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Oleje a vosky do interiéru
PRODUKTOVÝ KATALOG
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Jsme smart & natural

Dřevo žije, dýchá a potěšuje duši. Je ideální pro zdravé bydlení a příjemnou atmosféru 
v místnosti, ve které najdeme klid a odpočinek. O to důležitější je, aby krása a vzhled dřeva 
byly chráněny přirozeným způsobem. Naše nadšení pro dřevo a jeho přirozenou ochranu 
nás vede ve společnosti ADLER každý den k vývoji optimálních řešení pro naše zákazní-
ky. Naše produktová řada Legno byla speciálně navržena pro ochranu dřeva pomocí prvo-
třídních olejů a vosků. Základem našich smart olejů a vosků jsou dlouholeté zkušenosti, 
kvalifikovaní pracovníci a používání vysoce kvalitních surovin.

ADLER za svoje produkty ručí svými více než 85 lety zkušeností v oblasti olejů a vosků na 
dřevo. Spolehlivě a odborně poskytuje širokou škálu použití: od podlah a schodů po náby-
tek a dřevěné komponenty v interiéru.

Jsme obzvláště hrdí na pozitivní zpětnou vazbu od našich zákazníků v truhlářském  
a nábytkářském průmyslu. Často jsou to nejen uživatelé našich produktů, ale i naši part-
neři, kteří před uvedením na trh testují naše nové produkty. Níže vybráno jen několik  
z našich zákazníků, kteří potvrzují naši vysokou kompetentnost ve výrobě olejů:

VÍCE NEŽ 85 LET ZKUŠENOSTÍ
S OLEJI & VOSKY NA DŘEVO

AUTOR: 
ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG | Bergwerkstraße 22 | 6130 Schwaz
Tel. +43 5242 6922-0 | Fax +43 5242 6922-999 | info@adler-lacke.com | www.adler-lacke.com
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Dobré vědět

ROZDÍLY MEZI 
OLEJI & VOSKY

Oleje pronikají hluboko do dřeva a pěkně zvý-
razní jeho strukturu. Díky tomu dávají dřevu  
život. Navzdory dobrému průniku zůstávají póry 
otevřené, takže dřevo může nadále dýchat. Po-
vrch působí sametově a přirozeně. Oleje zvyšují 
odolnost dřeva a chrání jej před znečištěním.
Pro ještě větší ochranu a dlouhodobější efekt 
nově ošetřeného povrchu je vhodné naolejova-
ný povrch navoskovat.

Vosky vytvoří na povrchu velmi tenkou ochran-
nou vrstvu. Tato vrstva poskytuje hedvábně 
matný efekt. Voskovaný povrch již není možné 
naolejovat, jelikož tenká ochranná vrstva na 
povrchu uzavře póry, což znamená, že olej již 
nemůže proniknout do dřeva.

Obě povrchové úpravy slibují dlouhodobou 
ochranu. Poškození, jako jsou škrábance a skvr-
ny, se dají snadno opravit i po mnoha letech. 
Pravidelná údržba naolejovaného nebo vos-
kovaného povrchu je však předpokladem pro 
pěkný vzhled po dlouhou dobu.

VÝHODY 
OLEJŮ & VOSKŮ

✔   skládají se převážně z přírodních 
obnovitelných surovin

✔   zachovávají vzhled  
a pocit přírodního dřeva

✔  nechávají dřevo dýchat

✔  jsou antistatické

✔   lze je snadno udržovat  
a jednoduše oživit 

MODIFIKOVANÉ A PŘÍRODNÍ  
OLEJE & VOSKY

Chytré oleje ADLER vznikají z přírodních surovin, které 
jsou při zpracování technologicky upraveny, modifiko-
vány. Tím dojde ke zlepšení některých jejich vlastností, 
např. rychlost schnutí.

Přírodní oleje a vosky ADLER jsou založeny na
obnovitelných surovinách rostlinného původu.

JE DOBRÉ VĚDĚT.
Díky olejovaným a voskovaným povrchům vypadá 
dřevo přirozeně. Charakteristickým rysem olejů a 
vosků je přirozené zvýraznění textury dřeva. Zaru-
čuje, že přirozená barva a struktura dřeva zůstanou 
zachovány, ale zvýší se jeho kvalita. Ve srovnání  
s lakovanými povrchy mají olejované a voskované 
povrchy své silné stránky především ve svém přiroze-
ném vzhledu a snazší opravě škrábanců, prohlubní  
a podobných poškození.

smart (chytrý) = modifikovaný

natural = přírodní
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Dobré vědět

OCHRANA & PÉČE

Matný, přírodní povrch, zemité barevné odstíny a ele-
gantní design – tyto trendy v současnosti dominují 
našemu obytnému prostoru. Při navrhování interi-
éru také hrají ústřední roli udržitelnost a ochrana 
životního prostředí. Přirozeně vypadající povrch 
však musí odolávat dennímu opotřebení. Zvládne to 
však pouze tehdy, pokud je dobře chráněn. Oleje a 
vosky nejen zaručují přirozeně vypadající povrch, ale 
také poskytují ochranu na ekologické bázi. Snížením 
nasákavosti povrchu chrání dřevo a zamezují proni-
kání tekutin a nečistot. Povrch je proto odolnější vůči 
vnějším vlivům.

