


ADLER Zušlechtění dřeva  
jako srdeční záležitost

Dřevo žije, dýchá a je pohlazením na duši. Je ideální pro 
zdravé prostředí a příjemnou atmosféru interiéru, kde člo-
věk hledá klid a uvolnění. Ochrana krásy dřeva a jeho 
ošetření leží firmě ADLER na srdci. Jako lídr v oblasti 
zušlechtění dřeva ADLER nabízí všem milovníkům dřeva 
kvalitní a ekologické produkty. Certifikáty evropských vý-
zkumných a testovacích institucí pravidelně potvrzují tento 
závazek a kompetenci firmy ADLER. 

Největší chvály se firmě ADLER dostává od odborníků 
jako jsou: truhláři a dřevozpracující firmy, kteří pro ADLER 
testují nové produkty určené pro trh. I nová řada produk-
tů Legno obstála v těchto praktických testech. Produkty 
jsou lehce zpracovatelné a poskytují ty nejlepší výsledky. 
Nejlepší předpoklad k tomu, jak nadchnout domácí kutily 
i odborníky.

OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY ADVISORY SERVICES 

Photos: ADLER Archiv, Anrei, Holthaus, Voglauer, Josko, Fotolia

Produkty Legno



JEDNODUCHÁ MANIPULACE 
Lehké zpracování a rychlé schnutí cha-
rakterizují produkty řady Legno. Je mož-
né je nanášet nap. natíráním štětcem, 
vytíráním hadrem či válečkováním.  
 

UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ 
Ať už jde o nábytek, dřevěné podlahy, 
parkety či další oblasti interiérového de-
signu – produkty řady Legno jsou vhod-
né na všechny listnaté i jehličnaté 
dřeviny a vyzdvihují jejich přirozenou 
krásu na pohled i na dotyk. 

NEJLEPŠÍ OCHRANA 
Oleje a vosky Legno pronikají do hloubky 
a chrání povrch před vlhkostí a nečisto-
tami. Tím se zabrání nevzhledným skvr-
nám a stopám po zbytcích tekutin (např. 
vody, vína, mléka, ovocných šťáv).

DOBRÉ KLIMA V MÍSTNOSTI
Produkty Legno nevytváří na povrchu ne-
propustný film. Dřevo zůstává pórovité a 
reaguje na vlhkost v místnosti. Zůstává 
elastické, nevysychá a v daném prosto-
ru vytváří příjemné klima.

ZDRAVÉ BYDLENÍ 
Povrchy ošetřené produkty z řady Legno 
jsou zdravotně nezávadné pro lidi i zvířa-
ta. Navíc jsou rovněž vhodné na ošetření 
dětských hraček (splňují normu EN 71-3, 
Bezpečnost hraček).

Přehled všech plusů
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ADLER Legno-Öl

Rychleschnoucí olej Legno (Legno-Öl) je vhodný pro veš-
keré povrchy z listnatého i jehličnatého dřeva v interiéru. 
Proniká hluboko do povrchu, odpuzuje vodu a velmi dobře 
vykresluje přirozenou strukturu dřeva. Tekutiny a nečistoty 
je možné jednoduše setřít. Povrchy ošetřené produktem 
Legno-Öl jsou protiskluzové a antistatické. Legno-Öl je bez 
zápachu a není samovznětlivý. Pro optimální ochranu pro-
veďte dva nátěry produktem Legno-Öl.  

PŘEDNOSTI 

•  Jednoduché použití 
•  Rychlé schnutí 
•  Odolný vůči vodě a znečištění 
•  Protiskluzový a antistatický 
•  Odolný vůči potu a slinám (NORMA S 1555) 
•  Příjemný na dotek
•  Není samovznětlivý

Velikost balení: 750 ml, 2,5 l, 5 l

Bezbarvý   50880

Bílý   50881
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ADLER Legno-Zirbenöl

Zejména u nábytku v ložnicích a obývacích pokojích oce-
ňuje stále čím dál tím více lidí pozitivní vlastnosti dřeva 
borovice limby. S vysoce kvalitním olejem ADLER Legno 
borovice limba můžete nyní Váš nábytek z borovicového 
dřeva limby udržovat a chránit před ušpiněním. Současně 
zůstanou zachovány přirozené vlastnosti a vůně dřeva bo-
rovice limby. Olej ADLER Legno borovice limba obsahuje 
100 % přírodní olej borovice limby v bio kvalitě. Dřevo se 
rychle zatáhne a nátěr působí vodoodpudivě. 

