
Lignovit
PRODUKTOVÝ KATALÓG OCHRANY DREVA



KTO PRACUJE S LÁSKOU,  
NEROBÍ VECI POLOVIČATO.

ADLER 
POVRCHOVÉ 

ÚPRAVY DREVA

Produktový rad Lignovit je vysokokvalitná ochrana dreva 
na vodnej báze. Kvalitné výrobky systému povrchovej úpravy 
dreva Lignovit od spoločnosti ADLER trvalo chránia prírod-
ný a perspektívny materiál, ktorým je drevo, a dodávajú mu 
vyni kajúci vzhľad. Aj s udržateľnými produktmi dosiahnete 
najvyššiu kvalitu: S produktmi ADLER ste navyše už dnes 
vybavení na ekologické požiadavky zajtrajška.

OBSAH

rodinný podnik 
založený v roku 1934 
fungujúci so zreteľom na budúcnosť

popredný rakúsky výrobca 
farieb, lakov a prostriedkov 
na ochranu dreva

výroba výhradne v meste  
Schwaz, Rakúsko

ročná produkcia  
22 000 ton

najmodernejší závod na výrobu  
lakov na vodnej báze v Európe

100 % klimaticky 
neutrálna výroba1

670 zamestnancov,  
z ktorých 110 pracuje  
vo výskume & vývoji

ekologické produkty, 
65 % podiel lakov na báze vody

1  Spoločnosť ADLER znížila svoju ekologickú stopu  
na minimum pomocou mnohých opatrení. Zvyškové 
emisie, ktorým sa aj napriek všetkým týmto opatreniam 
nedá vyhnúť, kompenzuje spoločnosť ADLER kúpou 
uznávaných certifikátov o ochrane klímy, čím pomáha 
financovať nové projekty v oblasti ochrany klímy.

Viac informácií na:  
www.adler.sk/klimaticka-neutralita

GREEN 4

PREHĽAD PRODUKTOV 6

ZÁKLADNÝ NÁTER 9

LAZÚROVACIE 10

EFEKTNÉ 14

KRYCIE 16

TERRA 17 

INTERIÉR 19

2010092004337
EN ISO 9001

2010410216
EN ISO 14001

TA270121277202
EN ISO 50001

20116183004742
ISO 45001ZERTIFIZIERT

Kvalita, zodpovedné konanie a spoločenská angažovanosť 
nie sú pre spoločnosť ADLER iba prázdne slová. Dokazujú 
to početné ocenenia a certifikácie, v rámci ktorých sa závod 
na laky pravidelne podrobuje prísnym kontrolám.



INHALT

životné prostredie
vysoký podiel obnoviteľných surovín

nízka ekologická stopa

bez prísad látok nebezpečných  
pre životné prostredie

nízky obsah VOC

zdravie &  
bezpečnosť

bez pridania škodlivých  
a alergénnych látok

zdraviu neškodné spracovanie

životnosť
dlhá životnosť

vysoká odolnosť 

stabilita farebného odtieňa

Najudržateľnejšie povrchové  
úpravy v línii ADLER nájdete  
pod značkou udržateľnosti green.  
Pri tom sa ADLER opiera o ciele 
trvalo udržateľného rozvoja OSN, 
ktoré spoločnosť ADLER definova-
la ako základ svojho zodpovedné-
ho správania. Všetky produkty  
sú objektívne testované a certi-
fikované podľa troch kategórií: 
životné prostredie, zdravie &  
bezpečnosť a životnosť. Iba pro-
dukty, ktoré majú pozitívne  
hodnotenie vo všetkých týchto 
oblastiach, sú označené značkou 
udržateľnosti green.

S ekologickými výrobkami pracujete udržateľne, 
zodpovedne a úspešne:

→   Pretože ste už dnes vybavení na neustále  
rastúce zákonné požiadavky.

→   Pretože čoraz viac zákazníkov požaduje  
ekologické a udržateľné výrobky.

→   Pretože zaručujete zdravé, čisté a bezpečné  
výrobné procesy vo vašej spoločnosti.

→   Pretože aktívne zodpovedáte za ochranu  
životného prostredia a klímy, a teda 
za budúcnosť, ktorá stojí za to žiť.