Pro zachování kvality a krásy naolejovaného nebo 
voskovaného povrchu v dlouhodobém horizontu 
je třeba vhodné čištění a péče:

Pokud je naolejované dřevo vystaveny většímu zne-
čištění, například z důvodu mastných skvrn,  
měl by se použít speciální čisticí prostředek, napří-
klad čistič ADLER Legno-Reiniger. 

Na osvěžení a péči doporučujeme ošetřující olej   
ADLER Legno-Pflegeöl na nábytek a ADLER Legno-
Holzbodenseife na podlahy. Tyto výrobky byly vyvi-
nuty speciálně pro čištění a péči povrchů ošetřených 
velkou částí řady ADLER Legno. S výjimkou Legno 
Aqua-Öl a Legno Dura-Öl, kdy se pro další péči a oži-
vení povrchu doporučuje použít stejný produkt. 

Pro pravidelnou péči doporučujeme utírání su-
chým, měkkým hadříkem, který nepouští vlákna. 
Nepoužívejte utěrky z mikrovlákna - působí jako 
jemný smirkový papír a ničí naolejovaný povrch!

PŘÍRODNĚ & BEZPEČNĚ

Kvalita, zodpovědné chování a společenská  
angažovanost nejsou pro ADLER jen tak naoko. 
Dokazují to četná evropská výzkumná a testovací 
zařízení, ve kterých se lakovna pravidelně podro-
buje přísným kontrolám.

2010092004337
EN ISO 9001

2010410216
EN ISO 14001

TA270121277202
EN ISO 50001

20116183004742
ISO 45001ZERTIFIZIERT
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Dobré vědět

Požadavky pro povrchovou úpravu nábytku 
a interiérového vybavení

Povrchy v této oblasti použití jsou vystaveny mecha-
nickému a chemickému namáhání. Z tohoto důvodu 
musí být povrchy v této oblasti chráněny před mecha-
nickými vlivy, jako jsou škrábance, a chemickými vlivy, 
jako jsou skvrny od vína nebo kávy. Nátěry dřeva v 
interiéru jsou proto rozděleny na málo, běžně a silně 
namáhané povrchy. K méně často namáhaným povr-
chům obvykle patří čelní plochy nábytku nebo úložné 
prostory v obytném prostoru. Povrchy, které podléhají 
většímu opotřebení, jsou například pracovní povrchy 
v kuchyních nebo dílnách.

Výše uvedené piktogramy označují, zda výrobek spl-
ňuje příslušné požadavky.

Při použití olejů a vosků na vnitřní straně skříní nebo 
zásuvek se může objevit charakteristický zápach. 
Proto doporučujeme příslušného produktu Legno 
nanést pouze jednu tenkou vrstvu.

Požadavky pro povrchovou úpravu dřevěných 
podlah, parket a schodů

Podlahy a schody jsou obvykle vystaveny většímu 
mechanickému namáhání než povrch nábytku.
V závislosti na oblasti použití – například ve veřej-
ných prostorách nebo u vás doma – se zatížení na 
podlaze nebo na schodech velmi liší. Znaky opotřebe-
ní se časem nevyhnutelně projeví. Oleje však nabízejí 
speciální výhodu v tom, že opotřebení může být 
odstraněno bez větší námahy a podlaha nebo schody 
mohou být obnoveny a ošetřeny velmi snadno. 
Požadavky, jako jsou například protiskluzový účinek 
a jistota při chůzi do schodů, navíc hrají při povrcho-
vých úpravách podlah a schodů ústřední roli.

Výše uvedené piktogramy označují, zda výrobek  
splňuje příslušné požadavky.

V sortimentu produktové řady Legno od společnosti 
ADLER se najde ideální řešení pro každou z těchto 
aplikací. Tabulka na následující dvoustraně vám po-
skytne dobrý přehled o tom, který olej nebo vosk  
je vhodný pro příslušný stupeň zatížení.

OLEJE & VOSKY
PRO KAŽDÝ
TYP POUŽITÍ

Požadavky na oleje a vosky jsou někdy
velmi odlišné a závisí na použití.
Například někdy i nábytek musí odolat 
stejnému zatížení jako podlaha.

ZPŮSOBY NANÁŠENÍ

Tradiční způsob nanášení olejů a vosků je nanášení hadříkem. Oleje jsou často také natírány nebo navalovány. 
Kreativní a inovační vývoj společnosti ADLER v posledních letech také udělal velké pokroky v průmyslovém pou-
žití. Kromě vyvinutých UV vytvrzovaných olejů pro průmysl nabízí ADLER řadu olejů, které lze aplikovat pomocí 
navalování, stříkání a máčení. Nyní existují speciálně vyvinuté oleje pro všechny aplikační procesy. Na následují-
cí dvoustránce najdete podrobnou tabulku našich výrobků Legno a vhodné typy aplikací.

