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Ochrana dřeva v exteriéru & interiéru
PRODUKTOVÝ KATALOG



PROFESIONÁLNÍ OCHRANA DŘEVA

Výzkum a vývoj nátěrů na ochranu dřeva začal před desítkami 

let v továrně ADLER. V průběhu let byly neustále vylepšovány. 

S řadou Pullex na ochranu dřeva od ADLER jsou k dispozici 

jedinečné impregnace, lazury, krycí nátěry a oleje na dřevo, které 

umožňují extrémně dobrou dlouhodobou životnost díky použití 

nejmodernějších technologií. Proto stále více profesionálů 

spoléhá na špičkovou značkovou kvalitu rakouské jedničky. To 

vám dává jistotu, že svým zákazníkům nabídnete to nejlepší.
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Rodinný podnik založený 
v roce 1934 fungující 
s ohledem na budoucnost

Přední rakouský výrobce barev, 
laků a prostředků 
na ochranu dřeva

Výroba výhradně 
ve městě 
Schwaz v Rakousku

Roční produkce 
21 000 tun

Nejmodernější továrna 
na výrobu laků na vodní  
bázi v Evropě

100 % klimaticky 
neutrální výroba1

630 zaměstnanců, 
z nichž 110 pracuje 
ve výzkumu & vývoji

Ekologické produkty, 
65 % laků na vodní bázi

1  Společnost ADLER snížila svou ekologickou stopu  

na minimum pomocí řady opatření. Zbytkové emise, 

které jsou i přes všechna tato opatření nevyhnutelné, 

kompenzuje společnost ADLER nákupem uznávaných 

certifikátů o ochraně klimatu, čímž pomáhá financo-

vat nové projekty v oblasti ochrany klimatu.

Více informací: 
www.lakyadler.cz/klimatickyneutralni

2010092004337
EN ISO 9001

2010410216
EN ISO 14001

TA270121277202
EN ISO 50001

20116183004742
ISO 45001ZERTIFIZIERT

Kvalita, zodpovědné řízení a společenská angažovanost nejsou 

pro společnost ADLER pouze prázdná slova. Dokazují to četná 

ocenění a certifikace, v rámci kterých se naše výroba na laky 

pravidelně podrobuje přísným kontrolám.



INHALT

Životní prostředí
vysoký podíl obnovitelných surovin 

nízká ekologická stopa

bez látek nebezpečných pro životní prostředí 

nízký obsah VOC

Zdraví & 
bezpečnost

bez přidání škodlivých 
a alergenních látek 

zdraví neškodné zpracování 

Životnost
dlouhá životnost 

vysoká odolnost 

stabilita barevného odstínu

Nejudržitelnější systémy  
v produktové řadě ADLER naj- 
dete pod značkou udržitelnosti 
green. Při vývoji se ADLER opírá 
o cíle udržitelného rozvoje OSN,  
které společnost ADLER defino-
vala jako základ svého odpověd-
ného chování. Všechny produkty 
jsou testovány a certifiková-
ny podle tří kategorií: životní 
prostředí, zdraví & bezpečnost 
a životnost. Pouze produkty, 
které mají pozitivní hodnocení 
ve všech těchto třech oblastech, 
jsou označeny ADLER značkou 
udržitelnosti green.

S ekologickými produkty budete vyrábět udržitelně, 
zodpovědně a úspěšně:

→   Protože budete již dnes připraveni na stále  
rostoucí zákonné požadavky.

→   Protože stále více zákazníků požaduje  
ekologické a udržitelné výrobky.

→   Protože zaručíte zdravé, čisté a bezpečné  
výrobní procesy ve vaší společnosti.

→   Protože aktivně chráníte životní prostředí  
a klima, a tedy i budoucnost,  
kterou stojí za to žít.

PRÁVO 
NA BUDOUCNOST
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Rozměrově nestabilní dřevěné konstrukce
Patří sem ploty, obklady, krovy a dřevěné konstrukce, ale i balkony a zahradní nábytek. Termín „roz-

měrově nestabilní“ znamená dřevo, které může bobtnat a smršťovat se. Povlak by měl být navržen 

pro tuto změnu.

Částečně rozměrově stabilní dřevěné konstrukce
Finálními produkty, které spadají do této kategorie, jsou zejména okenice, zimní zahrady a garážo-

vá stání i vjezdové brány. Dobrý výběr dřeva je nutný, protože se vyrábí dřevěné konstrukce, které 

dokážou vyrovnat pouze mírné bobtnání a smršťování.

Rozměrově stabilní dřevěné konstrukce
U oken a dveří nelze připustit bobtnání nebo smršťování. Vyžaduje se velmi vysoká kvalita dřeva. Na 

jedné straně mohou deformace způsobit problémy při otevírání oken a dveří. Na druhé straně se 

ve finálním nátěru objevují jemné vlasové trhlinky, které nevyhnutelně vedou k poškození nátěru.

Konstrukční ochrana
Ochrana konstrukce spadá do kompetence projektanta a může, pokud možno, zabránit přímému 

kontaktu dřevěné konstrukce s vodou, např. přes převis. V každém případě je u všech vodorovných 

dřevěných ploch vystavených dešti důležitý úhel sklonu alespoň 5°, stejně jako použití vhodných 

materiálů. Ani sebelepší ochrana dřeva nedokáže dlouhodobě vyrovnat vady dřevěné konstrukce!

✓ Zabraňte kontaktu dřeva s půdou (min. 30 cm)

✓ Chraňte exponované hrany dřeva

✓	Pro exteriér použijte vhodný typ dřeviny

✓	Zajistěte, aby voda co nejrychleji odtekla

Fyzická ochrana dřeva
Fyzické ochrany je dosaženo použitím laků a lazur, které působí proti degradaci dřeva v exteriéru. 

ADLER je jedním z největších evropských výrobců barev pro nátěry dřeva. Vysoká kvalita produktů 

ADLER zaručuje optimální ochranu dřeva, která působí proti nejdůležitějším degradačním faktorům.

Chemická ochrana dřeva
Impregnace ADLER jsou certifikovány dle EN 113 proti hnilobě, EN 152 proti modrání a dřevokaz-

ným houbám a EN 46 proti hmyzu. To dává spotřebiteli jistotu skutečné kvality a účinnosti naku-

povaných produktů. Samozřejmostí je také externí kontrola účinnosti a dodržování výše uvedených 

norem. Pouze takto zkontrolované prostředky na ochranu dřeva jsou uvedeny v rakouském adresáři 

prostředků na ochranu dřeva (www.holzschutzmittel.at).

UV ochrana
Dřevo vyžaduje dostatečnou ochranu proti UV záření. Tato UV ochrana chrání strukturu dřeva před 

rozkladem (odbouráváním ligninu).

 
Silně pigmentované nátěry nabízejí nejlepší ochranu. Pigmenty zajišťují co nejlépe možný odraz 

záření.

Bezbarvé systémy s UV ochranou mohou zaručit dostatečnou ochranu pouze po relativně krátkou 

dobu a musí být udržovány v krátkých intervalech (cca každé 2 roky).

Méně odolné nové dřevo (borovice, smrk apod.) je nutné v exteriéru před samotným nátěrem ještě 

předem ošetřit impregnací na dřevo. Jedině tak lze zajistit dostatečnou ochranu dřeva. Impregnace 

se provádí jednou vrstvou impregnačního nátěru (na vodní nebo rozpouštědlové bázi podle typu 

lazury pro následující vrstvu).

OBLASTI POUŽITÍ

TYPY DŘEVIN

Jehličnaté
Smrk, borovice, modřín atd. jsou levné a dobře se hodí pro dřevostavby.