NÁROK  
NA ZAJTRAJŠOK
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1 Lignovit Primo a Lignovit Protect-Primo použiť len v prípade potreby chemickej ochrany dreva v exteriéri. Chráni pred zamodraním (EN 152-1), drevokaznými hubami (EN 113) 
a ako prevencia pred napadnutím hmyzom (EN 46).

2 Pri práci dbajte na bezpečné používanie ochranných prostriedkov na drevo. Pred použitím si vždy si prečítajte informácie uvedené na etikete a v príslušných technických  
listoch produktov.

Nanášanie  
polievanímAirless Nádobková pištoľVacumat

Stroj na  
natieranie dosiek

1, 2, alebo 1 – 2 × 
náter štetcom1 x

Nanášanie  
máčaním

PREHĽAD PRODUKTOV

Tento produkt je možné tónovať  
pomocou miešacieho systému ADLER | Mix.

Produkty Špeciálne vlastnosti Spracovanie
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Lignovit Primo 1 | 2
bezfarebná vodouriediteľná impregnačná lazúra  
s  obsahom aktívnych biocídnych látok určená 
na  ochranu dreva v exteriéri

1 x

Lignovit Sperrgrund 1 veľmi dobrý izolačný účinok proti farbiacim 
 extraktívnym látkam a živici 2 x
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Lignovit Protect

Lignovit Protect-Primo 1 | 2 

prirodzené zušľachtenie dreva špeciálne určené 
na  ihličnaté dreviny

vďaka prostriedkom na stabilizáciu lignínu výrazne 
 spomaľuje tmavnutie ihličnatých drevín

1 x

Lignovit Protect-Finish 1
2 x

Lignovit Lasur 1
mimoriadne priedušné lazúrované povrchy

univerzálny produkt so základnou ochranou  
pre všetky drevené prvky

2 x

Lignovit Tauchlasur 1
mimoriadne priedušné lazúrované povrchy

optimalizované pre nanášanie máčaním a polievaním

2 x

Lignovit 
Spritzfertig NG 1

vynikajúce spracovanie aplikáciou striekaním

dobrá stabilita aj na zvislých prvkoch,  
zároveň s dobrým rozlivom

tónovateľný pomocou miešacieho systému ADLER|MIX 
do mnohých lazúrovacích farebných odtieňov  
(podľa RAL a NCS)

Lignovit Plus 1

plnivé lazúrované povrchy s dlhým intervalom údržby

vhodný najmä pre spracovanie pomocou Vacumat®

možnosť voľby pestrých farebných odtieňov

2 x

Lignovit Plus LB 1

efektívna strednovrstvová lazúra vhodná najmä  
na drevené nosné konštrukcie

jednoduché spracovanie natieraním  
alebo pomocou Vacumat®

optimálny výsledok už po jednom nátere

1–2 x

Lignovit
Produkty Špeciálne vlastnosti Spracovanie
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Lignovit Platin 1

pomocou špeciálnych pigmentov vytvára metalické 
 trblietavé farebné efekty

vynikajúca životnosť vďaka UV reflexii

obzvlášť vhodný na kefované, tesané alebo hrubo  
pílené drevo

1 x
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Lignovit Color VAC HF 1
Lignovit Color STQ 1

krycia povrchová úprava dreva s vynikajúcou krycou 
 schopnosťou a trvácnou stabilitou farebného odtieňa

dostupný vo všetkých farebných odtieňoch podľa RAL a NCS

pri bielych a pastelových odtieňoch použitie Lignovit 
 Sperrgrund, ktorý zabraňuje žltnutiu povrchu v oblastí hrčí

