
AQUAWOOD DIAMOND
PRÉMIOVÁ OCHRANA PRO DŘEVĚNÁ OKNA

Vor über 80 Jahren hat Johann Berghofer den Grundstein  
für ADLER gelegt und begonnen, eigene Lacke zu entwickeln.  

Vieles hat sich seit dieser Zeit verändert, doch eines ist gleich geblieben: 
Unsere Begeisterung für Farbe, die uns Tag für Tag antreibt,  

an der perfekten Ober�ächenbeschichtung zu arbeiten.  

Der Lack liegt uns im Blut – in unseren Adern �ießt Farbe.
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Před více než 80 lety položil Johann Berghofer základní kámen značky 
ADLER a rozběhl produkci vlastních barev a laků.

Od té doby se toho hodně změnilo, jedno však zůstává stejné:
naše nadšení pro barvu, které nás každý den motivuje k vytváření

dokonalých nátěrových systémů na různé druhy povrchů.

Se smyslem pro lak - s barvou v krvi.

Barvu máme v krvi.

VÝHODY
AQUAWOOD DIAMOND 

EXTRÉMNÍ

ROZMANITOST
BAREV  

TRVALE 
ELASTICKÝ

ODOLNÝ

PŘILNAVOST
ZA MOKRA

NEZÁVADNÝ

VYKRESLENÍ
PÓRŮ

Díky lazurovacím a krycím vlastnostem nabízí 
Aquawood Diamond vysokou tvrdost a vynikající 
odolnost proti poškrábání srovnatelnou s odol-
ností autolaků.
O 47 % vyšší odolnost v porovnání s konvenčními 
nátěry na okna vůči mechanickým poškozením 
oken, např. minimalizuje škody způsobené 
krupobitím a dochází k podstatně menšímu 
poškození při přepravě a montáži.

Aquawood Diamond nabízí vynikající odolnost 
vůči krémům a tukům (CFB). Zejména pokud jde 
o zvedací a posuvné prvky - tyto jsou kvůli své 
hmotnosti často vystaveny dotekům, protože se 
pohybují nejen pomocí rukojeti okna, ale i přímo 
tlakem na povrch dřeva. Vysoká chemická 
odolnost minimalizuje riziko opotřebení 
a poškození.

ADLER Aquawood Diamond System zaujme i při 
zvýšené tvrdosti mimořádně vysokou elasticitou 
a je tak mimořádně odolný proti povětrnostním 
vlivům.

Díky dvojnásobně vysoké přilnavosti za mokra 
v porovnání s ostatními systémy pro lakování 
oken jsou okna s ADLER Aquawood Diamond 
optimálně chráněna a je vyloučeno poškození 
i během zimy na vlhkých stavbách.

Lazurovacích a krycích barevných odstínů lze 
dosáhnout pomocí systému ADLER | MIX ve 
všech barvách RAL a NCS.Prakticky žádný barev-
ný požadavek tak není nesplnitelný.

ADLER Aquawood Diamond System neobsahuje 
těžké kovy, formaldehyd ani změkčovadla, je 
certi�kován podle EN 71-3 na "Bezpečnost 
hraček". To znamená, že je bezpečný i pro použi-
tí v obytných prostorách.

Pečlivě vyvinutá receptura laků v kombinaci 
s obsáhlými praktickými zkouškami během vý-
voje produktu umožňuje získat povrchy s výji-
mečným vzhledem. Povrchy oken s Aquawood 
Diamond jsou srovnatelné s lakovanými povrchy 
nábytku!



Barvu máme v krvi.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AQUAWOOD DIAMOND 
NEJVYŠŠÍ TŘÍDA POVRCHOVÉ ÚPRAVY OKEN

PRÉMIOVÁ OCHRANA PRO DŘEVĚNÁ OKNA
SE SYSTÉMEM ADLER AQUAWOOD DIAMOND

Výjimečná povrchová úprava z produktové řady ADLER Aquawood Diamond dokonale chrání 
dřevěná okna proti extrémnímu šoku způsobenému teplem, chladem, vlhkem, krupobitím, UV 
zářením stejně jako poškození při přepravě a montáži. Dvoukomponentní povrchové systémy 
na bázi vody od �rmy ADLER se osvědčily v praxi po desetiletí a splňují i ty nejnáročnější poža-
davky zákazníků na dřevěná okna.