Čím vyšší je obsah pryskyřice ve dřevě, tím je dřevo odolnější vůči škůdcům. Vysoký obsah pryskyřice 

však škodí pronikání barvy do dřeva. Zejména v případě modřínu a borovice je proto třeba počítat s 

tekutostí pryskyřice a se zkrácenou trvanlivostí nátěru. Tato dřeva bohatá na pryskyřici by měla být 

před nátěrem zbavena pryskyřice pomocí ADLER Aceton-Waschmittel 95130. U dřeva bohatého na 

pryskyřici by se na povrchovou úpravu neměl volit tmavý odstín, jelikož v důsledku silnějšího zahří-

vání tmavých odstínů může docházet ke zvýšenému vytékání pryskyřice.

Listnaté
Tvrdá dřeva vhodná pro venkovní použití jako dub, akát, kaštan a různé exotické dřeviny (teak, 

mahagon, meranti...) jsou velmi odolná. Špatné smáčení může nastat v oblasti pórů v důsledku 

pórovitosti některých dřevin. Smáčení pórů lze zlepšit setřením první vrstvy hadříkem.

Nicméně zde lze očekávat kratší interval údržby. V mnoha případech exotické dřeviny obsahují 

přísady, které mohou zhoršit schnutí nátěru. Je třeba také poznamenat, že přísady ve dřevě mo-

hou vést k vyluhování a zabarvení.

OCHRANA DŘEVA V EXTERIÉRU

Rozdíly mezi měkkým a tvrdým dřevem

Dlouhodobá ochrana díky kombinaci konstrukční a chemické ochrany dřeva

OCHRANA DŘEVA
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Ochranné systémy na povrchovou ochranu dřeva ADLER dřeviny spolehlivě chrání a zušlechťují.

Produkty byly pečlivě testovány, a proto jsou zdravotně nezávadné. Se širokou škálou vodou 

ředitelných a rozpouštědlových produktů pro konečnou úpravu dřeva nabízí ADLER již po desetiletí 

špičková řešení pro všechny aplikace.

S renovačním systémem Pullex vypadají zvětralé a nevzhledné obložení, pergoly nebo 

přístřešky opět jako nové pouze v pár krocích. Jednoduše natřete štětcem základní nátěr

a vrchní lazuru a je hotovo.

LAZUROVACÍ LAZUROVACÍ

KRYCÍ KRYCÍ

Základní nátěr 1. vrstva 2. vrstva

Pullex 3in1-Lasur 1 Pullex 3in1-Lasur 1 Pullex 3in1-Lasur 1

Pullex Imprägnier-Grund 1
Pullex Top-Lasur 

nebo Pullex Top-Mattlasur

Pullex Top-Lasur 

nebo Pullex Top-Mattlasur

Pullex Aqua 3in1-Lasur FS 1 Pullex Aqua 3in1-Lasur FS 1 Pullex Aqua 3in1-Lasur FS 1

Základní nátěr 1. vrstva 2. vrstva

Pullex Renovier-Grund
(eventuelně „mokré na mokré“)

Pullex Top-Lasur 

nebo Pullex Top-Mattlasur

Pullex Top-Lasur 

nebo Pullex Top-Mattlasur

žádný
(pokud je podloží v dobrém stavu)

Pullex Top-Lasur 

nebo Pullex Top-Mattlasur

Pullex Top-Lasur 

nebo Pullex Top-Mattlasur

Základní nátěr Základní nátěr 1. vrstva 2. vrstva

Pullex
Imprägnier-Grund 1

Pullex Color Pullex Color

Pullex Aqua-IG 1
Aqua-Isoprimer PRO

(pro odstíny bílé a světlejší 
pastelové odstíny)

Pullex Aqua-Color Pullex Aqua-Color

Základní nátěr 1. vrstva 2. vrstva

Pullex Renovier-Grund
 (natónovaný podle 
konečného odstínu)

Pullex Color Pullex Color

Pullex Renovier-Grund
(natónovaný podle konečného odstí-

nu) (schnutí min. 48 hod.)

Pullex Aqua-Color Pullex Aqua-Color

Při renovaci dřeva je velmi důležité důkladné čištění. Aby nový nátěr vydržel, měli byste ze 

zvětralých povrchů bezpodmínečně odstranit uvolněné části a zbytky starého nátěru.

 1  Ochranné prostředky na dřevo používejte opatrně. Před použitím si vždy prostudujte etiketu 
a příslušný technický list k produktu a postupujte podle instrukcí v nich uvedených. Technické 
listy produktů naleznete na www.lakyadler.cz

DOPORUČENÉ SKLADBY POVRCHOVÉ ÚPRAVY

NOVÉ NÁTĚRY

DOPORUČENÉ SKLADBY POVRCHOVÉ ÚPRAVY

RENOVACE

OCHRANA DŘEVA
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S Pullex Renovier-Grund, Pullex Color a Pullex Top(Matt)-Lasur nabízí ADLER 

osvědčený renovační systém pro zvětralá okna a dveře s tenkými a silnými vrstvami 

lazur. Okna, dveře nebo okenice tak bez velké námahy znovu září v novém lesku.

Jehličnaté a listnaté dřeviny

Druhy dřeva Základní nátěr 1. vrstva 2. vrstva

Jehličnaté a listnaté 
dřeviny

Pullex
Renovier-Grund

Pullex Color Pullex Color

Druhy dřeva Základní nátěr 1. vrstva 2. vrstva

Jehličnaté dřeviny
Pullex

Renovier-Grund
Pullex Top-Lasur nebo 
Pullex Top-Mattlasur

Pullex Top-Lasur nebo 
Pullex Top-Mattlasur

Listnaté dřeviny Pullex 3in1-Lasur 1
Pullex Top-Lasur nebo 
Pullex Top-Mattlasur

Pullex Top-Lasur nebo 
Pullex Top-Mattlasur

Při renovaci dřeva je velmi důležité důkladné čištění. Aby nový nátěr vydržel, měli byste ze 

zvětralých povrchů bezpodmínečně odstranit uvolněné části a zbytky starého nátěru.

Clean-Multi-Refresher
Čistič a odšeďovač dřeva, plastů a zdiva

• Čistič a osvěžovač na zvětralé a zašedlé dřevěné terasy, 

zahradní nábytek, plast a zdivo

• Odstraňuje nečistoty, mechy a zvětralé části dřeva

• Odmašťuje, zesvětluje a navrací dřevu jeho původní barvu

• Snadno se nanáší štětcem, kartáčem nebo rozprašovačem, také na svislé povrchy

• Biologicky odbouratelný

POUŽITÍ
Čistič, odšeďovač a osvěžovač šedého dřeva 

(jako např. zahradního nábytku, teras), plastů a omítek.

APLIKACE Štětec, kartáč, stříkací lahvička.  

VYDATNOST cca 5 m2/l neředěné

BALENÍ 500 ml (stříkací lahvička), 1 l, 2,5 l

ČÍSLO PRODUKTU 8317 000210

LAZUROVACÍ

KRYCÍ

 1  Ochranné prostředky na dřevo používejte opatrně. Před použitím si vždy prostudujte etiketu 
a příslušný technický list k produktu a postupujte podle instrukcí v nich uvedených. Technické 
listy produktů naleznete na www.lakyadler.cz.