2 x

Lignovit Ultramatt 1

krycia, hlboko matná, vodouriediteľná  
povrchová úprava dreva

vzhľad keramickej farby

dostupný vo všetkých farebných odtieňoch podľa  
RAL a NCS

2 x
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Lignovit Terra 1

ekologický olej na drevo z obnoviteľných surovín

na dosiahnutie matných povrchov a zamatového  
pocitu pri dotyku

vhodný na použitie v exteriéri aj v interiéri,  
bez chemickej ochrany dreva

2 x
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Lignovit Interior  
UV 100

vodouriediteľná lazúra bez obsahu biocídov s neutrálnou 
vôňou, určená výlučne na použitie v interiéri, vhodná naj-
mä na stenové a stropné prvky z ihličnatých drevín

trojnásobná ochrana pred UV žiarením vďaka  
novému UV absorbéru

minimalizuje žltnutie dreva, zachováva dlhodobý 
 prirodzený vzhľad dreva

2 x

76



LIGNOVIT PRIMO

Lignovit Primo má dôležitú úlohu – „vyzbrojiť“ drevo 
potrebnou chemickou ochranou. Ochráni tak okná, 
dvere, drevené preklady, prístrešky, balkóny či krovy 
pred zamodraním, drevokaznými hubami či napad-
nutím hmyzom. Vďaka použitiu špeciálnych alkydo-
vých živíc preniká veľmi dobre do dreva bez toho,  
aby výraznejšie zdvíhal drevené vlákna.

Nanášanie produktu je možné realizovať natieraním, 
krátkym máčaním, flutovaním alebo Vacumatom®.
Lignovit Primo získal rakúsky certifikát ARGE ochran-
ných prostriedkov na drevo. Spĺňa teda nasledovné 
požiadavky:

 + preniká hlboko do dreva
 + vysokoúčinný proti zamodraniu, drevokazným 
hubám a drevokazným škodcom

 + bezpečné a jednoduché použitie

Lignovit Primo je perfektná ochranná impregná-
cia dreva, ktorá predlžuje životnosť drevených 
 konštrukcií.

Číslo produktu
Bezfarebný  5358 000200

Balenie  4 l | 22 l | 120 l | 600 l 

Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Lignovit Primo a Lignovit Sperrgrund.

 © STRONGBUILD / MURRAY FREDERICKS

Pri práci dbajte na bezpečné používanie ochranných prostriedkov na drevo. Pred použitím si vždy si prečítajte informácie uvedené na etikete a v príslušných technických listoch produktov.

LIGNOVIT SPERRGRUND

Lignovit Sperrgrund tvorí spoločne s krycou lazú-
rou Lignovit Color dokonalý pár a vytvára farebne 
zladený a izolačný alebo ochranný základ. Špeciálne 
aktívne  plnivé látky predídu nepeknému zafarbeniu 
v  okolí hrčí aj v prípade zvýšeného zaťaženia v podobe 
 vlhkosti. Toto zafarbenie je rušivé najmä pri bielych 
a pastelových odtieňoch. Po nanesení základného 
náteru Lignovit Sperrgrund 40960 následne naneste 
vrchný krycí náter Lignovit Color alebo Lignovit  
Ultramatt v želanom farebnom odtieni.

Vynikajúca priľnavosť za mokra je ďalším bonusom 
pre optimálnu trvanlivosť a životnosť krycích náterov 
na drevených fasádach.

 + spoľahlivo zabraňuje nevzhľadnému zafarbeniu 
v okolí hrčí

 + predlžuje životnosť a vylepšuje ochranu  
proti  poveternostným vplyvom

 + perfektná izolácia a príprava podkladu

Najvhodnejší spôsob nanášania profesionálnej 
 základnej lazúry je natieraním alebo pomocou 
 technológie Vacumat®.

Číslo produktu
Weiß (biely) 40960

Balenie 4 l | 18 l | 120 l

ZÁKLADNÝ NÁTER
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 ©  FÜGENSCHUH HRDLOVICS ARCHITEKTEN / 
GÜNTER RICHARD WETT  © TIGEWOSI

Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Lignovit Spritzfertig NG a Lignovit Plus.Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Lignovit Protect-Primo/Lignovit Protect-Finish a Lignovit Lasur/Tauchlasur.

Pri práci dbajte na bezpečné používanie ochranných prostriedkov na drevo. Pred použitím si vždy si prečítajte informácie uvedené na etikete a v príslušných technických listoch produktov.