Olejem nasáklé hadry nebo filtrační rohože mohou mít za určitých podmínek tendenci se samo vznítit a způsobit 
požár. Dodržujte pokyny uvedené v bezpečnostních listech našich výrobků a dodržujte následující opatření: mokré 
hadry nechejte sušit rozprostřené, uchovávejte v uzavřených kovových nádobách nebo ve vodě.

Hadříkem Natírání Válečkování              Navalování Stříkání Máčení

starší ověřený 
způsob

na menší díly nebo 
pro domácí kutily
 
pro speciální  
tvarové díly

následně stírat 
přebytky po 
aplikaci 
(dle produktu)

rychlé
a jednoduché

ideální pro větší 
plochy

následné vytírání 
(dle produktu)

ideální pro  
průmyslové  
zpracování 

optimální pro 
parkety a díly 
s hladkým povrchem

po aplikaci následné 
zapracování nebo 
zapadování do 
podkladu

efektivní zpraco-
vání pro průmysl a 
truhláře 

v případě potřeby 
následně stírat 
přebytky (dle pro-
duktu)

Pozor: nebezpečí  
samovznícení ne-
čistot na filtračních 
zařízení

speciálně při 
profilovaných 
tvarech a sériové 
výrobě

v případě potřeby 
následně stírat 
přebytky

Podlahy
(interiér)

 Interiérové    
dveřeNábytek Schody

(interiér)
Obklady 

stěn
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Dobré vědět

Nejudržitelnější systémy v produkto-
vé řadě ADLER najdete pod značkou 
udržitelnosti green. Při vývoji se ADLER 
opírá o cíle udržitelného rozvoje OSN, 
které společnost ADLER definovala jako 
základ svého odpovědného chování. 
Všechny produkty jsou testovány a cer-
tifikovány podle tří kategorií: životní
prostředí, zdraví & bezpečnost a život-
nost. Pouze produkty, které mají pozi-
tivní hodnocení ve všech těchto třech 
oblastech, jsou označeny ADLER znač-
kou udržitelnosti green. 

Životnost

Životní prostředí

dlouhá životnost 

vysoká odolnost 

stabilita barevného odstínu

Zdraví & 
bezpečnost

bez přidání škodlivých 
a alergenních látek

zdraví neškodné zpracování

vysoký podíl obnovitelných surovin

nízká ekologická stopa

bez látek nebezpečných pro životní prostředí 

nízký obsah VOC

CERTIFIKACE  
Systémy povrchové úpravy společnosti ADLER získaly certifikáty od různých evropských  
výzkumných a zkušebních ústavů. To představuje pro společnost ADLER závazek vyrábět  
stále vysoce kvalitní a ekologické produkty.

ZNAČKA UDRŽITELNOSTI

Baubook je databáze stavebních výrobků, která zjednodušuje ekologické a zdravé 
stavění. Usnadňuje ověřování v rámci ekologických výběrových řízení, certifikací budov 
a dotačních systémů a poskytuje ověřené a strukturované údaje o stavebních materiá-
lech pro výpočet energetických a ekologických ukazatelů.

0736/2021
Certificate No. 116.499
U.S. Coast Guard Approval No.
164.112/EC0736/116.499

Nátěry pro interiéry lodí musí splňovat požadavky prohlášení IMO Resolution  
A.653(16), které se týkají nehořlavosti. Zkušební metodika pro hodnocení reakce  
na vznícení je definována v samostatných zkušebních normách a provádí se  
na inertním nehořlavém podkladu.

Francouzské nařízení DEVL1104875A o označování stavebních nátěrových  
hmot z hlediska emisí těkavých škodlivých látek: A+

ODOLNÝ VŮČI 
POTU & SLINÁM

Výrobky s tímto označením splňují alespoň jednu z následujících norem:
• Odolnost proti potu a slinám (DIN 53160/1 a DIN 53160/2)
• Bezpečnost hraček (ÖNORM EN 71-3), vhodné pro dětské hračky

BEZPEČNÝ STYK
S POTRAVINAMI

Povrchová úprava bezpečná pro styk s potravinami: podle potvrzení společnosti  
OFI Technologie & Innovation GmbH se produkt může používat k nátěrům dřevěných 
předmětů, které dočasně přicházejí do styku s potravinami.

