
Lignovit
PRODUKTOVÝ KATALOG OCHRANY DŘEVA



KDO PRACUJE S LÁSKOU,  
NEDĚLÁ VĚCI POLOVIČATĚ.

ADLER 
POVRCHOVÉ 

ÚPRAVY DŘEVA

Produktová řada Lignovit je vysoce kvalitní ochrana dřeva 
na  vodní bázi. Produkty systému ADLER Lignovit pro úpravu 
 dřeva  dlouhodobě chrání dřevo jako přírodní a perspek tivní 
 materiál a  dodávají mu vynikající vzhled. I s udržitelnými 
 produkty  dosáhnete nejvyšší kvality. S produkty ADLER jste 
 navíc již dnes vybaveni na ekologické požadavky zítřka.
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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 
22 000 tun

Nejmodernější továrna  
na výrobu laků na vodní  
bázi v Evropě

100 % klimaticky  
neutrální výroba1

670 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
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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

 
©

AT
P/

BA
US

E

4



1 Lignovit Primo a Protect-Primo pouze v případě, že je vyžadována chemická ochrana dřeva pro venkovní  použití. Chrání před hnilobou (EN 152-1),  
dřevokaznými houbami (EN 113) a preventivně před napadením hmyzem (EN 46).

2 Při používání produktů dbejte na bezpečnost při práci. Před použitím si vždy prostudujte etiketu a příslušný technický list produktu a postupujte podle instrukcí v nich uvedených.

PoléváníAirless Nádobková pistoleVacumat
Stroj na  
natírání desek

1, 2, nebo 1 – 2 × 
stříkání pistolí1 x Máčení

PŘEHLED PRODUKTŮ

U tohoto produktu lze použít  
tónovací systém ADLER | Mix.

Produkty Speciální vlastnosti Zpracování

ZÁ
K

LA
D

N
Í Lignovit Primo 1 | 2 Bezbarvá vodou ředitelná impregnace s aktivními bio-

cidními látkami určená pro ochranu dřeva v exteriéru.
1 x

Lignovit Sperrgrund 1 Velmi dobrý izolační účinek proti pryskyřici a ve vodě 
rozpustným látkám obsažených ve dřevě. 2 x

LA
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Lignovit Protect

Lignovit Protect-Primo 1 | 2 

Přirozené zušlechtění dřeva speciálně určené  
pro jehličnaté dřevo.

Díky prostředkům na stabilizaci ligninu výrazně 
 zpomaluje tmavnutí jehličnatého dřeva.

1 x

Lignovit Protect-Finish 1
2 x

Lignovit Lasur 1

Mimořádně paropropustná  
lazurová povrchová úprava.

Univerzální produkt se základní ochranou  
na všechny dřevěné dílce.

2 x

Lignovit Tauchlasur 1
Mimořádně paropropustná lazurová  
povrchová úprava.

Optimalizovaná pro aplikaci máčením a poléváním.

2 x

Lignovit 
Spritzfertig NG 1

Vynikající zpracování při aplikaci stříkáním.

Vynikající nestékavost a rozliv při lakování  
svislých ploch.

Lze tónovat pomocí systému ADLER | Mix do mnoha  
různých barevných odstínů (RAL a NCS).

Lignovit Plus 1

Plnivé lazurové povrchy s dlouhým intervalem údržby. 

Vhodné zejména pro zpracování pomocí Vacumat®.

Možnost volby pestrých barevných odstínů.

2 x

Lignovit Plus LB 1

Efektivní střední vrstva lazury vhodná zejména  
na nosné dřevěné konstrukce.

Velmi jednoduché zpracování natíráním  
nebo pomocí Vacumat®.

Optimálního výsledku lze dosáhnout už při pouhém 
jednom nátěru.

1–2 x

Lignovit
Produkty Speciální vlastnosti Zpracování

EF
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Lignovit Platin 1

Pomocí speciálních pigmentů vytváří metalické  
třpytivé barevné efekty.

Pigmenty maximálně vylepšují UV stabilitu  
a zajišťují dlouhou životnost nátěru.

Zvlášť vhodný pro kartáčované, tesané nebo  
surové řezané dřevo.

