
pflegeset

Sada pro údržbu 
olejovaných povrchuů°



OBSAH SADY LEGNO-PFLEGESET

125 ml  ADLER Legno-Reiniger, bezbarvý
125 ml  ADLER Legno-Pflegeöl, bezbarvý
Brusné rouno (drátěnka)
Čisticí hadřík

ZAŽIJTE PŘÍRODU HMATATELNĚ A VIDITELNĚ

Příroda nám poskytuje cenné obnovitelné suroviny ve formě olejů 
a vosků.

Pečlivě vyráběné nátěrové hmoty, šetrné výrobní procesy 
a propracované povrchy jsou důkazem provázanosti firmy ADLER 
s přírodními materiály z našeho prostředí.

Legno-Pflegeset (systémová ochrana)
Olejem ošetřené dřevěné povrchy vyzařují pocit tepla a jsou přiro-
zeně krásné. Pravidelné čištění a ošetření pomocí čisticího pro-
středku Legno-Reiniger a ošetřujícího oleje Pflegeöl chrání vaše 
kvalitní dřevěné plochy a pomáhá zachovat jejich hezký vzhled. 

LEGNO-REINIGER (čisticí prostředek)
Pomocí čisticího prostředku Legno-Reiniger osvěžíte a vyčistíte 
vaše povrchy od nečistot.

LEGNO-PFLEGEÖL (ošetřující prostředek)
Bezbarvý, velmi kvalitní ošetřující olej Legno Pflegeöl je vhodný 
pro olejované dřevěné povrchy, jako je nábytek, dřevěné a parke-
tové podlahy nebo interiérové obložení. Velmi snadno se aplikuje 
a rychle schne. Zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva.



OČIŠTĚNÍ OD NEČISTOT
Znečištěné a mastné povrchy je nut-
né vyčistit čisticím hadříkem, který 
mírně navlhčíme čisticím prostředkem 
Legno-Reiniger. Na závěr musíme 
povrchy vždy otřít do sucha.

ÚDRŽBA
Pro šetrnou péči a osvěžení povrchů 
doporučujeme provádět každoroční 
údržbu pomocí olejového přípravku 
Legno-Pflegeöl.

U silně opotřebovaných a poškozených 
povrchů je doporučeno povrch nejprve 
obrousit jemným brusným rounem 
ve směru vláken.

Povrchy by měly být suché, zbavené 
prachu a mastnoty. 
Navlhčíme čisticí hadřík přípravkem 
Legno-Pflegeöl a olej aplikujeme 
rovnoměrně ve slabé vrstvě. 
Po ca 10 minutách schnutí setřeme 
jeho přebytky ve směru vláken.
Pokud je to nutné, péči zopakujeme 
ještě jednou následující den.

SUŠENÍ 
Olejem ošetřený nábytek můžeme 
začít opatrně používat po 24 hodinách 
schnutí. Vodě může být vystaven 
po týdnu.

CZ

Pokyny pro údržbu

DENNÍ ČISTĚNÍ
Pro každodenní čištění lakovaných povrchů doporučujeme 
otírat povrchy suchým, měkkým čisticím hadříkem. Můžete také 
použít mírně navlhčený hadřík, ale následně musíte povrch vždy 
otřít do sucha.



Více o LEGNO produktech!

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 
T. +43 5242 6922-0  ·  info@adler-lacke.com 

www.adler-lacke.com · facebook.com/adlerlacke

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 

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
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