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BLUEFIN PIGMOSOFT 
SAMETOVÝ A SAMOREGENERAČNÍ

Barvu máme v krvi.
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Barvu máme v krvi.

Samoregenerační 2K-pigmentovaný lak se sametově matným vzhledem.

✓	 Vynikající chemická odolnost 
1-B1 podle ÖNORM A 1605-12.1 a 1 B podle DIN 68861-1,

 s výjimkou čistě bílých a pastelových odstínů

✓	 Nízké emise: Obsah VOC <3% (určený k aplikaci nástřikem) 

✓	 	Vhodný pro lakování silně namáhaných povrchů nábytku v interiéru, např. kuchyňské linky, 
hotelový, školní, koupelnový a kancelářský nábytek atd.

 
Oblasti použití II - IV (ÖNORM A 1610-12)

 s výjimkou čistě bílých a pastelových odstínů

✓	  K dispozici ve všech barvách dle RAL a NCS
 tónovatelný za pomocí systému ADLER-MIX

BLUEFIN PIGMOSOFT
Sametový a samoregenerační

K VIDEU

Číslo položky: 3295 (+ číslo odstínu)
Balení: 4 kg | 20 kg
Tužidlo: Aqua-PUR-Härter 82221 (0,4 kg | 1 kg)

Pro bližší informace ohledně zpracování prosím dbejte 
pokynů uvedených v technickém listu Bluefin Pigmosoft.
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BLUEFIN PIGMOSOFT  
 BRILANTNÍ. MĚKKÝ. SAMETOVÝ.

Barvu máme v krvi.

Matné, krycí povrchy jsou na trhu trendem. S moderním vzhledem a sametovou haptikou 
vytvářejí příjemnou pokojovou atmosféru. Bohužel právě tyto povrchy jsou náchylné k poškrábání 
a ke každodennímu opotřebení. 

VIZE BUDOUCNOSTI
Jako inovátor je ADLER vždy o krok napřed a nabízí s Bluefin Pigmosoft řešení proti nechtěnému 

vyleštění, škrábancům nebo podobným známkám opotřebení. I přes matný sametový povrch 

přesvědčí Bluefin Pigmosoft svojí vynikající odolností proti poškrábání a vyleštění tzv. kovovým 

kroužkem. Bluefin Pigmosoft se v porovnání s jinými matnými barvami vyznačuje inovativní 

samoregenerační schopností, díky které plochy lakované tímto produktem není možné vyleštit, 

a v případě vysokého zatížení se dokáže sám regenerovat. S tímto průkopnickým produktem 

již nepoznáte každodenní známky užívání. Díky výjimečné ochraně proti otiskům prstů nejsou 

otisky na povrchu téměř viditelné. Bluefin Pigmosoft je extrémně efektivní i při použití pouze 

v jedné vrstvě, a proto šetří nejen přírodní zdroje, ale také náklady.

INOVATIVNÍ SAMOREGENERACE
díky speciální technologii

VYNIKAJÍCÍ ODOLNOST
proti poškrábání a vyleštění

MATNÝ POVRCH
žádný odlesk

ODOLNÝ PROTI OTISKŮM
na povrchu nejsou viditelné žádné 
otisky prstů

SAMETOVĚ MĚKKÝ NA DOTEK
sametový pocit

DOKONALÁ ODOLNOST 
PROTI SVĚTLU
a brilantní barva

VYSOKÁ ODOLNOST 
PROTI VODĚ A OLEJI

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

Sametový samoregenerační Bluefin Pigmosoft 
nepřesvědčí pouze hluboce matným vzhledem, 
ale především svojí jedinečnou samoregenerací.
Použitím speciálních surovin vzniká povrch, 
který se po mechanickém namáhání vždy vrací 
do původního stavu.
Výsledek mluví sám za sebe – po několika ho-
dinách jsou stopy používání těžko rozpoznatel-
né. Přes noc je povrch zcela obnoven. Dobu rege-
nerace lze urychlit pomocí čisticího prostředku 
na nábytek ADLER Clean-Möbelreiniger 96490.

INOVATIVNÍ 
SAMOREGENERACE

VYSOKÁ ÚČINNOST
stačí jen jeden nátěr

ČIŠTĚNÍ A REGENERACE
s ADLER Clean-Möbelreiniger

PERFEKTNÍ POKRYTÍ HRAN
žádné spáry

Pigmentlack 1K Bluefin Pigmosoft Pigmentlack 2K

poškrábaný povrch

po několika hodinách

přes noc