TŘÍDA 
PROTISK-
LUZNOSTI

Třídy jsou definovány podle zátěžové normy DIN 51130.  
Čím vyšší je třída, tím lepší bývá odolnost proti skluzu.
Třídy protiskluznosti se dělí na „bez označení“, R9, R10, R11, R12, R13

Produkt je deklarován a ověřen
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Přehled produktů

Produkty Číslo produktu Báze Zvýraznění 
dřeva

Způsob  
nanášení

Chemická  
odolnost Schnutí Namáhání Zkoušky a certifikáty

smart

Legno-Öl
50880 Bezbarvý
50881 Bílý  

modifikované silné
     ODOLNÝ VŮČI 

POTU & SLINÁM   

TŘÍDA 
PROTISKLUZ-

NOSTI 
R10   BEZPEČNÝ STYK

S POTRAVINAMI

Legno-Color 50875   modifikované –
    

Legno-Zirbenöl 7028 000200 modifikované silné
     ODOLNÝ VŮČI 

POTU & SLINÁM   

Legno-Wachs 50890 modifikované mírné
     ODOLNOST VŮČI

POTU & SLINÁM   

Legno Dura-Öl 7035 000200 modifikované mírné
    ODOLNÝ VŮČI 

POTU & SLINÁM   
DecoPaint 
Konformní

  

Legno-Parkettöl 50871 modifikované mírné

Innolux Vita-Oil Multi 2791 000107 UV – přírodní mírné
  ODOLNÝ VŮČI 

POTU & SLINÁM   
natural

Legno-Hartwachsöl 50821 přírodní velmi silné
   ODOLNÝ VŮČI 

POTU & SLINÁM    Certificate No. 116307-03
U.S. Coast Guard Approval No.
164.112/EC0736/116307-03

0736/2020     

ADLER Leinölfirnis 95901 přírodní velmi silné
  ODOLNÝ VŮČI 

POTU & SLINÁM   

Legno Aqua-Öl 7030 000200 přírodní 
na vodní bázi nízké

    ODOLNÝ VŮČI 
POTU & SLINÁM   

DecoPaint 
Konformní

      

Legno-Hartöl 7032 000200 přírodní velmi silné
     ODOLNÝ VŮČI 

POTU & SLINÁM   

Legno-Walzöl 7005 000200 přírodní velmi silné
   ODOLNÝ VŮČI 

POTU & SLINÁM     
údržba

Legno-Pflegeöl 50882 modifikované silné
  ODOLNÝ VŮČI 

POTU & SLINÁM   BEZPEČNÝ STYK
S POTRAVINAMI   

Legno-Reiniger 80025 na rozpouštědlové 
bázi –

Legno-Holzbodenseife 7031 000210 přírodní nízké
   

nízké vysoké

Vytírání Stříkání s  
nádobkovou 
pistolí

MáčeníNavalováníNatírání 
štětcem

Válečkování
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Podrobnější informace o zpracování naleznete v technickém listu Legno-Öl.

Anrei

smart

Snadno použitelný, rychleschnoucí olej Legno je 
vhodný pro všechny povrchy z tvrdých i měkkých dře-
vin v interiéru. Proniká hluboko do povrchu, má vo-
doodpudivý účinek a velmi dobře zvýrazňuje přírodní 
strukturu dřeva. Olej Legno je bez zápachu a není 
samozápalný. Olej Legno je vhodný také pro ošetření 
dětských hraček a dřevěných předmětů, které mohou 
příležitostně přijít do styku s potravinami.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

• rychleschnoucí: 2 nátěry v jeden den

• odolný, odpuzující vodu a špínu

• odolnost vůči potu a slinám (ÖNORM S 1555)

• bezpečnost hraček (ÖNORM EN 71-3)

• není samozápalný

• stavební produkt testovaný na emise podle 
zásad DIBt

• povrchová úprava vhodná pro styk s potravinami

• třída protiskluzu R10 (BGR 181 a DIN 51130)

OBLASTI POUŽITÍ

    
pro běžně namáhané povrchy 
nábytku a v interiéru:
vybavení ložnic a obývacích pokojů

LEGNO-ÖL

Číslo prod. 50880 Farblos (bezbarvý)
 50881 Weiß (bílý)

Balení 750 ml, 2,5 l, 5 l

Aplikace

TŘÍDA 
PROTISKLUZ-

NOSTI 
R10

Proyer & Proyer Architekten / Martin Steinkellner
Stöckl Parkett

BEZPEČNÝ STYK
S POTRAVINAMI

ODOLNÝ VŮČI 
POTU & SLINÁM
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smart

Podrobnější informace o zpracování naleznete v technickém listu Legno-Zirbenöl.Podrobnější informace o zpracování naleznete v technickém listu Legno-Color.

Každý, kdo se zaměřuje na přírodní povrchovou 
úpravu ho dřeva, se ale nutně nemusí vzdát barevné 
rozmanitosti. Společnost ADLER totiž nabízí Legno-
-Color, který neomezí váš individuální design obytné-
ho prostoru, protože může být zabarven do mnoha 
různých odstínů. To umožňuje elegantní zbarvení po-
vrchu bez zakrytí struktury dřeva. Ani u velkých ploch 
nedochází k viditelnému napojování jednotlivých ná-
nosů, ale rovnoměrnému a jednotnému vzhledu. Po 
nanesení Legno-Color se doporučuje povrch zafixovat 
následnou uzavírající vrstvou produktem Legno-Öl, 
Legno-Wachs nebo Legno-Hartwachsöl. Pozitivní 
vlastnosti Legno-Color a dalších produktů Legno se 
dokonale doplňují.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