DOPORUČENÉ SKLADBY POVRCHOVÉ ÚPRAVY

RENOVACE OKEN A DVEŘÍ

1–2 x 5 m2

1l

+5 °C

OCHRANA DŘEVA PŘÍPRAVA & DOPLŇKY
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Alkydharzturbo
Tužidlo pro syntetické pryskyřice a oleje pro zlepšení schnutí a trvanlivosti

• Pro průsvitné a neprůhledné syntetické pryskyřice a oleje

• Pro zlepšení mechanické a chemické odolnosti a schnutí 

za nepříznivých klimatických podmínek (teplota, vlhkost)

• Vhodné také pro dřevo bohaté na extraktivní látky

POUŽITÍ
Vhodný jako vytvrzovací složka pro barvy na bázi syntetických pryskyřic na bázi
rozpouštědel (např. ADLER Express-Maschinenlack, Samtalkyd, Brilliantalkyd, Ferro GSX),

produkty Pullex na bázi rozpouštědel (např. Pullex Color, Pullex Renovier-Grund, 

Pullex Plus-Lasur, Pullex Top-Lasur /Pullex Top-Mattlasur) a oleje Legno.

APLIKACE
Alkydharzturbo přidejte do barvy a opatrně promíchejte.

  
BALENÍ 250 ml, 500 ml, 1 l

ČÍSLO PRODUKTU 8054 000210

Abbeizer Spray
K odstraňování starých okenních nátěrů a vrstev laku

• Jednoduchá aplikace

• Díky gelové struktuře se ideálně hodí i na svislé povrchy

• Bez přídavku chlorovaných uhlovodíků

POUŽITÍ
Obzvláště vhodný pro odstraňování starých, vodou ředitelných systémů pro

povrchovou ochranu oken a předmětů o malé ploše, jako jsou dřevěná okna,

vchodové dveře, nábytek, zábradlí, rámy, kování atd. Účinné také u mnoha

2K systémů (proveďte předběžný test).

APLIKACE 
Důkladně nastříkejte a nechte působit cca 10 minut.

Poté odstraňte nabobtnalý starý nátěr pomocí škrabky ADLER.

VYDATNOST 2 – 3 m²/l

BALENÍ 400 ml

ČÍSLO PRODUKTU 95126

Abbeizer Express
Vysoce účinný odstraňovač nátěru s gelovou strukturou

• Jednoduchá a rychlá aplikace

• Díky gelové struktuře také na svislých plochách

• Odstraňuje silné vrstvy barvy v jedné operaci

• Bez přídavku chlorovaných uhlovodíků

POUŽITÍ
Zvláště vhodný pro odstraňování starých vodou ředitelných systémů pro

povrchovou ochranu oken, ideální pro svislé povrchy, jako jsou dřevěná okna,

vchodové dveře, nábytek, zábradlí, rámy, kování atd.

APLIKACE 
Aplikujte Abbeizer Express v dostatečném množství a nechte působit asi 10 minut. 

Nabobtnalý starý nátěr odstraňte pomocí ADLER špachtle nebo škrabky.

VYDATNOST  cca 4 – 5 m²/l

BALENÍ 500 ml

ČÍSLO PRODUKTU 8313 000300

+5 °C
4–5 m²

1l

+5 °C
2–3 m²

1l

Allwetterlack
Lak na ošetření řezných hran terasových prken

• Bezbarvý, mírně nažloutlý lak na bázi syntetické pryskyřice

• Rychlé schnutí

• Odolnost vůči krémům a tukům

• Dobrá mechanická odolnost vůči poškrábání

OBLASTI POUŽITÍ
Bezbarvý lak ze syntetické pryskyřice na dřevo v interiéru i v exteriéru; s kvalitou 

lodního laku. Vhodný pro ošetření řezných hran terasových prken, pro povrchovou 

úpravu zahradního nábytku a další.

ZPŮSOB APLIKACE Natírání, válečkování, nádobková pistole

VÝDATNOSŤ 10 m²/l

BALENIE  375 ml, 750 ml, 5 l

POZOR lak má lehce žlutý nádech

12 h
+5 °C

10 m²

1l

0– 5% 80301 20% 80367

Standardní odstíny
lesklý 50020

matný 50023

PŘÍPRAVA & DOPLŇKY
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Feinspachtel (jemný tmel)
Jemný vodou ředitelný tmel

• Vodou ředitelný plnič na bázi akrylátové disperze

• Dobře se plní, rychle schne, velmi ekonomický

• Bez škodlivých látek

POUŽITÍ
Pro vyplnění prasklin, děr nebo malých ploch uvnitř i venku.

APLIKACE
Aplikace pomocí nerezové nebo plastové špachtle,

přípravek lze aplikovat „mokrý na mokrý“ několikrát denně.

BALENÍ 400 g, 1300 g

ČÍSLO PRODUKTU 41099

Adlerol Terpentinölersatz
Čistič a ředidlo pro nátěry syntetických pryskyřic

• Bez aromatických látek

• Univerzálně použitelný

POUŽITÍ
Adlerol je vysoce kvalitní čistič na štětce a malířské potřeby. Je také ideální jako ředidlo 

pro syntetické barvy (např. ADLER Express-Maschinenlack, Samtalkyd, Brilliantalkyd, 

Allwetterlack) a umožňuje optimální nastavení viskozity nanášené vrstvy.

APLIKACE
Adlerol přidejte jako ředidlo do barvy ze syntetické pryskyřice a opatrně promíchejte.

  
BALENÍ 500 ml, 1 l, 5 l, 25 l

ČÍSLO PRODUKTU 80301

PŘÍPRAVA & DOPLŇKY
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Pullex Imprägnier-Grund
Systémová impregnace na bázi rozpouštědel 

• Bezaromátová impregnace na dřevo na bázi rozpouštědel.

• Testovaný a spolehlivý prostředek na ochranu dřeva.
• Použité účinné látky nabízejí ochranu dřeva proti zamodrání požadovanou dle  

norem ÖNORM B 3802-2 a DIN 68800-3 (test dle EN 152-1), proti dřevokazným 

houbám (test dle EN 113) a zabraňují napadení dřevokazným hmyzem (zkouška 

podle EN 46) . Aplikované množství při testování je cca 150 g/m² (Certifikát č. 6/93).

POUŽITÍ
Dřevěné domy, přístřešky, dřevěné obklady, balkony, krovy, okna a venkovní dveře 

atd. ve třídě užívání 2 a 3.

APLIKACE  Natírání, máčení, flutování. Nestříkat!
VYDATNOST  8 – 12 m²/l

BALENÍ 750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l

Pullex Renovier-Grund   
Polokrycí, obnovující a rozjasňující renovační základní nátěr

• Univerzálně použitelný, polokrycí obnovovující základní 

nátěr bez aromatických látek. 

• Sjednocuje a zesvětluje dřevěný podklad.

• Překrývá skvrny a zešednutí.

• Perfektní příprava podkladu pro následný nátěr dřeva produkty ADLER Pullex. 

•  Nátěr chrání dřevo proti zamodrání a plísním.

POUŽITÍ
Renovace silně zvětralých, savých dřevěných dílců, např. dřevěné domky, přístřešky, 

dřevěné obklady, balkony, okna, okenice a vrata.

APLIKACE Natírání. Nestříkat!
VYDATNOST 8 – 12 m²/l

BALENÍ 750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l

1 x
+5 °C

8–12 m²

1l

12 h

80301

1 x
+5 °C

12 h

80301

8–12 m²

1l

Standardní odstíny
Farblos (bezbarvá) 4436 000200

Standardní odstíny
Lärche (modřín) 50200

Beige (béžová) 50236

Báze k tónování
W20 50256

Y (žlutá) 50255

Standardní odstíny
Farblos (bezbarvá) 51320

Pullex Aqua-IG
Vodou ředitelná systémová impregnace

• Systémová impregnace pod vodou ředitelné nátěry na dřevo ADLER 

na bázi speciální alkyd/akrylové disperze pro venkovní použití. 

