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Zdraví & 
Bezpečnost

BLUEFIN Terra-Diamond
Udržitelná alternativa

Nový 2-složkový základní a vrchní vodou ředitelný lak Bluefin Terra-Diamond se  
skládá z více než 85  % přírodních surovin. Tento produkt je nejen ekologický, ale za-
jišťuje i spolehlivou ochranu a přirozený vzhled dřeva. Vynikající ochrana povrchu,  
velmi dobrá zpracovatelnost a široké použití ukazují, že Bluefin Terra-Diamond  
v žádném případě nezaostává za běžnými laky. 

Na rozdíl od mnoha běžných syntetických laků obsahuje tento produkt méně  
než 6 % VOC, což má pozitivní dopad na ekologickou rovnováhu v přírodě. Ale to není 
vše, ADLER je také jednou z prvních společností, která má 100 % klimaticky neutrální 
výrobu ve svém odvětví. Společnost ADLER snížila svou ekologickou stopu na mini-
mum pomocí řady opatření. Zbytkové emise, které jsou i přes všechna tato opatření 
nevyhnutelné, kompenzuje společnost ADLER nákupem uznávaných certifikátů  
o ochraně klimatu, čímž pomáhá financovat nové projekty v oblasti ochrany klimatu.

Složení bez těžkých kovů (EN 71-3), odolnost vůči potu a slinám 
(DIN 53160) i absence změkčovadel, to vše jsou výchozí vlastnosti 
pro lak šetrný k životnímu prostředí a vhodný na dětské hračky 
a nábytek. Povrchová úprava z převážně přírodních surovin však 
zajišťuje příjemné a zdravější klima s nižšími znečišťujícími lát-
kami i v dalších obytných místnostech. Ekologické vlastnosti Blue-
fin Terra-Diamond byly oficiálně potvrzeny: produkt je uveden na 
seznamu Baubook a nábytek ošetřený Bluefin Terra-Diamond 
splňuje kritéria pro rakouskou ekologickou značku RAL-UZ 06.ODOLNÝ VŮČI 

POTU & SLINÁM
VEGANSKÝ

Pod ekologickou značkou kvality
green najdete nejudržitelnější 
produkty ADLER. Všechny tyto 
produkty jsou testovány a certi-
fikovány ve třech kategoriích:
Životní prostředí, Zdraví &  
Bezpečnost a Životnost.
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*Porovnání množství emisí na 1 litr běžného laku v průběhu celého jeho životního cyklu. Od výroby až po konec životnosti a likvidaci.
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OBLAST POUŽITÍ

Číslo produktu 2962 000105 ff

Balení 4 kg, 20 kg

Stupeň lesku G5

Tužidlo 10 % Aqua-PUR-Härter  
 82221

Aplikace

Bluefin Terra-Diamond lze použít jako základní i vrch-
ní vrstvu. Navzdory vysokému podílu obnovitelných 
surovin dosahuje tento produkt vynikající chemické 
odolnosti (ÖNORM A1605-12 1-B1 a DIN 68861 1B), a je 
proto ideální pro lakování běžně až silně namáhaných 
povrchů nábytku a dalších prvků v interiéru. Bluefin 
Terra-Diamond je plnohodnotnou ekologickou alter-
nativou běžných laků na nábytek. Další výhodou je,  
že jej lze použít přímo na dub, aniž byste museli pře-
dem aplikovat izolační vrstvu, která zabrání zelenému 
zabarvení povrchu. To šetří čas a peníze!
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