• tónovatelný v mnoha odstínech

• rovnoměrné zbarvení

• snadné použití

• velmi dobrá odolnost proti vodě

OBLASTI POUŽITÍ

  
pro běžně namáhané povrchy 
nábytku  a v interiéru:
vybavení ložnic a obývacích pokojů

LEGNO-COLOR

Číslo prod. 50875  W30, báze k tónování

Balení 750 ml, 2,5 l

Aplikace

Ligurien

Abruzzen

Schwemmholz

Lombardei

Navarra

Toskana

Katalonien

Treibgut

Aktuální trendové odstíny

Dřevo z borovice limby má pozitivní vliv na organis-
mus. Zvláště v ložnicích a relaxačních prostorách se 
těší stále větší oblibě. Speciálně pro použití na bo-
rovicovém dřevě byl vyvinut Legno-Zirbenöl. Protože 
produkt obsahuje olej z borovice limby, jsou zachovány 
přírodní vlastnosti dřeva a charakteristická vůně boro-
vice. Olej se rychle vstřebává, působí vodoodpudivě  
a chrání nábytek před znečištěním. Aby se dlouhodobě 
zachovala přírodní krása a vůně borovice limby, dopo-
ručujeme pravidelnou údržbu pomocí Legno-Zirbenöl.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

• přírodní olej z borovice limby, příjemný na dotek

• jednoduché použití

• rychleschnoucí a odpuzující vodu

• odolný vůči potu a slinám 
(DIN 53160/1 DIN 53160/2)

OBLASTI POUŽITÍ

pro běžně namáhané povrchy 
nábytku a interiérového vybavení:
zařízení ložnic a obývacích pokojů

LEGNO-ZIRBENÖL

Číslo prod. 7028 000200 

Balení 750 ml, 2,5 l

Aplikace

Forcher TirolAnrei

ODOLNÝ VŮČI 
POTU & SLINÁM
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smart

Podrobnější informace o zpracování naleznete v technickém listu Legno-Wachs.

OBLASTI POUŽITÍ

pro běžně namáhané povrchy nábytku 
a interiérového vybavení:
zařízení ložnic a obývacích pokojů

není vhodný pro silně mechanicky 
namáhané plochy

LEGNO-WACHS (VOSK)

Číslo prod. 50890

Balení 750 ml, 5 l

Aplikace

Treppenbau.ch AG

Legno-Wachs působí na dřevěném povrchu jako 
ochranný film odpuzující vodu a nečistoty. Dodává 
povrchu jednotný vzhled a sametový pocit. Obzvláš-
tě příjemných ploch dosáhneme, pokud se vosk, 
který zasychal přes noc, vyleští kartáčem s koženými 
proužky. Důležité: Legno-Wachs není samovznětlivý!

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

• jednoduché použití

• rychlé schnutí

• přirozený vzhled

• povrch sametový na dotek

• není samovznětlivý

Forcher Tirol

Podrobnější informace o zpracování naleznete v technickém listu Legno Dura-Öl.

Optimální ochrana – to nejvíce vystihuje Legno 
Dura-Öl. Tento produkt kombinuje nejlepší vlastnosti 
olejů a laků. Legno Dura-Öl je mimořádně odolný,  
a proto je vhodný i na intenzivně namáhané povrchy, 
které kromě přírodního vzhledu a příjemnější hapti-
ky, vyžadují vysokou míru ochrany – vhodný  
na podlahy a schody. 

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

• přírodní povrch a vynikající ochrana dřeva

• velmi dobrá chemická odolnost

• nízká tendence k vyleštění

• přirozený na dotek

• výborný rozliv

• univerzální zpracovatelnost

• není nutné stírat přebytky při aplikaci

• dle potřeby lze provést údržbu povrchu  
stejným produktem

OBLASTI POUŽITÍ

      
na schody a stavební prvky, které 
jsou pevně zabudované

také pro kuchyně, pracovní desky, 
interiérové dveře a nábytek

LEGNO DURA-ÖL

Číslo prod. 7035 000200 

Balení 750 ml, 2,5 l, 10 l

Aplikace

DecoPaint 
Konformní

ODOLNÝ VŮČI 
POTU & SLINÁM

ODOLNÝ VŮČI 
POTU & SLINÁM
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smart

Podrobnější informace o zpracování naleznete v technickém listu Legno-Parkettöl.

OBLASTI POUŽITÍ

pro průmyslové sériové lakování 
naolejovaných hotových 
parketových prvků

LEGNO-PARKETTÖL

Číslo prod. 50871
 Speciální odstíny na   
 vyžádání 

Balení 10 l

Aplikace

Tento hluboce matný olej velmi rychle schne  
a je ideální pro použití v parketovém průmyslu.  
Má dobrou chemickou a mechanickou odolnost.
Legno-Parkettöl je odolný otěru podrážek a vyznačuje 
se mimořádně dobrou odolností proti vodě. Kromě 
velmi dobré plnicí schopnosti tento olej zajišťuje 
příjemný vzhled.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

• rychleschnoucí olej

• velmi dobrá penetrace do podkladu

• dobré zvýraznění dřeva

• příjemný na dotek

• velmi dobrá plnivost

• velmi dobrá odolnost proti vodě

• pro průmyslovou povrchovou úpravu tvrdého a 
měkkého dřeva

Anrei

Podrobnější informace o zpracování naleznete v technickém listu Innolux Vita-Oil Multi.

