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ADLER LEGNO DURA-ÖL.
PŘÍJEMNÝ NA DOTEK

MIMOŘÁDNĚ ODOLNÝ.
Trend přírodních naolejovaných dřevěných povrchů je stále víc žádaný. Poptávka po ochranných vlastnostech a použitelnosti 
olejů je však vyšší. ADLER má ideální řešení: Legno Dura-Öl! Tento olej na dřevo dokáže kombinovat nejlepší vlastnosti ze světa 

olejů a laků. Díky speciálnímu zpracování a nejkvalitnějším surovinám je tento olej extrémně odolný. Je proto mimořádně vhodný  
i na intenzivně namáhané povrchy, jako jsou stoly, podlahy nebo schody, které by kromě přirozeného vzhledu a příjemného 

sametového pocitu při doteku, měly zaručovat vysokou úroveň ochrany a odolnosti.
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Podrobnější informace o zpracování naleznete v technickém listu Legno Dura-Öl.

OLEJ S VLASTNOSTMI LAKU

Optimální ochrana - to nejvíce vystihuje 
Legno Dura-Öl. Tento produkt kombinuje nejlepší 
vlastnosti ze světa olejů a laků. 
Legno Dura-Öl je mimořádně odolný, a proto je vhod-
ný i na intenzivně namáhané povrchy, které kromě 
přírodního vzhledu a příjemnější haptiky vyžadují 
vysokou míru ochrany - vhodný na podlahy a schody.  

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

• přirozený povrch a vynikající ochrana

• velmi dobrá chemická odolnost

• nízká tendence k vyleštění

• přirozená haptika

• elegantní rozliv

• univerzální zpracovatelnost

• není potřeba vytírání

• osvěžení povrchu dle potřeby s Legno Dura-Öl

Certifikáty/normy

LEGNO DURA-ÖL

Oblasti použití

      
Na schody a stavební prvky, které jsou 
trvale pevně zabudované. Stejně jako na 
kuchyně, pracovní desky, interiérové dveře 
a nábytek.

ODOLNÝ PŮSOBENÍ 
POTU & SLIN 

DecoPaint 
Konformní

PROFESIONÁLNÍ OLEJ

Obj. č. 7035 000200 

Balení 750 ml, 2,5 l, 10 l

Aplikace

Treppenbau.ch AG
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