1 x

K
RY

CÍ

Lignovit Color VAC HF 1
Lignovit Color STQ 1

Krycí povrchová úprava dřeva s vynikající krycí schopností 
a dlouhou stabilitou barevného odstínu.

Dostupný ve všech barevných odstínech dle RAL a NCS.

Při použití bílých a pastelových odstínů impregnujte 
Lignovit Sperrgrund, který zabraňuje žloutnutí povrchu 
v oblasti suků.

2 x

Lignovit Ultramatt 1

Krycí hluboce matná vodou ředitelná povrchová 
 úprava dřeva.

Vynikající vzhled.

Dostupný ve všech barevných odstínech dle RAL a NCS.

2 x

TE
RR

A

Lignovit Terra 1

Ekologický olej na dřevo na bázi obnovitelných surovin.

Slouží k dosažení přirozeně matného povrchu,  
sametově hebkého na dotek.

Zcela bez chemických ochranných látek,  
vhodný pro interiéry a exteriéry.

2 x

IN
TE
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Lignovit Interior  
UV 100

Vodou ředitelná, pachově neutrální lazura určená pouze 
pro interiéry. Vhodná zejména na stěny a stropy  
z jehličnatých dřevin.

Trojnásobná UV ochrana s novým typem UV absorbéru.

Díky novému UV absorbéru minimalizuje žloutnutí 
 dřeva, zachovává dlouhodobý  přirozený vzhled dřeva.

2 x

76



LIGNOVIT PRIMO

Hlavní funkcí impregnačního základu Lignovit Primo 
je zajistit dřevu nezbytnou chemickou ochranu. 
 Chrání okna, dveře, dřevěné obložení, přístřešky, 
 balkóny, krovy atd. před modráním, dřevokaznými 
houbami a či napadením hmyzem. Díky použití 
speciálních alkydových pryskyřic proniká velmi dobře 
do dřeva, aniž by výrazněji zvedal dřevěná vlákna.

Nanášení produktu je možné natíráním, máčením, 
poléváním, strojovým natíráním nebo Vacumatem®. 
Lignovit Primo získal certifikát rakouského Sdružení 
na ochranu dřeva (ARGE). Garantuje splnění těchto 
podmínek:

 + proniká hluboko do dřeva
 + vysoce účinný proti zamodrání, dřevokazným 
 houbám a dřevokazným škůdcům

 + bezpečné a snadné použití

Lignovit Primo je perfektní ochranná impregnace 
dřeva, která chrání dřevo a prodlužuje životnost 
dřevěných konstrukcí.

Číslo produktu
Farblos (bezbarvý) 5358 000200

Balení  4 l | 22 l | 120 l | 600 l 

Podrobnější informace o zpracování najdete v technickém listu produktu Lignovit Primo a Lignovit Sperrgrund.

 © STRONGBUILD / MURRAY FREDERICKS

Dbejte na bezpečné používání prostředků na dřevo. Před použitím si vždy prostudujte etiketu a příslušný technický list k produktu a postupujte podle instrukcí v nich uvedených.

LIGNOVIT SPERRGRUND

Lignovit Sperrgrund tvoří společně s krycí lazurou 
Lignovit Color dokonalý pár a tvoří barevně sladěný 
a izolační nebo ochranný základ. Speciální  aktivní 
 plniče brání vzniku nehezkého zbarvení v okolí 
suků i při vyšším zatížení vlhkostí. Toto zbarvení 
 působí rušivě hlavně u bílých a pastelových odstí-
nů. Po  nanesení základního nátěru ADLER Lignovit 
 Sperrgrund 40960 následně naneste vrchní krycí  
nátěr Lignovit Color nebo Lignovit Ultramatt 
v požado vaném barevném odstínu.

Další předností produktu je vedle optimální trvanli-
vosti a dlouhé životnosti dřevěných fasád natřených 
krycí lazurou také výborná přilnavost za mokra.

 + spolehlivě zabraňuje nevzhlednému zbarvení 
v okolí suků

 + prodlužuje životnost a vylepšuje ochranu proti 
povětrnostním vlivům

 + perfektní izolace a příprava podkladu

Nejvhodnější způsob nanášení  profesionální 
 základní lazury je natírání nebo technologie 
 Vacumat®.