 © ASSIOURAS BROS / GEORGE MESARITAKIS

LIGNOVIT LASUR  
LIGNOVIT TAUCHLASUR
Lignovit Lasur a Lignovit Tauchlasur predstavujú 
univerzálne použiteľné produkty na zušľachtenie 
dreva od firmy ADLER. Je úplne jedno, pre kto-
rý spôsob aplikácie sa rozhodnete, s týmto pro-
duktom máte istotu, že ste sa rozhodli správne. 
 Lignovit  Lasur je hotový produkt pripravený priamo 
na  aplikáciu natieraním štetcom alebo na aplikáciu 
kefovým natieracím automatom. Lazúra Lignovit 
Tauchlasur je svojimi vlastnosťami predurčená 
na spracovanie máčaním alebo f lutovaním. Obe 
kvality produktov zabezpečia vašim dreveným  
dielcom paropriepustné povrchy.

 + priedušné a vysokoodolné povrchy
 + vhodné pre rôzne typy aplikácie
 + dobrá spracovateľnosť a vysoká nelepivosť 
po  zaschnutí

Lignovit Lasur a Lignovit Tauchlasur sú všestranné 
produkty využiteľné v oblasti drevostavieb.

Lignovit Lasur
Číslo produktu Báza W30 53135
Balenie  4 l | 18 l

Lignovit Tauchlasur
Číslo produktu Báza W30 5352 000030
Balenie  4 l | 22 l

 © STRONGBUILD / MURRAY FREDERICKS

LIGNOVIT PROTECT-PRIMO  
LIGNOVIT PROTECT-FINISH
Pomocou Lignovit Protect-Primo a Lignovit Protect- 
Finish je možné po prvý raz povrchovo upraviť ihlič-
naté dreviny „neviditeľne“ a trvalo chrániť ich pri-
rodzenosť. Špeciálne stabilizátory lignínu v Lignovit 
Protect-Primo výrazne spomaľujú proces tmavnutia 
ihličnatých drevín. Lignovit Protect sa výborne hodí 
aj na smrekovcové drevo bohaté na živicu. Okrem toho 
je systém vybavený úplnou UV ochranou, umožňuje 
dlhotrvajúcu vodoodpudivosť a aktívne zabraňuje 
nevzhľadnému zafarbeniu drevených fasád.

 + plná UV ochrana & dlhotrvajúca hydrofóbna úprava
 + zabraňuje nevzhľadnému znečisteniu na drevených 
fasádach

 + špeciálne stabilizátory lignínu výrazne spomaľujú 
tmavnutie dreva

S Lignovit Protect dosiahnete vysoko transparentné 
a prirodzené povrchy.

Číslo produktu
Lignovit Protect-Primo
Bezfarebný  5359 000200
Balenie  4 l | 22 l | 120 l | 600 l

Lignovit Protect-Finish
Fichte (smrek) 5320 055484
Lärche (smrekovec) 5320 055485
Tanne ( jedľa) 5320 063511
Balenie  4 l | 22 l

LIGNOVIT SPRITZFERTIG NG

Lignovit Spritzfertig NG je vodouriediteľný systém 
na zušľachtenie dreva, ktorý vďaka špeciálnym 
tixotropným látkam vykazuje vyvážený pomer  medzi 
optimálnym rozlivom a nestekavosťou. Z tohto dôvodu 
je obzvlášť vhodný na vertikálne povrchové úpravy 
nanášané striekaním. Produkt sa aplikuje priamo 
na povrch dreva v dvoch vrstvách. Najmä pri tmavých 
farebných lazúrovacích odtieňoch sa v praxi osvedčilo 
základovanie s Lignovit Lasur. Vďaka tomu  docielite 
mimoriadne rovnomerný lazúrovací obraz. Či už 
v  prirodzených odtieňoch hnedej alebo v pestrých 
výrazných farbách, fantázii sa medze nekladú.

 + zušľachtenie dreva s tou najlepšou stabilitou
 + optimálne sa hodí na vertikálne povrchové úpravy 
nanášané striekaním

 + rovnomerný lazúrovací obraz
 + krycí alebo lazúrovací

Nastavenie vlastností produktu primárne 
na  striekanie ho predurčuje na použitie na  
garážové brány alebo drevené panely.