Olej Innolux Vita-Oil je složený z obnovitelných  
surovin a vytvrzovaný UV zářením. Nabízí všechny  
výhody povrchu přírodního oleje: zachovává přiroze-
ný charakter dřeva, zajišťuje silné zvýraznění  
a výborné prokreslení pórů. Na rozdíl od klasických 
olejů má Innolux Vita-Oil vynikající chemickou  
a mechanickou odolnost. 

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

• UV-vytvrzující olej

• silné zvýraznění a výborné prokreslení pórů

• vynikající chemická odolnost

• velmi dobrá stohovatelnost, zvláště odolný 
proti poškrábání

• vhodný pro průmyslové sériové lakování

• snadno ošetřovatelný

• vícevrstvý olej pro povrchovou úpravu 
nábytku a parket

OBLASTI POUŽITÍ

  
Innolux Vita-Oil byl vyvinut pro průmyslovou 
aplikaci navalováním a lze jej optimálně použít 
pro průmyslové lakování prefabrikovaných 
parketových dílců nebo pro povrchovélakování 
povrchů v nábytku a interiérech,pokud má  
být zachován přirozený vzhled dřeva

INNOLUX VITA-OIL MULTI

Číslo prod. 2791 000107 

Balení 10 kg

Aplikace

Proyer & Proyer Architekten / Martin Steinkellner

Oblast použití dle 
ÖNORM A 1610-12: I-IV

ODOLNÝ VŮČI 
POTU & SLINÁM
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natural

Legno-Hartwachsöl je složený z přírodních obno-
vitelných surovin a kombinuje pozitivní vlastnosti 
olejů a vosků. Tento produkt s velkým podílem sušiny 
pevných látek (víc jak 97 %) je mimořádně šetrný  
k životnímu prostředí. Ve srovnání s jinými produkty 
Legno je obvykle dostačující pouze jedna aplikace 
Legno-Hartwachsöl.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

• obzvláště ekologický produkt s vysokým  
podílem sušiny

• velmi dobré zvýraznění dřeva již v jedné vrstvě

• odolný, odpuzující vodu a špínu

• odolnost vůči potu a slinám (ÖNORM S 1555)

• bezpečnost hraček (ÖNORM EN 71-3)

• deklarováno v baubook 

Podrobnější informace o zpracování naleznete v technickém listu Legno-Hartwachsöl.

OBLASTI POUŽITÍ

  
pro běžně namáhané povrchy nábytku 
a další povrchy v interiéru: vybavení ložnic 
a obývacích pokojů, nábytek a dřevěné podlahy

LEGNO-HARTWACHSÖL

Číslo prod. 50821

Balení 750 ml, 2,5 l

Aplikace

Anrei

0736/2022
Certificate No. 116.411
U.S. Coast Guard Approval No.
164.112/EC0736/116.411

ODOLNÝ VŮČI 
POTU & SLINÁM

Produkt je deklarován a ověřen
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natural

Zvláštností Legno Aqua-Öl je menší zvýraznění textu-
ry dřeva v porovnání s klasickým olejem, což vytváří 
obzvlášť přirozený povrch. Legno Aqua-Öl neobsahuje 
rozpouštědla ani změkčovadla. Navzdory příjemnější 
a jemnější haptice nabízí produkt dobrou ochranu 
povrchu. Díky těmto vlastnostem a vysokému podílu 
obnovitelných surovin je tento olej na dřevo na vodní 
bázi jedinečný.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

• ekologický olej na bázi vody 
z obnovitelných surovin

• Cradle to Cradle Certified® Bronze (bronz)

• deklarováno v baubook

• odolný vůči potu a slinám (DIN 53160/1 a  
DIN 53160/2)

• matný povrch s malým zvýrazněním textury dřeva

• rychlé schnutí a dobrá ochrana povrchu

• dle potřeby lze provést údržbu povrchu  
stejným produktem

Podrobnější informace o zpracování naleznete v technickém listu Legno Aqua-Öl.

OBLASTI POUŽITÍ

  
pro málo a běžně namáhané povrchy 
nábytku a interiérového vybavení 
v obytného prostoru jako je ložnice 
a obývací pokoj

LEGNO AQUA-ÖL

Číslo prod. 7030 000200

Balení 750 ml, 2,5 l, 22 l

Aplikace

Podrobnější informace o zpracování naleznete v technickém listu ADLER Leinölfirnis.