PŘEDNOSTI

•  Snadno zpracovatelný
•  Rychle schnoucí
•  Vodoodpudivý
•  Odolný proti potu a slinám (ÖNORM S 1555)
•  Příjemný na dotek
•  Není samovznítitelný

Velikost balení: 750 ml

Bezbarvý  702800020007



ADLER Legno-Color

Požadujete-li přirozené zušlechtění dřeva, nemusíte se 
vzdát rozmanitosti barev. ADLER Vám nabízí olej Legno-
Color, který Vás nebude omezovat při vytváření indivi-
duálního interiérového designu. Nabízí velké množství 
barevných odstínů, které Vám poskytnou elegantní barev-
né provedení bez překrytí struktury dřeva. Ani u velkých 
ploch nedochází k tvorbě fleků, ale je vytvořen hladký, 
jednotný vzhled. Po aplikaci barevného oleje Legno-Color 
doporučujeme ošetření povrchu bezbarvým produk-
tem Legno-Öl, Legno-Wachs nebo Legno-Hartwachsöl. 
Vlastnosti Legno-Color a ostatních produktů řady Legno 
se výborně doplňují. 

PŘEDNOSTI

• Velké množství odstínů k namíchání 
• Rovnoměrné barevné provedení 
• Jednoduché použití 
• Velmi dobrá odolnost vůči vodě 
• Není samovznětlivý

Velikost balení: 750 ml, 2,5 l

W30, báze k tónování  50875
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Ligurien

Abruzzen

Lombardei

DŘEVINA: Dub 

Nátěr: 1 x Legno-Color, 1 x Legno-Öl farblos (bezbarvý) 

Navarra

Toskana

Katalonien

Drobné barevné odchylky od originálu jsou podmíněné kvalitou tisku.

VÝBĚR MOŽNÝCH BAREVNÝCH ODSTÍNŮ

Neomezený výběr barev pomocí míchacího 
zařízení ADLER Color4You.



ADLER Legno-Hartwachsöl

Legno-Hartwachsöl (tvrdý voskový olej) se vyrábí z přírod-
ních obnovitelných surovin a kombinuje dobré vlastnosti 
olejů a vosků. Tento špičkový produkt je díky vysokému 
obsahu sušiny (více jak 97%) obzvláště šetrný k životní-
mu prostředí. V porovnání s jinými produkty řady Legno 
zpravidla stačí Legno-Hartwachsöl nanést pouze jednou. 

PŘEDNOSTI

• Jednoduché použití 
• Produkt s vysokým obsahem sušiny a šetrný 
 k životnímu prostředí 
• Velmi dobré vykreslení dřeva už po prvním nanesení 
• Odolný vůči vodě a znečištění 
• Antistatický 
• Odpovídá normě Baubook – splňuje kritéria pro 
 ekologické stavby 
• Vyhovuje směrnicím UZ06

Velikost balení: 750 ml, 2,5 l

Bezbarvý   50821



ADLER Legno-Wachs

Legno-Wachs je vosk, který vytváří na povrchu dřeva 
ochranný film odpuzující vodu a nečistoty. Dodává tak 
povrchu decentní matný efekt, nabízí jednotný vzhled a je 
sametově hladký na dotek. Obzvlášť příjemného povrchu 
docílíte, když po 12-hodinovém schnutí vosk vyleštíte kar-
táčem s koženými vlákny. Legno-Wachs není samovznět-
livý a nanáší se ve dvou vrstvách.

PŘEDNOSTI

• Jednoduché použití 
• Rychlé schnutí 
• Decentní matný efekt 
• Sametově hebký na dotek 
• Antistatický 
• Není samovznětlivý

Velikost balení: 750 ml, 5 l

Bezbarvý   50890
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VYBROUSIT PLOCHU

ZBAVIT PRACHU A NEČISTOT

NANÉST OLEJ

ODSTRANIT PŘEBYTEK
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TIPY & TRIKY:  
Oleje a vosky na nábytek 

PŘÍPRAVA - BROUŠENÍ 
Nábytkový díl vybruste brusným papírem zrnitosti 120 ve 
směru vláken dřeva. Broušení potom opakujte zrnitostí 
180. Dbejte na to, aby byl povrch dřeva suchý, čistý, bez 
prachu, mastnoty a vosku.

