
Univerzální vodou ředitelný lak: 

Bluefin Unistar



→ univerzálně použitelný: 1- nebo 2-složkové zpracování (1K nebo 2K)

→ rychle schnoucí a stohovatelný

→ vysoce transparentní s vynikající plnivostí

→ velmi dobře zvýrazňuje texturu dřeva

→ účinně chrání dřevo před poškrábáním a vzniku skvrn 

→ produkt označený značkou ADLER green

→ vhodný k lakování dětských hraček (EN 71-3)

→ oceněný rakouskou ekoznačkou 

→ deklarováno v baubook

UNIVERZÁLNÍ – systém „lak na lak“, zpracovatelný jako jednosložkový nebo dvousložkový a lze 
jej použít přímo na mnoho druhů dřeva, jako např. dub. Je také vhodný pro lakování hraček.

RYCHLÝ z hlediska schnutí a s velmi dobrou stohovatelností.

ŠETRNÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ díky nízkému obsahu VOC a úspoře zdrojů v průběhu vý-
robního procesu. Výsledkem je, že tento lak je nejen zařazen do udržitelného sortimentu green 
společnosti ADLER, ale byl také oceněn rakouskou ekoznačkou.

VYSOKÁ KVALITA díky vynikající plnivosti, velmi dobré transparentnosti a výborné odolnosti 
vůči poškrábání a vzniku skvrn (po kávě, vínu atd.). Pro ještě lepší odolnost doporučujeme 
přidat 4  % Aqua-Crosslinker 8481 s uživatelsky příjemnou dobou zpracovatelnosti 3 dny. 
Speciální UV filtry chrání nábytkové dílce před předčasným zežloutnutím nebo vyblednutím. 

Těchto mnoho výhod dělá z vodou ředitelného laku Bluefin Unistar hvězdu na scéně ADLER:
ZVEDNĚTE OPONU A PŘIPR AV TE PÓDIUM PRO NOV Ý BLUEFIN UNISTAR!
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VÝHODY 
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OBLAST POUŽITÍ

na lakování 
běžně namáhaných povrchů 
nábytku a interiérového vybavení
např. zařízení ložnic a obývacích pokojů

na lakování
silně namáhaných povrchů
nábytku a interiérového vybavení
např. hotelová a školní zařízení
nebo kuchyňský a sanitární nábytek 
(DIN 68861-1 B a ÖNORM A 1605-12 1-B1)

BLUEFIN UNISTAR
HVĚZDA KAŽDÉHO INTERIÉRU.
Univerzální, rychlý, šetrný k životnímu prostředí a ve špičkové kvalitě – vše 
toto představuje nový průkopnický nábytkový lak ADLER Bluefin Unistar. 

Číslo prod.  2965 000105

Stupně lesku G05, G10, G30, G50, G70

Balení 4 kg, 22 kg, 120 kg

Zesíťovač & stabilizátor
ADLER Aqua-Crosslinker 8481 
ADLER Aquafix UV 100 8148

EMISSIONEN IN DIE INNENRAUMLUFT*

A+
A+ A B C

EMISSIONEN IN DIE INNENRAUMLUFT*

A+
A+ A B C

ODOLNÝ VŮČI 
POTU & SLINÁM

Produkt je deklarován a ověřen
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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