Číslo produktu
Báza W10 5353 000010
Báza W30 5353 000030

Balenie 4 l | 22 l

LAZÚROVACIE

LIGNOVIT PLUS

Lignovit Plus je podobne ako jeho sesterský produkt 
Lignovit Lasur vodouriediteľný prostriedok na zušľach-
tenie dreva s vysokým obsahom sušiny. Výsledkom 
je vyššia plnivosť a dlhšie intervaly údržby.

Vďaka kombinácii špeciálnych spojív s obsahom 
akryl-alkydových živíc dosahuje optimálny pomer 
 medzi penetráciou dreva a ochranou povrchu. 
Používa telia určite ocenia mimoriadne dobrú spra-
covateľnosť natieraním štetcom alebo technológiou 
 Vacumat®. Okrem vynikajúcej technológie zaujme 
Lignovit Plus aj svojou rozmanitosťou dizajnu.

 + veľmi dobrá UV odolnosť
 + tenkovrstvová lazúra na drevo s dobrou 
 stohovateľnosťou

 + dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom 
a rovnomerné odbúravanie pri zvetrávaní

Lignovit Plus je ten najlepší spôsob, ako ochrániť 
drevené prvky v exteriéri lazúrovacou povrchovou 
úpravou a zároveň tento ušľachtilý vzhľad zachovať 
po dlhé roky.

Číslo produktu Báza W30 53220
Balenie  4 l | 18 l
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Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Lignovit Plus LB. Odchýlky vo farebných odtieňoch oproti originálu sú spôsobené tlačou.
Na posúdenie výsledného farebného odtieňa odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom podklade so zvoleným systémom povrchovej úpravy.

 © RUBNER HOLZBAU

LIGNOVIT PLUS LB

Vodouriediteľná strednovrstvová lazúra vás presvedčí 
svojím veľmi dobrým a jednoduchým spracovaním. Už 
po jednej vrstve náteru dosiahnete s Lignovit Plus LB 
optimálny výsledok vyznačujúci sa elegantným vzhľa-
dom. Táto úspora času v spracovaní stavia novú lazúru 
do pozície mimoriadne efektívneho hráča v moder-
nom svete drevostavieb. Rýchly čas schnutia, mierna 
vôňa a dlhý otvorený čas sú ďalšími výhodami  
pre príjemné spracovanie. Pri zašpinení sa dá veľmi 
jednoducho očistiť. Vysoká plnivosť a stohovateľnosť, 
ako aj ochrana pred zamodraním a napadnutím ples-
ňami dopĺňajú vlastnosti tejto jedinečnej lazúry.

ADLER Lignovit Plus LB je obzvlášť vhodný na ihličnaté 
dreviny a ponúka skvelé možnosti pre priemyselné 
spracovanie.

 + efektívne a jednoduché spracovanie
 + vysoká plnivosť a stohovateľnosť
 + veľmi dobre chráni pred zamodraním  
a napadnutím plesňami

Efektívne riešenie pre lepené konštrukcie,  
doskové preglejky a mnoho iného.

Číslo produktu Báza W30 53219
Balenie  4 l | 18 l | 600 l

LAZÚROVACIE
 Štandardné 
farebné 
 odtiene 
 Lignovit 
Lasur ST 05/2 Grizzly

ST 05/3 Känguru

ST 05/5 Puma

ST 07/5 Cocodrilo

ST 07/1 Blauer Morpho 

Naturgrau (prírodná sivá)

Sandbeige (pieskovo béžová)

Eiche (dub)

Lärche (smrekovec)

Kiefer (borovica)

Kastanie (gaštan)

Nuss (orech)

Palisander

Vybrané trendové 
farebné odtiene
tónované systémom  
ADLER | Mix

ST 03/2 Rote Grütze

Tónovateľné do mnohých ďalších farebných 
odtieňov!

1312



 © REMA-WOOD.COM / SOBIETZKI 

 © VADIM KRETSCHMER  © OBERSTALLER & SAMMER ARCHITEKTEN

LIGNOVIT PLATIN

S produktom Lignovit Platin dosiahnete pôsobivé 
efekty v povrchovej úprave drevených fasád. Špeciálne 
pigmenty sa postarajú o metalické odlesky fareb-
ných odtieňov a vďaka zvýšenej UV reflexii predĺžia 
životnosť ošetrených plôch. Overená technológia 
Lignovit vám okrem toho zaručí najjednoduchšie 
spracovanie, paropriepustnosť a špičkovú odolnosť 
proti poveternosti. Povrchová úprava Lignovit Platin 
je pre  moderné drevené konštrukcie tou pomyselnou 
čerešničkou na torte.

