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ADLER 5in1-COLOR
Všestranný produkt na všechny povrchy 
pro všechny uživatele

ADLER 5in1-Color je řešením pro velmi snadnou 
povrchovou úpravu nejrozmanitějších typů podkladů. 
Akrylová barva se vyznačuje univerzálním použitím 
a zaujme vysokou stálostí barevného odstínu a vynikající 
odolností vůči povětrnostním vlivům. Profesionální 
výsledek povrchové úpravy i přes jednoduchou aplikaci 
a práci s barvou činí z ADLER 5in1-Color univerzální 
ekologický produkt s všestrannými vlastnostmi.

• vhodný do interiéru i exteriéru
• vynikající odolnost vůči povětrnostním

vlivům a trvalá elasticita
• neutrální vůně a šetrný k životnímu prostředí
• extrémně odolný
• vhodný na dětské hračky a odolný vůči slinám



Speciální vlastnosti

POUŽITÍ
na různých podkladech

ROZMANITOST BAREV
s Color4You je možné všechno

Základní i vrchní nátěr s vynikající 
přilnavostí, vhodný do interiéru 
a exteriéru: dřevo, kov nebo tvrzené PVC

Dokonalá ochrana před UV zářením 
a povětrnostními vlivy, vysoká stabilita 
barevného odstínu

Speciálně určen pro lakování dětských 
hraček (EN 71-3 a ÖNORM S 1555)

Obzvláště vhodný na radiátory,
tepelně odolný až do 100 °C

Vydatnost:
cca 8 – 10 m²/l na jednu vrstvu

Typ aplikace:  štětcem nebo válečkem
Nový nátěr:  1x Pullex Aqua-IG
 (dřevo v exteriéru)
 2 – 3x ADLER 5in1-Color
Údržbový nátěr: 1x ADLER 5in1-Color 

dřevo | nábytek

kov | radiátory
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dřevěné obložení

kov v exteriéru dřevo v exteriéru

ADLER 5in1-Color nabízí neomezenou škálu 
barevných odstínů od světlých po tmavé.

Všestranný produkt šetrný k životnímu prostředí 
lze tónovat do všech barevných odstínů prostřed- 
nictvím tónovacího systému Color4You – a to
například do trendových a stylových barevných
odstínů Alpine Selection od ADLER pro příjemný
pocit z bydlení v harmonii s přírodou.

120 vybraných barevných odstínů

www.lakyadler.cz

1l

8–10m²

2–3x

100 °C

Prosím, dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu.

dětské hračky