• Zabraňuje napadení dřevokaznými houbami a hmyzem. 

• Testovaný a spolehlivý prostředek na ochranu dřeva.
• Použité účinné látky nabízejí ochranu dřeva proti zamodrání požadovanou dle  

norem ÖNORM B 3802-2 a DIN 68800-3 (test dle EN 152-1), proti dřevokazným 

houbám (test dle EN 113) a zabraňují napadení dřevokazným hmyzem (zkouška podle 

EN 46). Aplikované množství při testování je cca 100 – 120 g/m² (Certifikát č. 10/91).

POUŽITÍ
Okna, dveře, dřevěné obklady, přístřešky, balkony, krovy atd. ve třídě užívání 2 a 3.

APLIKACE Natírání (akrylovým štětcem), máčení, flutování. Nestříkat! 
VYDATNOST 8 – 12 m²/l

BALENÍ 750 ml, 2,5 l

1 x
+10 °C

4 h8–12 m²

1l

Pullex Renovier-Grund
Ochranné prostředky na dřevo používejte opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a příslušné 
technické listy výrobků. Technické listy najdete na www.lakyadler.cz.

Color4You

IMPREGNACE A ZÁKLADNÍ NÁTĚRY
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Standardní odstíny
Eiche (dub) 4435 050044

Lärche (modřín) 4435 050045

Kiefer (borovice) 4435 050046

Nuss (ořech) 4435 050049

Palisander 4435 050050

Pullex 3in1-Lasur
Matná impregnační lazura na ochranu dřeva

• Univerzální ochranná lazura na bázi rozpouštědel na dřevo v exteriéru. 

• Impregnace, základní a vrchní nátěr v jednom pro nové i udržovací nátěry. 

• Testovaný a spolehlivý prostředek na ochranu dřeva.

• Obsažené účinné látky nabízejí ochranu dřeva proti zamodrání (test dle EN 152-1), 

dřevokazným houbám (test dle EN 113) a zabraňují napadení hmyzem (test dle EN 46). 

Aplikované množství při testování je cca 150 g/m² (Certifikát č. 04/15).

• Vysoce kvalitní UV filtry zaručují dlouhodobou ochranu před povětrnostními vlivy.

POUŽITÍ
Dřevěné prvky v exteriéru (nejlépe pro rozměrově nestabilní prvky, jako jsou dřevěné 

domky, přístřešky, dřevěné obklady, balkony atd. ve třídě použití 2 a 3.

APLIKACE Natírání. Nestříkat!
VYDATNOST 8 – 12 m²/l

BALENÍ 750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l, 20 l

Báze k tónování
W30 4435 000030

STANDARDNÍ ODSTÍNY

Weide (vrba) Lärche (modřín) Nuss (ořech) Eiche (dub) Kiefer (borovice) 

Palisander Kastanie (kaštan) Afzelia Sipo Wenge 

+5 °C
12 h8–12 m²

1l

2–3 x

80301

Ochranné prostředky na dřevo používejte opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a příslušné 
technické listy výrobků. Technické listy najdete na www.lakyadler.cz.

Color4You

Standardní odstíny
Weide (vrba) 50551

Eiche (dub) 50552

Lärche (modřín) 50553

Kiefer (borovice) 50554

Nuss (ořech) 50555

Palisander 50556
Kastanie (kaštan) 50559

Sipo 50560

Afzelia 50561

Wenge 50562

Kalkweiß
(vápenná bílá)

50563

Báze k tónování
W30 50550

Pullex Top-Lasur
Tenkovrstvá tixotropní lazura pro nové nátěry a renovace - zejména pro 
řemeslné použití

• Lazura na dřevo na bázi rozpouštědel s vysokým obsahem sušiny. 

• Nátěr chrání dřevo proti zamodrání a růstu plísní. 

• Snadno se aplikuje, reguluje vlhkost dřeva a je vysoce paropropustná.

• Velmi dobře penetruje do dřevěného podkladu. 

• Speciální UV pigmenty zaručují dlouhodobou ochranu před povětrnostními vlivy. 

• Ideální systémový produkt pro renovace se základem Pullex Renovier-Grund.

POUŽITÍ
Rozměrově nestabilní a omezeně rozměrově stabilní dřevěné prvky v exteriéru jako 

dřevěné domky, přístřešky, dřevěné obklady, balkóny, zahradní nábytek, atd.

APLIKACE Natírání. Nestříkat!
VYDATNOST cca 10 – 12 m²/l

BALENÍ 750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l, 20 l

Pullex Top-Mattlasur   
Tenkovrstvá tixotropní lazura pro obzvláště matné povrchy

• Velmi snadno se aplikuje díky vylepšenému tixotropnímu složení (nestéká).

• Moderní matné povrchy. 

• Nátěr chrání dřevo proti zamodrání a růstu plísní. 

• Snadno se aplikuje, reguluje vlhkost dřeva a je vysoce paropropustná.

• Velmi dobře penetruje do dřevěného podkladu. 

• Speciální UV pigmenty zaručují dlouhodobou ochranu před povětrnostními vlivy. 

• Ideální systémový produkt pro renovace se základem Pullex Renovier-Grund.

POUŽITÍ
Rozměrově nestabilní a omezeně rozměrově stabilní dřevěné prvky v exteriéru jako 

dřevěné domky, přístřešky, dřevěné obklady, balkóny, atd.

APLIKACE Natírání. Nestříkat!
VYDATNOST 8 – 12 m²/l

BALENÍ 750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l

Standardní odstíny
Weide (vrba) 4455 050043

Eiche (dub) 4455 050044

Lärche (modřín) 4455 050045

Kiefer (borovice) 4455 050046
Kastanie (kaštan) 4455 050047

Sipo 4455 050048

Nuss (ořech) 4455 050049

Palisander 4455 050050

Afzelia 4455 050051

Wenge 4455 050052

Kalkweiß
(vápenná bílá)

4455 067081 

Báze k tónování
W30 4455 000030

2 x 12 h
+5 °C

10–12 m²

1l

80301

2 x
+5 °C

12 h8–12 m²

1l

80301

Color4You

Color4You

LAZURY



2120

Pullex Silverwood
Efektní impregnační lazura se speciální pigmentací

• Impregnační rozpouštědlová lazura bez obsahu aromátů na 

hrubě řezané jehličnaté dřevo v exteriéru. 

• Speciální pigmentace vede při vystavení povětrnostním vlivům 

k vytvoření efektu stříbřité patiny. 

• Inovativní barevné odstíny s kovovým efektem nebo charakterem starého dřeva.

• Díky rovnoměrné oxidaci vytváří přirozenou patinu. Bez odlupování.

• Použité účinné látky nabízejí ochranu proti zamodrání dřeva požadovanou dle 

norem ÖNORM B 3802-2 a DIN 68800-3 (test dle EN 152-1), dřevokazným houbám 

(test dle EN 113) a zabraňují napadení hmyzem (zkouška podle EN 46) . Aplikované 

množství při testování je cca 150 g/m² (Certifikát č. 04/15).

POUŽITÍ
Dřevěné komponenty v exteriéru, které nejsou rozměrově stabilní, např. dřevěné 

domky, přístřešky, dřevěné obklady atd. Hrubované, kartáčované a štípané jehličnaté 

dřevo třídy použití 2 a 3 je vhodné zejména pro výrazný rustikální efekt.