Číslo produktu
Weiß (bílý) 40960

Balení 4 l | 18 l | 120 l

ZÁKLADNÍ
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 ©  FÜGENSCHUH HRDLOVICS ARCHITEKTEN / 
GÜNTER RICHARD WETT  © TIGEWOSI

Podrobnější informace o zpracování najdete v technickém listu produktu Lignovit Spritzfertig NG a Lignovit Plus.Podrobnější informace o zpracování najdete v technickém listu produktu Lignovit Lignovit Protect-Primo /Lignovit Protect-Finishs a Lignovit Lasur/Tauchlasur.

Dbejte na bezpečné používání prostředků na dřevo. Před použitím si vždy prostudujte etiketu a příslušný technický list k produktu a postupujte podle instrukcí v nich uvedených.

 © ASSIOURAS BROS / GEORGE MESARITAKIS

LIGNOVIT LASUR  
LIGNOVIT TAUCHLASUR
Lignovit Lasur a Lignovit Tauchlasur představují uni-
verzálně použitelné produkty pro zušlechtění dřeva od 
firmy ADLER. Je zcela jedno, pro který způsob aplikace 
se rozhodnete, s tímto produktem máte jistotu, že jste 
se rozhodli správně. Lazura Lignovit Lasur je hotový 
produkt připravený přímo pro zpracování natíráním 
štětcem nebo na aplikaci kartáčovým automatem. 
Lazura Lignovit Tauchlasur je svými vlastnostmi 
předurčena pro zpracování máčením nebo poléváním. 
Obě varianty zajistí vašim dřevěným dílcům vysoce 
paropropustné povrchy.

 + prodyšný a vysoce odolný povrch
 + vhodné pro různé typy aplikací
 + vyznačuje se velmi dobrou zpracovatelností, 
 natřené povrchy nejsou náchylné ke slepování

Lignovit Lasur a Lignovit Tauchlasur jsou všestranné 
produkty využitelné v oblasti  dřevostaveb.

Lignovit Lasur
Číslo produktu Báze W30 53135
Balení  4 l | 18 l

Lignovit Tauchlasur
Číslo produktu Báze W30 5352 000030
Balení  4 l | 22 l

 © STRONGBUILD / MURRAY FREDERICKS

LIGNOVIT PROTECT-PRIMO  
LIGNOVIT PROTECT-FINISH
Laboratořím firmy ADLER se po intenzivním výzkumu 
podařilo jako vůbec prvním vyvinout „neviditelný“ 
prostředek na povrchovou úpravu jehličnatého dřeva, 
které si díky tomu dlouhodobě zachovává svůj při-
rozený vzhled.  Obsahují stabilizátory ligninu, které 
brání tmavnutí a tím výrazně oddalují  tmavnutí 
 jehličnatého dřeva. Lignovit Protect je ideální 
i pro modřínové dřevo bohaté na pryskyřici. Systém 
je navíc vybaven plnou UV ochranou a dlouhotrvající 
hydrofobizací a aktivně zabraňuje nevzhledným nečis-
totám na  dřevěných fasádách.

 + plná UV ochrana a dlouhotrvající hydrofobní úprava
 + zabraňuje nevzhledným nečistotám na dřevěných 
fasádách

 + speciální stabilizátory ligninu výrazně oddalují 
ztmavnutí

S Lignovit Protect dosáhnete vysoce transparentního 
a přirozeného povrchu.

Číslo produktu
Lignovit Protect-Primo
Farblos (bezbarvý) 5359 000200
Balení  4 l | 22 l | 120 l | 600 l

Lignovit Protect-Finish
Fichte (smrk)  5320 055484
Lärche (modřín) 5320 055485
Tanne ( jedle)  5320 063511
Balení  4 l | 22 l

LIGNOVIT SPRITZFERTIG NG

Lignovit Spritzfertig NG je vodou ředitelný systém 
k zušlechtění dřeva, který díky speciálním tixotropním  
vlastnostem vykazuje vyvážený poměr mezi opti-
málním rozlivem i přilnavostí na svislých plochách. 
Z toho důvodu je obzvláště vhodný pro vertikální 
povrchové úpravy aplikované stříkáním. Prostředek 
se nanáší přímo na povrch dřeva ve dvou vrstvách. 
U tmavých barevných odstínů lazur se v praxi osvěd-
čilo předzákladování lazurou Lignovit. Díky tomu 
docílíte  mimořádně rovnoměrného lazurového filmu. 
 Nemusíte tak brzdit svou fantazii a můžete si dopřát 
potěšení z přirozených hnědých odstínů dřeva nebo 
naopak zářivých, pestrých barevných tónů.

 + dokončení s nejlepší stabilitou
 + optimálně se hodí pro vertikální nátěry  
metodou stříkání

 + rovnoměrná lazurovací povrchová úprava
 + krycí nebo lazurovací

Konzistence připravená pro stříkání je obzvláště 
vhodná pro garážová vrata a deskové materiály.

Číslo produktu
Báze W10 5353 000010
Báze W30 5353 000030

Balení 4 l | 22 l

LAZUROVACÍ

LIGNOVIT PLUS

Lazura Lignovit Plus je stejně jako její sesterský 
produkt Lignovit Lasur vodou ředitelný prostředek 
na zušlechtění dřeva vyznačující se vyšším obsahem 
pevných částic. To má za následek vysokou plnivost 
a delší intervaly údržby.

Jako pojivo je použita speciální kombinace akrylátové-
ho pojiva a alkydové pryskyřice, což umožnilo dosáh-
nout optimálního poměru mezi penetrací dřeva a 
ochranným účinkem. Uživatelé jistě ocení  mimořádně 
dobrou zpracovatelnost štětcem nebo technologií 
Vacumat®. Kromě vynikající technologie přesvědčí 
Lignovit Plus svými rozmanitými designy.

 + velmi dobrá UV odolnost
 + tenkovrstvá lazura na dřevo s velmi dobrou 
 stohovatelností

 + dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům 
a  degradaci při vystavení přírodním živlům

Lignovit Plus je nejlepší způsob, jak ochránit  
dřevěné konstrukce v exteriéru lazurovací  
povrchovou úpravou a zároveň udržet ušlechtilý 
vzhled po dlouhou dobu.

Číslo produktu Báze W30 53220
Balení  4 l | 18 l
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Podrobnější informace o zpracování najdete v technickém listu produktu Lignovit Plus LB. Odchylky v odstínu oproti originálu jsou způsobené technikou tisku.
Pro posouzení výsledného barevného odstínu doporučujeme provést barevný vzorek  zvolené skladby nátěru, provedený rovněž na cílovém podkladu.

 © RUBNER HOLZBAU

LIGNOVIT PLUS LB

Vodou ředitelná lazura, vhodná jako střední nátěr, 
přesvědčí díky velmi dobrému a jednoduchému 
 zpracování. Už po jedné vrstvě nátěru dosáhnete 
s Lignovit Plus LB optimálního výsledku, který se 
vyznačuje elegantním vzhledem. Úspora času,  získaná 
při zpracování, činí z této nové lazury obzvláště efek-
tivní řešení v moderním světě dřevostaveb. Rychlá 
doba schnutí, mírná vůně a dlouhá otevřená doba 
 zpracování mají jsou dalšími výhodami pro příjemné 
zpracování. Při zašpinění se dá snadno očistit. Další 
vlastnosti, jako vysoká plnivost a pevnost, ochrana 
před modráním a napadením dřevokaznými houbami, 
doplňují jedinečné vlastnosti lazury, která se vyplatí.

ADLER Lignovit Plus LB je zvláště vhodný pro  měkké 
dřevo a je dokonalým řešením pro průmyslové 
 zpracování.

 + efektivní a jednoduché zpracování
 + vysoká plnivost a stohovatelnost
 + chrání proti zamodrání a napadení dřevokaznými 
houbami

Účinné řešení pro lepené konstrukce, dřevěné 
 překližky a mnohé další.

