
INTERIÉR - OLEJE, LAZURY A ÚDRŽBA

Legno-Öl 15 - 30 m²/l 1x 750 ml; 2,5 l; 5 l
Rychleschnoucí olej pro povrchovou úpravu listnatých a jehličnatých dřevin v interiéru. Proniká hluboko do 

povrchu, odpuzuje vodu a velmi dobře vykresluje strukturu dřeva. Tekutiny a nečistoty lze snadno setřít. Bez 
zápachu.

Legno-Color 15 - 30 m²/l 1 - 2x 750 ml; 2,5 l
Zbarvující olej pro ošetření listnatých a jehličnatých dřevin ve velkém množství barevných odstínů. Velmi 

jednoduché, rovnoměrné barevné provedení odolné vůči vodě. Jako vrchní nátěr použít 1 x Legno-Öl nebo Legno-
Hartwaschöl.

Pullex Aqua-Terra 8 - 10 m²/l 2x 750 ml; 2,5 l
Ekologický bezbiocidní vodou ředitelný olej na dřevo, na bázi obnovitelných surovin. Použití v interiéru i 

exteriéru. Výsledkem jsou matné povrchy. Vynikající ochrana proti vodě. Bez obsahu rozpouštědel a 
změkčovadel. Ideální pro včelí úly, dětská hřiště, ekologicky obytné stavby. Doba schnutí cca 6 hodin.

Legno-Hartwachsöl 10 m²/l 2x 750 m; 2,5 l Kombinace oleje a vosku na přírodní bázi pro údržbu listnatého a jehličnatého dřeva. Odolný vůči vodě a 
znečistění, obsahuje vysoký podíl sušiny, tzn. šetrný k životnímu prostředí. Velmi snadné použití. 

Legno-Dura-Öl 20 m²/l 2x 0,75 ml; 2,5 l; 10 l
Matný, rychleschnoucí a antistatický. Kombinuje nejlepší vlastnosti ze světa olejů a laků. Je mimořádně odolný, a 
proto je vhodný i na intenzivně namáhané povrchy, které kromě přírodního vzhledu a doteku vyžadují vysokou 

míru ochrany - podlahy a schody. Nevhodný na tropické dřeviny. Odolný proti potu a slinám. 

Legno-Aqua-Öl 15 - 30 m²/l 2x 0,75 ml; 2,5 l; 22 l
Super ekologický, jedinečný olej na dřevo na vodní bázi. Vytváří obzvlášť přirozený povrch. Neobsahuje 

rozpouštědla ani změkčovadla. Pro plochy nábytku a interiérového vybavení, např. v ložnicích a obývacích 
pokojích. Vysoký podíl obnovitelných surovin. 

Innenlasur 12 - 15 m²/l 2x 750 ml; 2,5 l; 5 l; 
Vodouředitelná lazura vhodná v pestrých odstínech vhodná na nábytek, obložení stěn, dětské pokoje atd. 

Zachovává přirozený vzhled dřeva, pastelové odstíny jsou vhodné na smrk, jinak může dojít k zvýraznění trhlin a 
dírek. Příjemně voní, jednoduše se zpracovává. 

Innenlasur UV100 8 - 10 m²/l 2x 750 ml; 2,5 l
Vodouředitelná, prodyšná lazura na dřevo vhodná na obložení stěn, stropů a pohledové krovy. Obsahuje účinné 
prostředky na ochranu proti světlu a pohlcuje UV záření. Zachovává dlouho přirozený vzhled dřeva. Vyroben z 
udržitelných surovin. Díky speciální UV stabilizaci zabraňuje žloutnutí a oxidaci jehličnatého dřeva v interiéru.

VariColor 8 - 10 m²/l 2x 125 ml; 375 ml; 750 ml; 2,5 l
Samozákladující lehce zpracovatelný krycí email pro interiér i exteriér. Vyznačuje se velmi dobrými všestrannými 
vlastnostmi - universální použití na různé podklady. Je šetrný vůči životnímu prostředí, je bez zápachu, nežloutne 

a nelepí se. 

Legno-Holzbodenseife 1 l; 2,5 l Vysoce kvalitní mýdlo pro pravidelné čištění a péči dřevěných podlah. Podlaha je čistá a sametová v jednom 
kroku. Vysoký čistící výkon při neutrálním pH. Legno - mýdlo je antistatické a zanechává saténový ochranný film. 

Legno-Pflegeöl 15 - 30 m²/l 250 ml Univerzální rychleschnoucí olej na údržbu nábytku a interiérových konstrukcí. Lehce znečištěné naolejované 
plochy vyčistí a opět osvěží. Nanášíme bavlněným hadrem v tenkých a rovnoměrných vrstvách. 

Legno-Reiniger 50 m²/l 250 ml; 1 l
Čisticí prostředek na silně znečištěné a mastné povrchy naolejovaných dřevěných ploch. Rychle se vsakuje a 

proniká hluboko do povrchu dřeva. Slouží zároveň jako ředidlo. Aplikujeme tenkou, rovnoměrnou vrstvu a lehce 
stíráme.

Clean-Möbelpflege plus 10 m²/l 250 ml
Voděodolný ochranný prostředek na interiérový nábytek pro velmi matné až pololesklé nátěry. Jemně 

odstraňuje prach a nečistoty bez ucápní pórů, zároveň odpuzuje vodu a chrání před znečištěním. Sada obsahuje 
Clean-Möbelpflege 250 ml, čisticí hadřík a rozprašovač.

Clean Parkett-Pflegeset 10 m²/l 250 ml
Voděodolný ochranný prostředek na interiéroví dřevěné podlahy. Sada pro čištění a péči o všechny dřevěné 

parkety a dřevěné, laminátové a korkové podlahy. Sada obsahuhe Clean-Parkettreiniger - čisticí prostředek na 
parkety 1 l, Clean-Parkettpflege - ošetřující přípravek na parkety 1 l a hadřík.

Prosíme vždy respektujte technický list k výrobku a v případě otázek kontaktujte naši technickou podporu. Všechny technické listy lze stáhnout z našeho webu www.lakyadler.cz. 

VIDEO-NÁVOD adresa: Adler Česko s.r.o., Pražská 675/10, 642 00 Brno-Bosonohy
Zušlechťování dřeva objednávky: objednavky@adlercesko.cz; tel.: 731 725 957
olejem LEGNO technická podpora: Petr Vlášek, tel.: 733 737 866
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