APLIKACE Natírání. Nestříkat!
VYDATNOST cca 4 – 12 m²/ l (v závislosti na savosti podkladu)

BALENÍ 750 ml, 5 l, 20 l

Pullex Platin
Metalická lazura na dřevo

• Tenkovrstvá metalická lazura na dřevo v exteriéru bez obsahu aromátů.

• Speciální pigmentace vytváří impozantní, kovově třpytivé barevné efekty. 

• Lazura je paropropustná a vyznačuje se velmi dobrou ochranou dřeva 

proti povětrnostním vlivům, dlouhou životností a rovnoměrnou degradací 

při vystavení povětrnostním vlivům. 

• Nátěr chrání dřevo proti zamodrání a růstu plísní. 

POUŽITÍ
Dřevěné komponenty, které nejsou rozměrově stálé a mají v exteriéru omezenou 

rozměrovou stálost, např. dřevěné domky, přístřešky, dřevěné obklady atd. Hrubě 

řezané, kartáčované a štípané jehličnaté dřevo je vhodné zejména pro vytvoření 

výrazného kovového efektu.

APLIKACE Natírání. Nestříkat!
VYDATNOST 8 – 12 m²/l (v závislosti na savosti podkladu)

BALENÍ 750 ml, 2,5 l

Báze k tónování
W30 4447 000030

2 x
+5 °C

80301

12 h8–12 m²

1l

2 x
+5 °C

80301

12 h8–12 m²

1l

Ochranné prostředky na dřevo používejte opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a příslušné 
technické listy výrobků. Technické listy najdete na www.lakyadler.cz.
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Standardní odstíny
Altgrau (stará šedá) 50500

Silber (stříbrná ) 50504

Graualuminium 
(hliníková šedá)

50506

Fichte hell geflämmt 
(smrk světlý opalovaný) 50507

Bezbarvý na 
zesvětlení

50501

Graualuminium 50506

Altgrau  50500

Fichte hell  50507

Silber  50504

LAZURY
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Standardní odstíny
Eiche (dub) 5364 050044

Kiefer (borovice) 5364 050046

Lärche (modřín) 5364 050045

Nuss (ořech) 5364 050049

Palisander 5364 050050

Báze k tónování
W30 5364000030

Pullex Aqua 3in1-Lasur FS
Matná ochranná vodou ředitelná lazura na dřevo

• Ochrana dřeva, základní a vrchní nátěr v jednom.

• Pro nové a udržovací nátěry dřevěných fasád, balkónů apod.

• Velmi dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům a UV ochrana 

• Vytváří přirozený matný povrch.

• Nejlepší ochrana dřeva proti zamodrání a napadení dřevokaznými houbami. 

• Tenkovrstvá vodou ředitelná lazura – při vystavení povětrnostním 

vlivům nedochází k odlupování

POUŽITÍ
Rozměrově nestabilní a částečně rozměrově stabilní dřevěné prvky v exteriéru 

jako jsou dřevěné domky, přístřešky, dřevěné obklady, balkony atd.

APLIKACE Natírání (měkký akrylový štětec). Nestříkat!
VYDATNOST 10 – 12 m²/l

BALENÍ 750 ml, 2,5 l, 10 l

2 x
+15 °C

3–4 h10–12 m²

1l

Pullex Aqua-DSL
Silnovrstvá vodou ředitelná lazura na okna a dveře

•  Ekologická lazura na dřevo na bázi akrylátové disperze s dobrou odolností vůči 

povětrnostním vlivům a UV záření.

• Ideální pro údržbový i renovační nátěr na okna. 

• Odstíny odpovídají barevným odstínům předních výrobců oken. 

• Výborná trvalá elasticita, výborná transparentnost a stohovatelnost.

• Lazura je bez biocidů a je paropropustná.

POUŽITÍ
Rozměrově stabilní dřevěné komponenty (okna a venkovní dveře) i nosné 

maloplošné dílce zimních zahrad.

APLIKACE Natírání

VYDATNOST 8 m²/l

BALENÍ 750 ml, 2,5 l

Standardní odstíny
Natur (přírodní) 51501

Hanf 51507

Báze k tónování
W30 51513

2 x
+10 °C

3 h8 m²

1l

Standardní odstíny
W10 Weiß (bílá) 50530

Gelb (žlutá) 50532

Rot (červená) 50533

Braun (hnědá) 50535

RAL 6005 50536

Standardní odstíny
W10 Weiß (bílá) 53331

 RAL 6005 53339

Báze k tónování
W20 53332

W30 53334

Y (žlutá) 53335

R (červená) 53336

Báze k tónování
W20 50531

W30 50537

Pullex Aqua-Color
Krycí vodou ředitelná barva na dřevo

• Vodou ředitelná krycí barva na dřevo na bázi akrylátových a alkydových 

pryskyřicových disperzí speciálně pro nové nátěry. 

• Extrémně odolná vůči povětrnostním vlivům a barevně stabilní.

• Nátěr chrání dřevo proti zamodrání a růstu plísní. 

• Široký výběr barevných odstínů

POUŽITÍ
Rozměrově nestabilní a částečně rozměrově stabilní dřevěné prvky jako dřevěné 

fasády, přístřešky, balkony atd.

APLIKACE Natírání (Akrylový štětec)

VYDATNOST 8 – 10 m²/l

BALENÍ 750 ml, 2,5 l, 10 l

Pullex Color
Paropropustná krycí barva na dřevo

• Rozpouštědlová, polomatná krycí barva na dřevo 

pro univerzální použití v exteriéru.

• Optimální ochrana proti povětrnostním vlivům pro nový nátěr i renovace. 

• Barva vytváří paropropustný povrch a reguluje vlhkost ve dřevě.

• Dostupná v mnoha odstínech.

• Chrání dřevo proti zamodrání a růstu plísní.

POUŽITÍ
Pro všechny rozměrově stabilní, částečně stabilní a rozměrově nestabilní dřevěné 

dílce; zejména pro renovaci zvětralých, krycích nátěrů na dřevo na bázi oleje.

APLIKACE Natírání, válečkování 

VYDATNOST 10 m²/l

BALENÍ 750 ml, 2,5 l, 10 l

2 x 6 h
+10 °C

8–10 m²

1l

12 h10 m²

1l

+5 °C

80301 803010– 5% 80301

Color4You

Color4You
Color4You

Color4You

LAZURY KRYCÍ BARVY
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Standardní odstíny
Farblos (bezbarvý) 50520

Lärche (modřín) 50521

Natur (přírodní) 50522

Standardní odstíny
Java (středněhnědá) 50527

Kongo  (tmavěhnědá) 50528

Lärche (světlehnědá) 50547
Bezbarvá pro 

rozjasnění
50546

Pullex Holzöl
Olej na dřevo na bázi přírodních, rafinovaných olejů

• Olej bohatý na pojiva pro venkovní svislé dřevěné povrchy. 

• Složení na bázi přírodních rafinovaných olejů.

• Nátěr chrání dřevo proti zamodrání a růstu plísní. 

• Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům díky vysoce účinným UV absorbérům.

POUŽITÍ
Pro všechny rozměrově stabilní, omezeně rozměrově stabilní a rozměrově nesta-

bilní dřevěné dílce v exteriéru, např. dřevěné domky, zahradní nábytek, přístřešky, 

dřevěné obklady, balkony atd. Bezbarvé provedení: šednutí dřeva je zpožděno, ale 

není zcela mu zabráněno.

APLIKACE Natírání. Nestříkat!
VYDATNOST 12 – 15 m²/l

BALENÍ 750 ml, 2,5 l, 10 l

Pullex Bodenöl
Olej na terasy a dřevěné podlahy v exteriéru

• Vysoce penetrační olej na dřevěné terasové podlahy v exteriéru.