PRVNÍ NÁNOS OLEJEM ADLER LEGNO-ÖL 
Legno-Öl dobře promíchejte. Naneste štětcem nebo bavl-
něným hadrem bez vláken v tenké vrstvě. Po 5 minutách 
odstraňte přebytek suchou bavlněnou tkaninou. Nechte 
schnout cca. 4 hodiny při zajištění dostatečného větrání. 

DRUHÝ NÁNOS OLEJEM ADLER LEGNO-ÖL 
Před druhým nánosem vybruste dřevěné plochy brusným 
papírem zrnitosti 280 ve směru dřevních vláken. Nábytko-
vý díl zbavte prachu. Odstraňte přebytek nátěru a nechte 
dobře uschnout. Na vnitřní díly nábytku a skříní aplikujte 
Legno-Öl pouze v jedné vrstvě. 

Počkejte 7 dní, než Váš nábytek vystavíte plné zátěži. 
Odměnou Vám bude krásný a odolný povrch.

Nábytek je možné alternativně ošetřit ve dvou vrstvách 
pomocí přírodních produktů ADLER Legno-Wachs nebo 
ADLER Legno-Hartwachsöl.

VYBROUSIT PLOCHU

Toto video a další Tipy a triky najdete v sekci 
ADLER-TV (www.lakyadler.cz)

ZBAVIT PRACHU A NEČISTOT



OBROUŠENÍ PODLAHY 

NANESENÍ 
LEGNO-COLOR

ODSTRANĚNÍ 
PŘEBYTKU 

OPAKOVÁNÍ POSTUPU 
POMOCÍ LEGNO-ÖL NEBO 
LEGNO-HARTWACHSÖL



13

TIPY & TRIKY:
Oleje pro parkety a dřevěné podlahy

BROUŠENÍ PODLAH
Postarejte se o to, aby byla Vaše dřevěná podlaha rovno-
měrně obroušena a zbavena prachu a nečistot. Špatně 
obroušená podlaha může následně způsobit neatraktivní 
a nerovnoměrný barevný vzhled.

BAREVNÉ TÓNOVÁNÍ POMOCÍ PRODUKTU 
ADLER LEGNO-COLOR 
Před prvním nánosem Legno-Color dobře promíchejte. 
Začněte v rohu, popř. od nejvzdálenějšího bodu a pra-
cujte vždy směrem k východu.Legno-Color naneste rov-
noměrně a v tenké vrstvě pomocí kartáče určeného k 
natírání podlah nebo válečkem. Přebytek pečlivě stáh-
něte bavlněnou tkaninou. Tím se vyhnete nevzhledným, 
lesklým flekům. Rozdělte si velké plochy na menší části. 
Zabráníte tak předčasnému schnutí oleje.  

NANESENÍ OLEJE ADLER LEGNO-ÖL 
Závěrečný nátěr proveďte olejem ADLER Legno-Öl nebo 
ADLER Legno-Hartwachsöl. Po 16 hodinách schnutí je 
možné povrch lehce zatížit. Plné zatížení je možné až po 
uplynutí cca. 1 týdne. Dopřejte své podlaze potřebný čas, 
než na ni umístíte koberec a nábytek.

ZAČÍNJETE VŽDY OD 
ROHU, V PÁSECH A 
PRACUJTE SMĚREM K 
VÝCHODU!

Toto video a další Tipy a triky najdete v sekci 
ADLER-TV (www.lakyadler.cz)

NANESENÍ 
LEGNO-COLOR

ODSTRANĚNÍ 
PŘEBYTKU 

OPAKOVÁNÍ POSTUPU 
POMOCÍ LEGNO-ÖL NEBO 
LEGNO-HARTWACHSÖL



ADLER Legno-Reiniger a -Pfl egeöl

Silně znečištěné povrchy a mastnotu odstraníte pomocí 
čističe Legno-Reiniger. Univerzální ošetřující olej Legno-
-Pflegeöl oživuje naolejované dřevěné plochy. Rychle se 
vsakuje a proniká hluboko do povrchu dřeva. Pflegeöl jed-
noduše naneste tence a rovnoměrně na nábytek lehkým 
stíráním. 

PŘEDNOSTI

• Jednoduché použití 
• Čistí a oživuje dřevěné povrchy 
• Příjemná vůně 
• Velmi dobře proniká do podkladu

Velikost balení ošetřujícího oleje 
Legno-Pflegeöl: 250 ml

Velikost balení čističe 
Legno-Reiniger: 250 ml, 1 l

Bezbarvý   50882

Bezbarvý   80025
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Legno-Pflegeset 702900021001

ADLER Legno-Pfl egeset

Kvalitní sada se používá pro pravidelné čištění a údržbu
naolejovaných dřevěných ploch. Jako je např. nábytek, 
dřevěné a parketové podlahy v interiéru.

