
POLYCOLOR 2K SQ
PŘEVRATNÉ ZUŠLECHTĚNÍ

POVRCHU PLASTOVÝCH OKEN
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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 barou v krvi.
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Tento dvousložkový systém na bázi vody, určený na povrchovou úpravu oken a dveří z PVC, se vyznačuje vysokou 
tvrdostí a odolností proti poškrábání, vysokou mechanickou a chemickou odolností a velmi dlouhou životností. 
Unikátní povrchová úprava zaručuje rozměrovou stabilitu a vysokou kvalitu povrchu. Na rozdíl od fólií nebo 
barevných plastových povrchů je výsledkem této povrchové úpravy hladký povrch, proto je čištění okna velmi 
jednoduché a bez ztráty barevnosti. Kromě toho je tento prémiový systém dostupný v různých barevných 
odstínech - jsou k dispozici všechny barevné odstíny podle RAL a NCS - a různé strukturovací pasty otevírají 
nové možnosti vzhledu plastových oken.

PŘEDPŘÍPR AVA A SYSTÉM POVRCHOVÉ ÚPR AV Y

Polyactive SB je speciálně vyvinutý aktivátor pro PVC materiály, který optimálně připravuje podklad na následnou 
povrchovou úpravu. Kromě toho má tato čisticí a odmašťovací látka antistatický účinek a slouží k vytvoření 
adhezního mostu pro Polycolor 2K SQ. Následně se může plocha 1x přelakovat pomocí ADLER Polycolor 2K SQ. 
Pro optimální a pravidelné čištění je koncovým zákazníkům k dispozici produkt ADLER Top-Cleaner 51696.

 POLYCOLOR 2K SQ 
PŘEVRATNÉ ZUŠLECHTĚNÍ POVRCHU PLASTOVÝCH OKEN

Podrobnější informace o zpracování najdete v technických listech.

Velikosti balení
4 kg | 20 kg
4 kg | 20 kg
4 kg | 20 kg
1 l | 5 l 
200 g | 1,1 kg

Produkt Číslo položky
Polycolor 2K SQ W10  5082000010
Polycolor 2K SQ W30  5082000030
Polycolor 2K SQ Pearl  5085055306 ff
Polyactive SB  8059000210
Aqua-PUR-Härter  82220

VÝHODY PRODUKTU 
 POLYCOLOR 2K SQ 

Produkt je jednoduše tónovatelný ve všech odstínech 
RAL a NCS prostřednictvím tónovacího systému 
ADLER | MIX. Toto nabízí značnou flexibilitu: pořídíte 
si pouze bílá okna a přesto je můžete pokrýt všemi 
odstíny! Odpovídající barvou mohou být nalakované 
i lišty, doplňkové profily nebo montované díly. Kromě 
toho přidáním různých strukturovacích past vznikají 
nekonečné možnosti vzhledu.

NEOMEZENÁ 
 ROZMANITOST

Zpracováním jako dvousložkový lak dosahuje 
tento nátěrový systém velmi dobrou přilnavost 
a vysokou chemickou a mechanickou odolnost. 
Povrch zaujme svojí vysokou tvrdostí a odolností 
proti poškrábání. Případné poškození laku při 
přepravě a instalaci je možné na rozdíl od 
foliovaných povrchů snadno odstranit.

NEJLEPŠÍ 
 TRVANLIVOST

Nátěrový systém Polycolor 2K SQ byl otestován 
a certifikován v testovacím centru SKZ na odolnost 
vůči povětrnostním vlivům, barevnou stabilitu 
a snížení teploty zahřívání barevných 
profilových ploch.

 SKZ- 
CERTIFIKÁT

Pomocí jednovrstvého lakování plastových oken,  
dokonce i v oblasti hran a těsnění, které také mohou  
být přelakovány, se dosahuje ve srovnání s klasickým  
fóliovým lepením mnohem vyšší kvalita povrchu. 
Povrchová úprava vyniká mimořádnou barevnou 
stabilitou, nežloutne a má vynikající odolnost vůči 
povětrnostním vlivům a UV záření.

PERFEKTNÍ 
POVRCH

Polycolor je pro vybrané tmavé barevné odstíny* 
k dispozici v provedení Anti-heat, díky kterému je na 
přímém slunečním světle výrazně snížena povrchová 
teplota. To zmenšuje riziko tepelného poškození 
povrchu deformací.

*Dané barevné odstíny najdete v technickém listu.

 ANTI-HEAT 
ÚPRAVA