• Optimální barevná stabilizace exotických dřevin a tepelně 

upraveného dřeva (Thermowood). 

• Omezuje praskání a šednutí dřeva. 

• Nátěr chrání dřevo proti zamodrání a růstu plísní. 

POUŽITÍ
Vodorovné dřevěné povrchy v exteriéru, které nejsou rozměrově stabilní, jako 

jsou balkonové podlahy, lávky, terasy atd. Vhodný na exotické dřevo, modřínové 

dřevo a upravené dřevo.

APLIKACE Natírání 

VYDATNOST 15 m²/l

BALENÍ 750 ml, 2,5 l

Lärche 50521Farblos 50520

Natur 50522

Kongo 50528Java 50527

Lärche 50547

Standardní odstíny
Farblos (bezbarvý) 50525

Teak 50524

Pullex Teaköl
Ošetřující olej na teakové dřevo a další exotická dřeva

•  Bezbiocidní olej připravený k použití na bázi obnovitelných surovin 

pro impregnaci a péči o zahradní nábytek z teaku a jiného tvrdého dřeva 

nebo exotického dřeva. 

• Velmi dobrá penetrační schopnost, vynikající zvýraznění kresby dřeva 

a dobrý vodoodpudivý účinek. 

• Jednoduchá aplikace hadříkem.

POUŽITÍ
Pro prvotní ošetření i péči o olejovaný zahradní nábytek a dřevěný nábytek 

v interiéru (např. ideální pro renovace v kombinaci s Clean-Multi-Refresher.)

APLIKACE 

Aplikace se provádí hadříkem. Obzvláště dobrých výsledků lze dosáhnout vtíráním 

abrazivním rounem. Aplikujte 1 - 2x v závislosti na savosti podkladu.

VYDATNOST cca 30 m²/l; aplikovat v tenké vrstvě 

BALENÍ 250 ml, 1 l

Teak 50524Farblos 50525

Standardní odstíny

Bezbarvý, 
tónovatelný

5347 000030

Eiche (dub) 5347 050044

Lärche (modřín) 5347 050045

Kiefer (borovice) 5347 050046

Nuss (ořech) 5347 050049

Palisander 5347 050050

Pullex Aqua-Terra
Ekologický vodou ředitelný olej na dřevo na bázi obnovitelných surovin

• Ekologický olej na dřevo na bázi vybraných obnovitelných surovin pro vnitřní i 

venkovní použití. 

• Neobsahuje žádné aktivní složky z chemických látek na ochranu dřeva, žádná 

rozpouštědla a změkčovadla. 

• Vytváří přírodní, matné povrchy příjemné na dotek.

• Velmi dobrá ochrana proti povětrnostním vlivům a dlouhá životnost.

POUŽITÍ
Rozměrově nestabilní a částečně rozměrově stabilní dřevěné prvky v exteriéru jako 

jsou dřevěné domky, dřevěné obklady, přístřešky, okenice, balkony, vrata atd. Ideální 

na včelí úly. Vhodné na stěnové a stropní dřevěné prvky v interiéru.

APLIKACE Natírání 

VYDATNOST 8 – 10 m²/l

BALENÍ 750 ml, 2,5 l

6 h15–30 m²

1l

+5 °C

80301

2 x
+5 °C

12 h
80301

15 m²

1l

2 x
+5 °C

12 h

80301

12–15 m²

1l

Color4You

Color4You

2 x
+10 °C

6 h8–10 m²

1l

Color4You

OLEJE



2726

Standardní odstíny

Bezbarvý, 
tónovatelný

30801

Standardní odstíny

UV 100 bezbarvý, 
tónovatelný

30800

Innenlasur
Vodou ředitelná hedvábně lesklá lazura do interiéru

• Vodou řiditelná lesklá lazura na dřevo na bázi akrylátové disperze do interiéru.

• Ochrana před prachem a nečistotami.

• Jednoduché a rychlé zpracování, příjemná vůně, rychlé schnutí.

• Transparentní, hedvábně lesklé přírodní odstíny dřeva a pestré barevné odstíny 

zachovávají přirozený vzhled dřeva.

POUŽITÍ
Dřevěná obložení stěn a stropů, dveře (použijte těsnění vhodné pro vodou ředitelné 

laky!), nábytek, panely, dětské pokoje apod. Vhodná pro lakování dětských hraček. 

Pro bezbarvé nebo bílé lazurovací povrchové úpravy smrkového dřeva (např. 

přiznané krovy, interiéry srubových domů...) doporučujeme ADLER Innenlasur UV 

100 (viz níže).

APLIKACE Natírání, stříkání

VYDATNOST 10 – 12 m²/l

BALENÍ 375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

Innenlasur UV 100
Vodou ředitelná hluboce matná lazura s přírodním efektem s UV 

•   Vodou ředitelná prodyšná lazura na dřevo s vynikající ochranou proti zežloutnutí 

na přiznané krovy, obklady apod.

• Obsahuje účinné ochranné látky pro pohlcování UV záření.

• Jednoduché zpracování.

• Díky transparentnímu hluboce matnému nastavení zajišťuje velmi přirozený 

vzhled jehličnatého dřeva.

POUŽITÍ
Přiznané krovy, obložení stěn a stropů.

Není účinný u listnatých dřevin, jako je dub, meranti, mahagon atd.

APLIKACE Natírání 

VYDATNOST cca 10 – 12 m²/l

BALENÍ 375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

Color4You

1 h2 x
+10 °C

10–12 m²

1l

2 x
+10 °C

1 h10–12 m²

1l

0–10%  H2O

Color4You

STANDARDNÍ ODSTÍNY INNENLASUR

Bezbarvý, tónovatelný

Innenlasur UV 100
Bezbarvý

STANDARDNÍ ODSTÍNY INNENLASUR UV 100

Innenlasur UV 100
Mont Blanc

Innenlasur UV 100
Tanne (jedle)

Innenlasur UV 100
Großglockner

Innenlasur UV 100
Zugspitze

Color4You

Standardní odstíny

Bezbarvý, 
tónovatelný

7036 000200

Terra Wax-Oil
Ekologický voskový olej na dřevo

•  Na bázi vybraných obnovitelných surovin vhodný pro použití v interiéru.

•  Výsledkem je ušlechtilý, sametový a voskovitý vzhled.

•  Zajišťuje voděodolný povrch.

•  Bez rozpouštědel, změkčovadel a chemických látek.

•  Certifikovaný Cradle to Cradle Certified™ (bronzová medaile) 

a vyroben 100% bez emisí CO₂.

•  Testován na dětské hračky (EN 71-3) | Odolnost vůči potu a slinám (DIN 53160).

POUŽITÍ
Obložení stěn a stropů, panely, dětské hračky, interiéry srubových domů.

APLIKACE Natírání (štětec na akrylové laky), stříkání (nádobková pistole) 

VYDATNOST 10 m²/l

BALENÍ 350 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

2 x
+10 °C

6 h10 m²

1l

Color4You

INTERIÉR



VÝBĚR DOSTUPNÝCH BAREVNÝCH
ODSTÍNŮ LEGNO-COLOR

Toskana 

Ligurien Navarra

Lombardei

Abruzzen

Katalonien

Neomezený výběr barevných odstínů díky 
tónovacímu systému ADLER Color4You.

2928

Standardní odstíny
Bezbarvý 50880

Weiss (bílá) 50881

Legno-Öl
Univerzální olej na dřevo v interiéru

• Snadné použití

• Rychlé schnutí

• Odolný vůči oděru, odpuzuje vodu a nečistoty

• Protiskluzový a antistatický

• Odolný vůči potu a slinám (ÖNORM S 1555)

• Vhodný na dětské hračky (ÖNORM EN 71-3)

• Příjemný na dotek

• Není samovznětlivý

POUŽITÍ
Legno-Öl je univerzální olej na dřevo – na nábytek, dřevěné podlahy a interiérové 

vybavení a zaujme svým příjemným, přirozeným pocitem při doteku. Mimořádně 

vhodný také na dětské hračky. Tento vysoce kvalitní olej na dřevo rychle schne a je 

vhodný pro povrchovou úpravu listnatého a jehličnatého dřeva.

APLIKACE Natírání, válečkování, vytírání, stříkání

VYDATNOST cca 15 – 30 m²/l

BALENÍ 750 ml, 2,5 l, 5 l

2 x
+5 °C

15–30 m²

1l

4 h

80025

Báze k tónování

W30 50875

Legno-Color
Vysoce kvalitní barevný olej na dřevo v interiéru

• Elegantní, rovnoměrné zbarvení dřeva

• Příjemný pocit při doteku

• Antistatický

• Vynikající zpracování

• Velmi dobře proniká do dřeva

• Velmi dobrá odolnost vůči vodě

• Velmi vhodný i na dřevěné a parketové podlahy

POUŽITÍ
Na nábytek v obytných prostorách, interiérové vybavení (dřevěné obklady, 

dřevěné stropy apod.), dřevěné a parketové podlahy. Legno-Color je barevný 

olej pro povrchovou úpravu listnatého a jehličnatého dřeva.

APLIKACE Natírání, válečkování, vytírání, stříkání

VYDATNOST cca 15 – 30 m²/l

BALENÍ 750 ml, 2,5l

2 x
+5 °C

15–30 m²

1l

16 h

80025

Color4You

Standardní odstíny

Bezbarvý 7035 000200

Legno Dura-Öl
Univerzální olej pro optimální ochranu a přirozený vzhled

• Přirozený povrch a vynikající ochrana

• Velmi dobrá chemická odolnost

• Nízká tendence k vyleštění

• Přirozený na dotek, elegantní rozliv

• Univerzální zpracovatelnost

• Není nutné vytírání

• Obnovení povrchu podle potřeby s Legno Dura-Öl

POUŽITÍ
Na schody a stavební prvky, které jsou trvale pevně zabudovány; na kuchyně, 

pracovní desky, interiérové dveře a nábytek.

APLIKACE Natírání, válečkování, stříkání

VYDATNOST cca 20m²/l

BALENÍ 750 ml, 2,5 l

+5 °C
ca.20 m²

1l

16 h

80025

INTERIÉR



Sada

Legno-Pflegeset 7029 00021001

Legno-Pflegeset
Praktická sada pro čištění a péči o olejované dřevěné povrchy

POUŽITÍ
Vysoce kvalitní sada pro pravidelné čištění a péči o olejované dřevěné povrchy jako 

je nábytek, dřevěné a parketové podlahy i interiérové vybavení.

OBSAH
• Legno-Reiniger 125 ml

• Legno-Pflegeöl 125 ml

• brusné rouno

• čisticí hadřík

• návod k použití

APLIKACE Vytírání

OBSAH VYSTAČÍ NA  cca 6 m² na 1 nános (Legno-Reiniger)

 cca 3,5 m² na 1 nános (Legno-Pflegeöl)

3130

+5 °C
4 h

Legno-Holzbodenseife
Čistí, ošetřuje a zušlechťuje podlahy trvale udržitelným způsobem

• Ošetřovací koncentrát na bázi přírodních rostlinných olejů na olejované, 

voskované a louhované dřevěné a parketové podlahy

• Účinně a jednoduše odstraňuje nečistoty v jediném kroku

• Univerzální použití – i na jiné olejované povrchy, jako např. dřevěná obložení

• Elegantní matný efekt, působí antistaticky

POUŽITÍ
Pro pravidelné čištění a péči o olejované, voskované a louhované dřevěné 

a parketové podlahy, jakož i olejované korkové a laminátové podlahy v interiéru.

APLIKACE  Vytírání

VYDATNOST  cca 500 m²

BALENÍ  1 l, 2,5 l

ČÍSLO PRODUKTU  7031 000210

+5 °C
1–2 h

Standardní odstíny
Legno-Reiniger bezbarvý 80025

Legno-Pflegeöl bezbarvý 50882

Legno-Reiniger a Legno-Pflegeöl
Vysoce kvalitní čisticí prostředek a univerzální
ošetřovací olej pro nábytek a interiérové vybavení

• Snadné použití

• Čistí a osvěžuje dřevěné povrchy

• Příjemná vůně

• Legno-Pflegeöl velmi dobře proniká do dřeva

POUŽITÍ
Univerzálně použitelný ošetřovací olej Legno-Pflegeöl byl vyvinut pro šetrnou 

údržbu a osvěžení olejovaného nábytku v obytném prostoru a interiérového 

vybavení (dřevěné obklady, dřevěné stropy).

Legno-Reiniger je bezbarvý čistící prostředek s příjemnou vůní na všechny olejova-

né dřevěné povrchy. Tento přípravek má velmi dobrý čisticí účinek a je vhodný i pro 

mastné nečistoty.

APLIKACE Vytírání

VYDATNOST Legno-Reiniger:  cca 50 m²/l 

 Legno-Pflegeöl:  cca 15 – 30 m²/l

BALENÍ Legno-Reiniger:  250 ml, 1l 

 Legno-Pflegeöl:  250 ml

+5 °C
4 h

Standardní odstíny

Bezbarvý 50821

Legno-Hartwachsöl
Univerzální tvrdý voskový olej pro použití v interiéru

• Příjemný pocit při doteku

• Vynikající zvýraznění textury dřeva

• Odolný vůči potu a slinám

• Vhodný na dětské hračky

• Antistatický

• Vynikající zpracování

• Velmi dobrý průnik do dřeva

• Velmi dobrá odolnost vůči vodě

• Velmi dobrá plnivost

• Podíl sušiny > 97 %

POUŽITÍ
Na nábytek v obytných prostorách, interiérové vybavení (dřevěné obklady, dřevěné 

stropy atd.), dřevěné a parketové podlahy. Legno-Hartwachsöl je olej na dřevo 

na bázi přírodních vosků a olejů pro zdravé klima v obytném prostoru. Produkt je 

vhodný k ošetření listnatého a jehličnatého dřeva.

APLIKACE Natírání, válečkování, vytírání, stříkání

VYDATNOST  cca 15 – 30 m²/l

BALENÍ 750 ml, 2,5l

1 x
+5 °C

15–30 m²

1l

12 h

80025

INTERIÉR



Produktu Speciální vlastnosti Báze Účinky proti Oblast použití

IM
PR

EG
N

AC
E Pullex Imprägnier-Grund Ochranná impregnace na surové dřevo rozpouštědlo B, P, Iv

      

Pullex Renovier-Grund
Zesvětlující základ na zvětrané,

zašedlé dřevo
rozpouštědlo FS

      

Pullex Aqua-IG Ochranná impregnace na surové dřevo voda B, P, Iv
        

LA
ZU

RY

Pullex 3in1-Lasur Matná lazura na ochranu dřeva rozpouštědlo B, P, Iv
  

Pullex Top-Lasur
Nestékavá tenkovrstvá lazura

pro nový nátěr a renovaci
rozpouštědlo FS

      

Pullex Top-Mattlasur
Nestékavá tenkovrstvá lazura pro

dosažení obzvlášť matných povrchů
rozpouštědlo FS

      

Pullex Silverwood Metalická lazura na dřevo rozpouštědlo B, P, Iv
    

Pullex Platin Efektní lazura s metalickým efektem rozpouštědlo FS
     

Pullex Aqua 3in1-Lasur FS
Matná vodou ředitelná lazura

s ochranou dřeva
voda FS

    

Pullex Aqua-DSL Silnovrstvá lazura na okna a dveře voda

KR
YC

Í Pullex Color Krycí, difuzní nátěr na dřevo rozpouštědlo FS
      

Pullex Aqua-Color Krycí nátěr voda FS
  

O
LE

JE

Pullex Holzöl
Ochranný olej na dřevěné

fasády s UV ochranou
rozpouštědlo FS

      

Pullex Bodenöl
Speciální olej na dřevěné podlahy

v exteriéru
rozpouštědlo FS

  

Pullex Teaköl
Ošetřovací olej na listnaté

a exotické dřeviny
rozpouštědlo

  

Pullex Aqua-Terra
Olej na dřevo na bázi

obnovitelných surovin
voda

    

IN
TE

RI
ÉR

Innenlasur Hedvábně lesklá lazura na dřevo voda

Innenlasur UV 100 Hluboce matná lazura na dřevo s UV filtrem voda

Terra Wax-Oil Olej na dřevo na bázi obnovitelných surovin voda

Legno produkty Univerzální oleje a vosky oleje a vosky
  

*

Pullex Imprägnier-Grund anebo Pullex Aqua-IG používejte jen tehdy, vyžaduje-li se chemická ochrana dřeva. Ochrana proti zamodrání (EN 152-1), dřevokazným houbám (EN 113) a preventivně proti 

napadení hmyzem (EN 46). Na velké plochy v interiéru nepoužívejte biocidní prostředky na ochranu dřeva. Do interiéru doporučujeme ADLER Innenlasur nebo ADLER 5in1 Color.

3332

FS   Povrchová úprava chrání před 
zamodráním a napadením plísní

B Ochrana před zamodráním 

P Ochrana před dřevokaznými houbami

Iv  Preventivní ochrana před 
napadením hmyzem

Rozměrově nestabilní stavební prvky
(dřevostavby, dřevěná obložení, přístřešky, balkony)

Rozměrově stabilní stavební prvky (okna)

Vchodové dveře

Zahradní nábytek Nábytek
Částečně rozměrově stabilní
stavební prvky (okenice, balkony)

Stěnové a stropní
elementy ze dřeva

Dřevěné podlahy (interiér)

* neplatí pro všechny Legno produkty

Windoor-Care-Set
Systémová péče na povrchově upravená okna a dveře ze dřeva, hliníku a PVC

• Údržbová sada „vše v jednom“

• Univerzálně použitelná na okna, vchodové dveře a zahradní nábytek

• Na povrchy s krycí a lazurovací povrchovou úpravou

• Zachovává stupeň lesku, vhodná i na matné povrchy

POUŽITÍ
Pro péči a údržbu o dřevěná okna, vchodové dveře a zahradní nábytek.

OBSAH
ADLER Top-Cleaner 250 ml

ADLER Top-Care 250 ml

2 rozprašovače

1 čisticí hadřík žlutý (Top-Cleaner)

1 hadřík na ošetření modrý (Top-Care)

APLIKACE  Rozprašování/přetírání hadříkem

OBSAH VYSTAČÍ NA  cca 10 m²

ČÍSLO PRODUKTU  7229 000300

+5 °C
ca.40 m²

1l

ca.40 m²

1l

PŘEHLED PRODUKTŮINTERIÉR



3534

SOLVAMAXX PLUS
• Štětec v profesionální kvalitě pro rozpouštědlové laky a lazury

• Má velmi jemné polyesterové štětiny a je odolný proti rozpouštědlům

• Dostupný v šířkách 50 a 100 mm

• Pro rozpouštědlové laky a lazury

• Perfektní nátěr bez viditelných tahů štětcem

• Velmi dlouhá životnostBalení – 1 ks
50 mm 9612511

100 mm 9612611

AQUAMAXX PLUS
• Štětec v profesionální kvalitě pro vodou ředitelné povrchové úpravy

• Pro vodou ředitelné barvy a laky

• Vysoká elasticita, vlákna si drží tvar a jsou ohebná

• Vynikající absorpce barev s rovnoměrným nánosem

• Dostupný v šířkách 40 a 60 mm a jako plochý štětec 100 x 30 mm

Balení – 1 ks
40 mm 950800030011

60 mm 950800030111

100 x 30 mm 950800030211

MOSAZNÝ KARTÁČ S KOŽENÝM PÁSKEM
• Kartáč se používá ke kartáčování a čištění starých, 

zvětralých dřevěných povrchů a také k vykartáčování pórovitých dřevin

• Měkké mosazné dráty odstraňují do hloubky pórů zbytky 

nátěrů a uvolněné části podkladu

• Velká plocha kartáče umožňuje rovnoměrné okartáčování velkých ploch

• Velikost: cca 215 x 100 mm
Balení – 1 ks

Č. produktu 9600501

ŠTĚTEC NA LAZURY HS 50
• Kvalitní štětec pro nanášení lazur

• Štětec z přírodních štětin je vhodný zejména pro opravy a nové 

nátěry dřevěných oken s produktem Pullex Top(Matt)-Lasur

• Krátké štětiny vytvářejí strukturu dřeva
Balení – 1 ks

50 mm 9612011

MOSAZNÝ 4-ŘADÝ KARTÁČ
• Pro kartáčování a čištění starých, zvětralých povrchů dřeva.

• Mírně zakřivená dřevěná rukojeť pohodlně padne do 

ruky a umožňuje přesnou práci

• Jemně zvlněné mosazné dráty dobře odstraňují zbytky 

starých nátěrů hluboko z pórů

Balení – 1 ks
Č. produktu 9695001

KARTÁČ NA MOŘENÍ & KARTÁČOVÁNÍ
• Jemný kartáč slouží k roztírání mořidel na bázi vody

• Zajišťuje dobrý průnik mořidla do pórů a rovnoměrný výsledek

• Může se také použít k odstranění prachu a čištění všech povrchů

• Délka štětin: 60 mm

Balení – 1 ks
160 x 32 mm 95212001

KARTÁČ NA PODLAHOVÉ OLEJE
• Vhodný pro aplikaci olejů na podlahy/terasy

• Díky vysoce hodnotným přírodním štětinám se olej optimálně vetře do dřeva
Balení – 1 ks

220 mm 9612811

ŠKRABKA NA ODSTRAŇOVÁNÍ
STARÝCH NÁTĚRŮ

• Škrabka s vyměnitelnou čepelí

• K odstranění starých nátěrů

• Perfektní v kombinaci s produkty ADLER Abbeizer

Balení – 1 ks
škrabka 951000030011

Balení – 3 ks
náhradní čepele 951000030117

PRACOVNÍ NÁSTROJE



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 Česko s.r.o.facebook.com/adlercesko instagram.com/adler_barvy

LAKYADLER.CZ

Před více než 85 lety položil Johann Berghofer základní kámen 

firmy ADLER a rozběhl produkci vlastních barev a laků. Od té doby  

se toho hodně změnilo, jedno však zůstává stejné: naše nadšení  

pro barvy, které nás každý den motivuje k vývoji dokonalých  

systémů povrchové úpravy na různé druhy povrchů. 

Naše srdce bije pro dřevo – Barvy jsou naší součástí