Vsaďte na rozmanité farebné odtiene. Od tmavej 
 turmalínovej čiernej cez elegantné sivé odtiene 
ako kremenná alebo achátová sivá až k teplým 
 hnedým odtieňom.

 + špeciálne pigmenty sa postarajú o kovové efektné, 
ligotavé povrchy

 + zvýšená životnosť vďaka vysokej UV reflexii
 + priedušný a extrémne odolný voči poveternostným 
vplyvom

Lignovit Platin je obzvlášť vhodný na kefované, 
 tesané alebo hrubo pílené drevo.

Číslo produktu Báza W30 53289
Balenie  4 l | 18 l

Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Lignovit Platin.
Odchýlky vo farebných odtieňoch oproti originálu sú spôsobené tlačou.

EFEKTNÉ

Turmalinschwarz (turmalínová čierna)

Quarzgrau (kremenná sivá)

Achatgrau (achátová sivá)

Rubinrot (rubínová červená)

Karneolrot (karneolová červená)

Topasgrau (topásová sivá)

Aventuringrün (avanturínová zelená)
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LIGNOVIT ULTRAMATT

Táto vodouriediteľná krycia, hlboko matná povrchová 
úprava dreva presvedčí svojím výnimočným vzhľa-
dom keramickej farby, pričom je mimoriadne odolná 
proti vode a má dlhú životnosť. Lignovit Ultramatt 
je  obzvlášť vhodný na štruktúrovane hobľované 
a  hrubo pílené drevo. Či už ide o fasády, záhradné 
domčeky, balkóny alebo drevené obloženie, matná 
ochrana dreva je optimálnou voľbou pre kreatívnych 
architektov a náročných stavbárov.

 + hlboko matný a keramický vzhľad zároveň  
s najlepšou ochranou proti vode 

 + dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom 
a dlhá životnosť

 + všestranná oblasť použitia

Krycia finálna vrstva zaujme hlboko matným 
 povrchom a keramickým vzhľadom.

Číslo produktu
Báza W10 5346 000010
Báza W30 5346 000030

Balenie 4 l | 22 l

Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Lignovit Color STQ/Lignovit Color VAC HF a Lignovit Ultramatt.

KRYCIE 

LIGNOVIT COLOR STQ  
LIGNOVIT COLOR VAC HF
Či preferujete výrazné, žiarivé farby alebo decentné pas-
telové odtiene – s produktom Lignovit Color STQ, príp. 
Lignovit Color VAC HF nie je nič nemožné.  
Pigmenty oxidu železa odolné voči poveternostným 
vplyvom zaisťujú dokonale krycí povrch s dlhou život-
nosťou. Aby ste pri použití bielych a pastelových od-
tieňoch predišli zažltnutiu povrchu na miestach hrčí, 
 odporúčame vám ako základ použiť Lignovit  Sperrgrund.

 + perfektný povrch pre drevené komponenty  
s krycím náterom

 + skvelá kvalita výsledkov aj na hrubo pílenom alebo 
kefovanom dreve

 + veľmi vysoká odolnosť proti poveternostným  vplyvom

Lignovit Color STQ a Lignovit Color VAC HF sú dos-
tupné vo všetkých farebných odtieňoch podľa palety 
RAL a NCS.

Číslo produktu
Lignovit Color STQ
Báza W10 5343 000010
Báza W30 5343 000030
RAL 9016 5343 009016

Lignovit Color VAC HF
Báza W10 5312 000010
Báza W30 5312 000030

Balenie 4 l | 22 l | 120 l
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LIGNOVIT TERRA

Ekologický vodouriediteľný olej na drevo Lignovit Terra 
bol vytvorený na báze vybraných obnoviteľných suro-
vín a neobsahuje žiadne rozpúšťadlá, zmäkčovadlá 
ani formaldehyd. Lignovit Terra obsahuje prírodné 
oleje, vďaka čomu vytvára v miestnosti zdravú  klímu 
a  matné povrchy sú aj na dotyk veľmi príjemné 
a  zamatovo jemné.