Tento produkt je přírodní lněná fermež, která je 
vhodná na listnaté a jehličnaté dřevo. Fermež  
dobře proniká do dřeva a vyrovnává podklad s růz-
nými stupni nasákavosti. Díky tomu je obzvláště 
odolná vůči vodě.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

• přírodní lněná fermež s obsahem sikativ

• rychlé schnutí

• rychle proniká do dřeva

• silné zvýraznění textury dřeva

• vodoodpudivý účinek

• sjednocení podkladů různých stupňů nasákavosti 

OBLASTI POUŽITÍ

vhodný pro povrchovou úpravu nábytku 
a oken v historických objektech pro umělecké 
výtvarníky a na úpravu vápenných barev

ADLER LEINÖLFIRNIS LNĚNÁ FERMEŽ

Číslo prod. 95901

Balení 500 ml, 1 l, 5 l

Aplikace

Forcher Tirol

DecoPaint 
Konformní

ODOLNÝ VŮČI 
POTU & SLINÁM

ODOLNÝ VŮČI 
POTU & SLINÁM

Produkt je deklarován a ověřen
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natural

Díky kombinaci různých přírodních surovin lze 
Legno-Hartöl univerzálně použít na tvrdé a měkké 
dřeviny. Olej pěkně zvýrazňuje dřevo a působí příjem-
ně přirozeně. Zvláště dobře proniká do dřeva, a proto 
má dobrou odolnost proti vodě.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

• vynikající zvýraznění textury dřeva

• velmi dobrá penetrace do podkladu

• vysoká transparentnost

• dobrá odolnost proti vodě

• příjemný na dotek

• pro průmyslové použití

Podrobnější informace o zpracování naleznete v technickém listu Legno-Hartöl.

OBLASTI POUŽITÍ

  
pro nábytek, vnitřní vybavení, 
obklady stěn a dřevěné plochy

LEGNO-HARTÖL

Číslo prod. 7032 000200

Balení 200 l

Aplikace

Forcher Tirol

Pokud chcete v průmyslovém odvětví dosáhnout 
přirozených, naolejovaných povrchů, je Legno-Walzöl 
tou pravou volbou. Legno-Walzöl je kombinace olej-
vosk, která kombinuje pozitivní vlastnosti olejů 
s vlastnostmi vosků.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

• kombinace oleje a vosku na bázi 
přírodních surovin

• pro průmyslovou povrchovou úpravu listnaných 
i jehličnatých dřevin

• vynikající penetrace do podkladu

• velmi dobré zvýraznění textury dřeva

• optimální plnivost a hladkost povrchu

• stačí jeden nános, snadno leštitelný

Podrobnější informace o zpracování naleznete v technickém listu Legno-Walzöl.

OBLASTI POUŽITÍ

pro běžně namáhané plochy nábytku 
a interiérového vybavení: zařízení ložnic 
a obývacích pokojů

LEGNO-WALZÖL

Číslo prod. 7005 000200 

Balení 5 l, 22 l

Aplikace

ODOLNÝ VŮČI 
POTU & SLINÁM

ODOLNÝ VŮČI 
POTU & SLINÁM
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údržba

Podrobnější informace o zpracování naleznete v technickém listu Legno-Holzbodenseife.Podrobnější informace o zpracování naleznete v technickém listu Legno-Reiniger a Legno-Pflegeöl.                    

OBLASTI POUŽITÍ

na čištění a péči olejovaných ploch nábytku,
vnitřního vybavení a jiných povrchů
v interiéru

LEGNO-REINIGER & LEGNO-PFLEGEÖL
ČISTICÍ & OŠETŘUJÍCÍ OLEJ PODLAHOVÉ MÝDLO

 Reiniger Pflegeöl
Číslo prod. 80025  50882

Balení 250 ml, 1 l 250 ml

Aplikace

Obsah 7029 00021001
setu Legno-Reiniger 125 ml
 Legno-Pflegeöl 125 ml
 brusná vlna
 čisticí hadřík 
 a návod k použití

Legno-Reiniger a Legno-Pflegeöl byly speciálně 
vyvinuty pro čištění a údržbu olejovaných povrchů 
v interiéru. Větší nečistoty a mastnotu můžete 
odstranit pomocí Legno-Reiniger, který má příjem-
nou vůni. Legno-Reiniger je díky svému vynikajícímu 
čisticímu účinku vhodný i na znečištění mastnotou; 
univerzální Legno-Pflegeöl osvěží naolejované dře-
věné povrchy do hloubky a rychle zasychá. Pflegeöl 
se aplikuje velmi jednoduše – rovnoměrně a tence 
se nanese hadříkem na nábytek.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

• jednoduché použití

• čistí a osvěžuje dřevěné povrchy

• příjemná vůně

• Legno-Pflegeöl velmi dobře proniká do povrchu

• Legno-Pflegeöl je vhodný pro styk s potravinami

Vysoce kvalitní podlahové mýdlo Legno-Holzboden-
seife se používá k pravidelnému čištění a ošetřování 
naolejovaných, voskovaných a louhovaných dřevě-
ných a parketových podlah, stejně jako i olejovaných 
korkových a laminátových podlah v interiéru. Díky 
vysoké čisticí síle odstraní nečistoty snadno a rychle. 
Ochranný koncentrát obsahuje přírodní rostlinné 
tuky, které podlahu čistí a ošetřují. Má neutrální pH 
a antistatický účinek. Legno-Holzbodenseife zane-
chává hedvábně matný ošetřující film. 