OBSAH

• Čistič Legno-Reiniger 125 ml
• Udržovací olej (Legno-Öl) 125 ml
• Brusné rouno
• Čisticí hadřík
• Návod na údržbu



Návod na ošetření

K pravidelnému ošetření olejovaných nebo voskových 
povrchů používejte suchou, měkkou tkaninu bez vláken. 
Jednoduché nečistoty jako jsou otisky prstů lze odstra-
nit navlhčeným hadrem. Do vody přidejte malé množství 
běžného šetrného čisticího prostředku. Nechte řádně vy-
schnout! 

Na silné nečistoty a mastnotu použijte ADLER Legno- 
Reiniger a speciální ošetřující hadřík ADLER-Pflegetuch. 
Následně vytřete do sucha. Lehce poškrábané povrchy je 
možné ošetřujícím hadříkem vyleštit a opravit. 

Pro zvýraznění a osvěžení olejovaných povrchů ADLER 
doporučuje 1 x ročně ošetření pěstícím olejem ADLER 
Legno-Pflegeöl. Povrch musí být suchý, bez prachu a 
mastnoty. Legno-Pflegeöl naneste jemně a rovnoměrně 
hadříkem. Po 10 minutách schnutí vytřete přebytek oleje 
ve směru vláken.

LEGNO-PFLEGEÖL
JEDNODUCHÝ NÁTĚR V 

TENKÉ VRSTVĚ
POŠRÁBANÉ PLOCHY 

PŘEBROUSIT
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Ošetření v případě silného 
opotřebení nebo škrábanců

OLEJOVANÉ PLOCHY 
Na silně poškozená a opotřebovaná místa se doporučuje 
přebroušení ve směru vláken. Po odstranění brusného pra-
chu hadřík navlhčit pěstícím olejem ADLER Legno- Pflegeöl 
a olej rovnoměrně a tence nanést. Po cca. 10 minutách 
schnutí přebytek setřete. V případě potřeby postup zopa-
kujte po 12-hodinovém schnutí. 

VOSKOVANÉ PLOCHY 
Za účelem oživení a renovace voskovaných ploch lehce 
přebrousit ve směru vláken. Poté nanést tenkou vrstvu 
Legno-Wachs, odstranit přebytek a nechat zaschnout.

POŠRÁBANÉ PLOCHY 
PŘEBROUSIT

NANÉST LEGNO-PFLEGEÖL 
NEBO LEGNO-WACHS



ADLER Legno-Holzbodenseife

Kvalitní čistící prostředek Legno na dřevěné podlahy se 
používá k pravidelnému čištění a údržbě olejových, vos-
kových, dřevěných a parketových podlah, stejně tak i pro 
olejové korkové a laminátové podlahy v interiéru. Vysoká 
čisticí síla odstraňuje nečistoty snadno a rychle. Koncen-
trát Pflege obsahuje přírodní rostlinný tuk, který čistí zem 
a hydratuje. Obsahuje neutrální pH a má antistatický úči-
nek. Čistící prostředek Legno zanechává hedvábně-lesklý 
ochranný film.

PŘEDNOSTI

• Snadné použití
•   Čistí, udržuje a zanechává stálost ušlechtilého 

dřeva aparketových podlah
•  Univerzální - také pro ostatní naolejované povrchy v 

interiéru, jako např. obklady stěn ze dřeva
• Matný efekt
• Antistatické

Velikost balení: 1 l, 2,5 l

Natur (Přírodní) 7031000210 

interiéru, jako např. obklady stěn ze dřeva
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Návod na údržbu podlah

Očistěte podlahy smetákem nebo vysavačem. Omyjte 
podlahu čistou vodou. Doplňte čerstvou teplou vodu do 
kbelíku. Zatřepte pořádně přípravkem Legno čističem a 
úměrně 1:100, vylijte do vody. Omyjte zem přípravkem 
s vodou. Nenechávejte louže. Po vysušení se podlaha 
může znovu použít.

DODRŽOVAT SPRÁVNĚ 
MÍCHÁNÍ PŘÍPRAVKU A 
VODY.

OČIŠTĚNÍ POVRCHU.

ZEM UMÝT PŘÍPRAVKEM 
S VODOU - VYTŘÍT DO 
SUCHA!

Velikost balení: 1 l, 2,5 l
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