Tento olej na drevo je tiež priedušný a je rovnako 
vhodný pre použitie v interiéri a exteriéri – a to bez 
akejkoľvek chemickej ochrany dreva. Ďalšími prednos-
ťami Lignovit Terra sú veľmi dobrá ochrana proti vode, 
dlhá životnosť a odolnosť proti potu a slinám.

 + ekologický olej na drevo na báze vybraných 
 obnoviteľných surovín

 + na použitie v interiéri aj exteriéri
 + veľmi dobrá ochrana proti vode, dlhá životnosť, 
odolnosť proti potu a slinám

Ekologický olej na drevo bez prídavku chemickej 
ochrany dreva je vhodný na použitie v exteriéri aj 
v interiéri.

Číslo produktu Báza  W30 53010
Balenie  4 l | 22 l

Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Lignovit Terra.  
Odchýlky vo farebných odtieňoch oproti originálu sú spôsobené tlačou.
Na posúdenie výsledného farebného odtieňa odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom podklade so zvoleným systémom povrchovej úpravy.

TERRA

Erdbraun (zemitá hnedá)

Erdgrau (zemitá sivá)

ST 05/4 Silberrücken

ST 03/3 Heisse Kirsche

ST 07/2  Tulum

ST 07/3  Tikal

ST 03/1 Sandorngele
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LIGNOVIT INTERIOR UV 100

Trend konštrukcií z dreva nevidíme len v exteriéri, ale stále  
častejšie sa drevo uplatňuje aj v interiéri na stenové alebo 
stropné elementy.
Práve pre túto oblasť použitia bol vyvinutý Lignovit Interior 
UV 100. Produkt obsahuje špeciálne prostriedky na ochra-
nu pred svetlom, ktoré absorbujú UV žiarenie a stabilizujú 
drevnú zložku lignín, čím zabraňujú žltnutiu dreva. Priro-
dzený vzhľad ihličnatých drevín je tak trvalo zachovaný.  
Lignovit Interior UV 100 je vodouriediteľný produkt 
s neutrálnou vôňou. Okrem farebného odtieňa Natur  
(prírodný) sú k dispozícii ďalšie trendové odtiene bielej.

 + neutrálna vôňa, tenkovrstvový a priedušný
 + obsahuje účinné látky na ochranu pred svetlom  
pohlcujúce UV žiarenie

 + spoľahlivo pôsobí proti žltnutiu a trvalo zabezpečuje 
 prirodzený vzhľad

Lazúra na drevo pre najlepšiu ochranu a trvalo svieže 
 prirodzené drevo v interiéri.

Číslo produktu
Natur (prírodný) 53229
Tanne ( jedľa) 5314 053960
Mont Blanc  5314 053956
Großglockner  5314 053961
Zugspitz  5314 053962

Balenie  4 l | 18 l

Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Lignovit Interior UV 100.
Odchýlky vo farebných odtieňoch oproti originálu sú spôsobené tlačou.
Na posúdenie výsledného farebného odtieňa odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom podklade so zvoleným systémom povrchovej úpravy.

 © ANTJE HANEBECK  © SCHÄFERWENNINGERPROJEKT GMBH / MARKUS LÖFFELHARDT

INTERIÉR

Natur (prírodný)

Tanne (jedľa)

Mont Blanc

Großglockner

Zugspitz

ST 04/1 Spok

ST 04/2 Prinzessin Leia

ST 05/1 Rennmaus

1918
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ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com
ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957 
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174 
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121  
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001 
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621
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youtube.com/Adler Slovensko s. r. o.facebook.com/adlersk instagram.com/adler_slovensko

ADLER.SK

Pred viac ako 85 rokmi položil Johann Berghofer základný kameň  
značky ADLER a rozbehol produkciu vlastných farieb a lakov. 

Odvtedy sa toho veľa zmenilo, jedno však ostáva naďalej rovnaké: 
naše nadšenie pre farbu, ktoré nás každý deň motivuje k vytváraniu 

dokonalých náterových systémov a na rôzne druhy povrchov.

So zmyslom pre lak – s farbou v krvi.