Číslo produktu Báze W30 53219
Balení  4 l | 18 l | 600 l

LAZUROVACÍ
Standardní 
barevné 
 odstíny 
Lignovit 
Lasur ST 05/2 Grizzly

ST 05/3 Känguru

ST 05/5 Puma

ST 07/5 Cocodrilo

ST 07/1 Blauer Morpho 

Naturgrau (přírodní šedá)

Sandbeige (písková)

Eiche (dub)

Lärche (modřín)

Kiefer (borovice)

Kastanie (kaštan)

Nuss (ořech)

Palisander

Vybrané  
trendové odstíny
Tónovací systém   
ADLER | Mix

ST 03/2 Rote Grütze

Je možné mnoho dalších barených odstínů!
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 © REMA-WOOD.COM / SOBIETZKI 

 © VADIM KRETSCHMER  © OBERSTALLER & SAMMER ARCHITEKTEN

LIGNOVIT PLATIN

Lignovit Platin umožňuje dosáhnout u dřevěných 
fasád atraktivních barevných efektů. Speciální hliní-
kové pigmenty dodávají zvolenému odstínu metalické 
odlesky a účinně odráží UV záření, čímž se prodlužuje 
životnost ošetřených ploch. Osvědčená technologie 
Lignovit také zaručuje nejjednodušší zpracování, paro-
propustnost a špičkovou odolnost vůči povětrnostním 
vlivům. Zvlášť u moderních staveb působí Lignovit 
Platin velmi efektním celkovým dojmem.

Vyberte si z bohatého sortimentu atraktivních 
 barevných odstínů. Od tmavé turmalínové černé přes 
elegantní šedé tóny jako je křemenná šedá nebo achát 
až po teplé hnědé tóny.

 + speciální pigmenty zajišťují kovově efektní, 
 třpytivé povrchy

 + zvýšená odolnost díky vysoké UV stabilitě
 + prodyšný a extrémně odolný proti povětrnostním 
vlivům

Lignovit Platin je zvlášť vhodný pro kartáčované, 
tesané nebo surové řezané dřevo.

Číslo produktu Báze W30 53289
Balení  4 l | 18 l

Podrobnější informace o zpracování najdete v technickém listu produktu Lignovit Platin.
Odchylky v odstínu oproti originálu jsou způsobené technikou tisku.

EFEKTNÍ

Turmalinschwarz (turmalínově černá)

Quarzgrau (křemenná šedá)

Achatgrau (achátově šedá)

Rubinrot (rubínová)

Karneolrot (karneolově červená)

Topasgrau (topasově šedá)

Aventuringrün (avanturín zelená)
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LIGNOVIT ULTRAMATT

Tato krycí hluboce matná povrchová úprava dřeva  
na bázi vody přesvědčí svým výjimečným vzhledem  
mineralizovaného podkladu, přičemž je mimo řádně  
odolná proti vodě s dlouhou životností. Lignovit  
Ultramatt je vhodný zejména na hoblované a hrubé 
řezivo. Ať už se jedná o fasády, zahradní přístřešky,  
balkony nebo dřevěné obložení, matná ochrana  
dřeva je optimální volbou pro kreativní architekty 
a náročné stavaře.

 + hluboce matný a minerální vzhled se zároveň  
nejlepší ochranou proti vodě 

 + dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům 
a  dlouhá životnost

 + všestranná oblast použití

Krycí finální vrstva zaujme hluboce matným 
 povrchem a minerálním vzhledem.

Číslo produktu
Báze W10 5346 000010
Báze W30 5346 000030

Balení 4 l | 22 l

Pro bližší informace o zpracování dbejte prosím pokynů v technických listech produktů Lignovit Color STQ / VAC HF a Lignovit Ultramatt.

KRYCÍ 

LIGNOVIT COLOR STQ  
LIGNOVIT COLOR VAC HF
Ať už preferujete výrazné, zářivé barvy nebo decentní 
pastelové odstíny – s produktem Lignovit Color STQ, 
příp. Lignovit Color VAC HF není nic nemožné.  Pigmenty 
oxidu železa odolného vůči povětrnostním vlivům 
zajišťují dokonale krycí povrch s dlouhou životností. 
Abyste při použití bílých a pastelových odstínů předešli 
zažloutnutí povrchu v okolí suků, doporučujeme jako 
izolační základ použít Lignovit Sperrgrund 40960. 