Nejvyšší odolnost vůči vlivům způsobeným teplem, chladem, vlhkem a UV zářením
Vynikající chemická odolnost a vynikající odolnost vůči krémům a mastnotě
Výjimečná přilnavost za mokra
Vysoká tvrdost a odolnost proti poškrábání a současně extrémně vysoká a trvalá pružnost
Dokonalá ochrana proti vodě
Odolnost proti otiskům a otlačení
Žádné žloutnutí
Dlouhá doba zpracovatelnosti až 5 hodin
Bez plasti�kátoru-rozpouštědel, těžkých kovů a formaldehydu

 

Aquawood Diamond Sealer L transparentní
Číslo položky:

Číslo položky:

 
Aquawood Diamond Sealer D krycí

Balení  
Tužidlo 

AQUAWOOD DIAMOND SEALER
OPTIMÁLNÍ MEZIVRSTVA

PRÉMIOVÁ DVOUKOMPONENTNÍ VRCHNÍ VRSTVA

Aquawood Diamond Top L lazurovací 
Aquawood Diamond Top D krycí (RAL a NCS)  

Balení  
Tužidlo 

AQUAWOOD DIAMOND TOP ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+
A+ A B C

Trvanlivá dvoukomponentní vrchní vrstva Aquawood Diamond Top na vodní bázi vytváří dřevěná 
okna „na věky“. Díky vynikající ochraně proti povětrnostním vlivům a UV záření, extrémní odolnosti 
proti poškrábání, dobré stohovatelnosti a vynikající chemické odolnosti je zajištěna prémiová 
povrchová úprava pro vaše okna, která jsou optimálně chráněna.

Dvoukomponentní mezivrstva Aquawood Diamond Sealer optimálně vytváří vysoce kvalitní 
podklad pro následné aplikování vrchní vrstvy Aquawood Diamond Top. Základní charakteristiky 
výrobku jsou: velmi dobré probarvení pórů, vynikající přilnavost za mokra a optimální izolace. 
Vynikající ochrana proti UV záření významně přispívá k vysoké trvanlivosti celé konstrukce okna.

Aquawood Diamond Top vyniká svou odolností proti povětrnostním vlivům a odolností proti 
poškrábání.

Aquawood Diamond Sealer nabízí vynikající ochranu proti UV záření, velmi dobré prokreslení 
pórů, má vynikající izolační vlastnosti a přilnavost za mokra.

L = transparentní | D = krycí

Podrobnější informace o zpracování naleznete v technickém listu ADLER Aquawood Primo.

Při práci dbejte na bezpečné používání. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a příslušné technické listy výrobků.

Číslo položky  
Balení

AQUAWOOD PRIMO

-

EGALIZUJÍCÍ IMPREGNACE

SYSTÉM PRODUKTY

Lazurovací systém
Impregnace  Aquawood Primo (v různých barevných odstínech)
Mezivrstva  Aquawood Diamond Sealer L (bezbarvý)
Vrchní vrstva  Aquawood Diamond Top L (různé lazurovací barevné odstíny)

Krycí systém
Impregnace  Aquawood Primo (bílý)
Mezivrstva  Aquawood Diamond Sealer D
Vrchní vrstva  Aquawood Diamond Top D (v různých barevných odstínech)

pro jemno a hrubopórovité 
listnaté a jehličnaté dřeviny

pro jemno a hrubopórovité 
listnaté a jehličnaté dřeviny

Máčecí impregnace Aquawood Primo je certi�kovaný a schválený přípravek na ochranu dřeva, 
poskytuje nejlepší ochranu proti zamodrání a dřevokazným houbám podle ÖNORM B3803 a DIN 
68800-3. Nejmodernější suroviny a inovativní formulace zajišťují velmi dobrou přilnavost za mokra 
a optimální odvod vlhkosti. Zabarvení je dosaženo prostřednictvím vysoce kvalitních transparent-
ních pigmentů oxidu železa, které zároveň přispívají k ochraně celkové struktury před UV zářením. 
Impregnace spolehlivě egalizuje nasákavost dřeviny, což je zvláště důležité u jehličnatých dřevin.
Díky stabilizaci ligninu je dřevo trvale chráněno před vlivy okolního prostředí a významně se 
zvyšuje jeho životnost.

Aquawood Primo boduje díky chemické ochraně dřeva, optimální egalizaci nasákavosti dřeviny, 
dokonalé ochraně proti UV záření a velmi dobré přilnavosti za mokra.

LAZUROVACÍ A KRYCÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA