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

• jednoduché použití

• čistí, udržuje, pečuje a trvale zušlechťuje dřevěné 
a parketové podlahy

• univerzální použití – i pro ostatní naolejované 
povrchy, např. obložení

• elegantní matný efekt

• antistatický

OBLASTI POUŽITÍ

na naolejované, navoskované a louhované 
dřevěné a parketové podlahy, naolejované 
korkové a laminátové podlahy

LEGNO-HOLZBODENSEIFE

Číslo prod. 7031 000210  Natur 

Balení 1 l, 2,5 l

Aplikace

platí pro Legno-Pflegeöl

BEZPEČNÝ STYK
S POTRAVINAMI

ODOLNÝ VŮČI 
POTU & SLINÁM
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Nástroje pro 
zpracování & ošetřovánínástroje

Štětec v profesionální kvalitě pro laky a lazury na bázi 
rozpouštědel. Tento speciální štětec umožňuje dosáh-
nout perfektních nátěrů bez znatelných tahů štětcem.  
Má velmi jemné polyesterové štětiny a je odolný vůči 
rozpouštědlům.

SOLVAMAXX PLUS

Šířka Číslo položky Balení
50 mm 9612511

1 ks
100 mm 9612611

✓   pro oleje, laky a lazury na  
bázi rozpouštědel

✓   perfektní výsledek nátěru  
bez viditelných tahů štětce

✓  velmi dlouhá životnost

Vysoce kvalitní váleček z mikrovlákna a polyesterové 
směsi s výškou vlákna 5 mm. Krátký vlas válečku je 
vhodný pro nanášení akrylových laků a laků z akrylo-
vých pryskyřic, polyuretanových laků a olejů. Optimální 
rozliv barvy, neuvolňuje vlákna, povrchy zůstávají 
hladké bez pruhů po nanášení.

KURZHAARROLLER

Šířka Číslo položky Balení
100 mm 9645817

10 ks
250 mm 9646017

✓   žádné pruhy a stopy po válečku
✓   dobrý rozliv barvy
✓   určený pro laky na vodní  

a rozpouštědelové bázy a oleje

Číslo položky Velikost Balení
956800030117  Vel. 9

12 párů956800030217  Vel. 10
956800030317  Vel. 11

Profesionální rukavice z jemného bezešvého úpletu 
z nylonového spandexu, povrchově upravené vrstvou 
nitrilové mikropěny s protiskluzovými výstupky. Rukavice 
nabízejí vysokou odolnost vůči oděru, velmi dobrý cit při 
dotyku. Jsou prodyšné.

OCHRANNÉ RUKAVICE MULTI-FLEX*
✓   velmi dobrý cit při doteku, přilnavost  

na hladkém povrchu
✓  odpuzují kapaliny, jsou prodyšné
✓  odolné vůči olejům a tukům

* Podrobné informace o vhodných ochranných pomůckách naleznete v bezpečnostním listu zpracovávaného produktu.

Držák na pady s rukojetí na manuální nanášení  
oleje na nábytek. Na držák lze připevnit všechny  
typy padů s rozměry 13x9 cm. 
Rozměry: 13x9 cm

DRŽÁK NA PADY PRO NANÁŠENÍ OLEJE

Číslo položky Balení
953200030011 1 ks

✓   držák padu s ergonomickou rukojetí
✓   pro manuální nanášení oleje
✓   pro pady o rozměrech 13 x 9 cm

Žlutý olejový pad se dá použít na pohodlné ruční 
zapracování oleje do dřeva. Obsah balení: pad bez 
držáku. Rozměry: 13x9 cm.

PAD NA NANÁŠENÍ OLEJE ŽLUTÝ

Číslo položky Balení
953300030017 10 ks

✓   pad pro ruční nanášení oleje
✓   vhodný pro držák na pady 13x9 cm

Číslo položky Balení
9690617 2 role

ČISTICÍ PAPÍR KATRIN BASIC
Tyto kvalitní a mnohostranně použitelné papírové utěr-
ky jsou obzvláště vhodné pro čištění povrchů stíráním 
nečistot, olejů a tuků. Dvouvrstvý papír má perfektní 
savost a je velmi odolný proti přetržení. 
Rozměry: 22 x 38 cm, délka 380 m.

✓   k odstranění nečistot, olejů a tuků
✓  dvouvrstvý
✓   vynikající sací schopnost  

a odolnost proti roztržení
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Před více než 85 lety položil Johann Berghofer základní kámen 
firmy ADLER a rozběhl produkci vlastních barev a laků. Od té doby  
se toho hodně změnilo, jedno však zůstává stejné: naše nadšení  

pro barvy, které nás každý den motivuje k vývoji dokonalých  
systémů povrchové úpravy na různé druhy povrchů. 

Naše srdce bije pro dřevo – Barvy jsou naší součástí