 + perfektní povrch pro dřevěné komponenty  
s krycím nátěrem

 + skvělá kvalita výsledků i na hrubě řezaném nebo 
kartáčovaném dřevě

 + velmi vysoká odolnost proti vodě

Produkty Lignovit Color STQ a Lignovit Color VAC HF 
jsou k dispozici ve všech barevných odstínech škály 
RAL a NCS.

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

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

Balení 4 l | 22 l | 120 l
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LIGNOVIT TERRA

Ekologický, vodou ředitelný olej na dřevo Lignovit Terra 
byl vytvořen na bázi vybraných obnovitelných suro-
vin a je zcela bez obsahu rozpouštědel, změkčovadel 
i formaldehydu. Lignovit Terra obsahuje přírodní oleje, 
čímž zajišťuje jak zdravé klima v interiéru, tak díky 
nim vytváří matné povrchy, které jsou velmi příjemné 
a sametově jemné na dotek.

Olej na dřevo je také paropropustný a je stejně vhodný 
pro vnitřní i venkovní použití – bez jakýchkoli che-
mických konzervačních prostředků na dřevo. Dalšími 
přednostmi Lignovit Terra jsou velmi dobrá ochrana 
proti vodě, dlouhá životnost a odolnost proti potu 
a slinám.

 + ekologický olej na dřevo na bázi vybraných 
 obnovitelných surovin

 + pro vnitřní i venkovní použití
 + velmi dobrá ochrana proti vodě, dlouhá životnost, 
odolnost proti potu a slinám

Ekologický olej na dřevo bez přídavku chemické 
složky ochrany dřeva, vhodný pro použití v interiéru 
i exteriéru.

Číslo produktu Báze W30 53010
Balení  4 l | 22 l

Podrobnější informace o zpracování najdete v technickém listu produktu Lignovit Terra.
Odchylky v odstínu oproti originálu jsou způsobené technikou tisku.
Pro posouzení výsledného barevného odstínu doporučujeme provést barevný vzorek zvolené skladby nátěru, provedený rovněž na cílovém podkladu.

TERRA

Erdbraun (zemitě hnědá)

Erdgrau (zemitě šedá)

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

Se dřevem se setkáváme nejen na venkovních částech konstruk-
cí, ale stále častěji se také uplatňuje v interiéru na stěnové 
nebo stropní elementy.
Právě pro tuto oblast použití byla vyvinuta lazura Lignovit 
Interior UV 100. Produkt obsahuje speciální ochranné prostřed-
ky, světelné stabilizátory pro pohlcování UV záření a stabilizaci 
dřevěné složky lignin, které zabraňují žloutnutí dřeva. Díky 
tomu nedochází k nežádoucímu žloutnutí dřeva a přírod-
ní vzhled jehličnatého dřeva tedy zůstává trvale zachován. 
Lignovit Interior UV 100 je vodou ředitelný a neutrální vůně. 
Vedle barevného odstínu Natur (přírodní) je produkt k dispozici 
v mnoha dalších trendových odstínech bílé.

 + neutrální vůně, tenkovrstvý a prodyšný
 + obsahuje účinné látky pro ochranu dřeva proti UV záření 
a stabilizuje lignin obsažený ve dřevě

 + spolehlivě působí proti žloutnutí a trvale zajišťuje 
 přirozený vzhled

Lazura na dřevo pro nejlepší ochranu a trvale svěží  
přirozené dřevo v interiéru.

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

Balení  4 l | 18 l

Podrobnější informace o zpracování najdete v technickém listu produktu Lignovit Interior UV 100.
Odchylky v odstínu oproti originálu jsou způsobené technikou tisku.
Pro posouzení výsledného barevného odstínu doporučujeme provést barevný vzorek zvolené skladby nátěru, provedený rovněž na cílovém podkladu.
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INTERIÉR

Natur (přírodní)

Tanne (jedle)

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/ADLERČeskosrofacebook.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


