
Příslušenství pro profesionály
PRODUKTOVÝ KATALOG



IMPRESSUM: Vlastník a úprava: ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG, Bergwerkstr. 22, 6130 Schwaz, Tel. +43.5242.6922-0, Fax +43.5242.6922-999, 
info@adler-lacke.com, www.adler-lacke.com; Obrázky: ADLER Archiv, 3M, Mirka, Exel, Mako, Uwe Marx Oberflächentechnik, draco Malerwerkzeuge, Dostmann Electronic, KA.EF. 
Schleifmittel, Esska, CARSYSTEM Süd-Rohde, Gebol, Sundström, Trabass Farbspritzgeräte 

Změny a tiskové chyby vyhrazeny. Platí všeobecné obchodní podmínky společnosti ADLER-Werk Lackfabrik.

OBSAH

S novým profesionálním příslušenstvím nabízí ADLER svým zákazníkům ještě komplexnější sortiment a tím 
i více služeb: vše z jednoho zdroje. Sortiment zahrnuje aplikační lakovací techniku včetně příslušenství, brus-
ných prostředků, leštidel, aplikátorů, pracovních oděvů a dalších pomůcek: vše, co profesionál potřebuje pro 
svoji každodenní práci. ADLER nabízí příslušenství v nejlepší kvalitě. Kvůli jednoduššímu přehledu je katalog 
uspořádaný a rozdělený do jednotlivých kategorií, je přehledně strukturovaný s obrázky a popisy produktů.

ADLER PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PROFESIONÁLY

STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 4

PŘÍSTROJE NA BROUŠENÍ | BRUSIVA 14

LEŠTICÍ PROSTŘEDKY | PŘÍSTROJE 22

APLIKAČNÍ POMŮCKY 30

TĚSNICÍ HMOTY | LEPIDLA | TMELY 26

PRACOVNÍ ODĚVY | OCHRANNÉ POMŮCKY 36

POMOCNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 41

OPRAVA | PÉČE 46



ADLER PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PROFESIONÁLY

3

ONLINE TIP

Všechny informace 
na našem webu!

www.lakyadler.cz

VŠECHNY INFORMACE ONLINE!

WEBOVÉ STRÁNKY ADLER

3



STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stříkací pistole vytváří velmi jemný aerosol a rovnoměrný obraz nástřiku a zároveň 
snižuje ztrátu prostřikem. Je velmi robustní a díky své ergonomii příjemně padne do 
ruky. Konvenční pistoli lze použít pro různé aplikace i použité materiály, včetně UV 
laků. Nádobka na materiál o objemu 0,6 l je určena pro časté změny barev, a zvláště 
snadno se čistí. K dispozici s tryskou 1,4 nebo 1,8 mm.

STŘÍKACÍ PISTOLE FPRO G

Spojka z mosazi DN-7,2 vhodná pro připojení 
koncovky vzduchu ¼“ na stříkací pistoli Kremlin.

VSUVKA RYCHLOSPOJKY S VNITŘNÍM ZÁVITEM
✓  Spojka z mosazi
✓   Rychlá a jednoduchá montáž
✓     Vhodná pro přípojení vzduchu 

s vnitřním závitem ¼“

Viskozita materiálu 
dle DIN 4

Materiálové 
nádobky

ID trysky
v mm

Šíře paprsku

< 15 s
PEHD 0,6 l

1,4
20 – 30 cm

15 – 30 s
1,8
2,2

Čís. ID trysky Obj. č. Balení
1 1,4 mm 962600030001

1 ks
2 1,8 mm 962600030101

Čís. Obj. č. Balení
4 952800030011 1 ks

VKWG: 9556 | VKWK: 971

Stříkací pistole vyvíjí přídavný tlak v materiálové nádobce, aby rozprášila i materiály 
s vyšší viskozitou. Regulátor tlaku umožňuje přesné nastavení tlaku v nádobce, 
v závislosti na viskozitě barvy. Robustní a ergonomický design zajišťuje velmi dobrý 
pracovní komfort. Materiálová nádobka s přídavnou vzduchovou hadicí 
o Ø 4 mm lze velmi snadno čistit. K dispozici s tryskou 1,8 mm.

STŘÍKACÍ PISTOLE FPRO G GSP

Viskozita materiálu 
dle DIN 4

Materiálové 
nádobky

ID trysky
v mm

Šíře paprsku

< 15 s
PEHD 0,6 l

1,4
20 – 30 cm

15 – 30 s
1,8
2,2

Čís. ID trysky Obj. č. Balení
3 1,8 mm 962700030001 1 ks VKWG: 9556 | VKWK: 971

VKWG: 9556 | VKWK: 971



Materiálová nádobka pro stříkací pistoli FPro G pro materiály
s normální viskozitou – bez přídavného tlaku.

MATERIÁLOVÁ NÁDOBKA

Materiálová nádobka s možností tlakování pro stříkací pistoli FPro G GSP. 
Díky přídavnému tlaku lze nanášet materiály s vyšší viskozitou.

TLAKOVANÁ MATERIÁLOVÁ NÁDOBKA

Tryskovou hlavu lze snadno vyměnit. Trysky včetně jehel jsou
k dispozici v 1,4 mm, 1,8 mm a 2,2 mm a zajišťují velmi dobře 
rozprášený materiál a vytvoří rovnoměrný paprsek.

TRYSKOVÁ HLAVA / TRYSKY A JEHLY

Sada těsnění a vortexová vložka pro stříkací pistole FPro G a FPro G GSP.

SADA TĚSNĚNÍ / VLOŽKA PRO VORTEX

Čís. Velikost Obj. č. Balení
5 0,6 litru 963300030001 1 ks

Čís. Velikost Obj. č. Balení
6 0,6 litru 963400030001 1 ks

Čís. Velikost Obj. č. Balení
7 Trysková hlava 965700030001 1 ks
8 Tryska + jehla 1,4 mm 963000030017

1 sada9 Tryska + jehla 1,8 mm 963000030117
10 Tryska + jehla 2,2 mm 963000030217

Čís. Označení / velikost Obj. č. Balení
11 Těsnění FPro G 963100030017

1 sada
12 Těsnění FPro GSP 963100030117
13 Vložka pro Vortex řady FPro 962600030201 1 ks

VKWG: 9556 | VKWK: 971

VKWG: 9556 | VKWK: 971

VKWG: 9556 | VKWK: 971

VKWG: 9556 | VKWK: 971
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Náhradní nádoba pro stříkací pistoli M22 G HPA, pro lakování 
materiálů s normální viskozitou - bez tlakového ventilu.

NÁDOBKA NA LAK

Systém nádoby poskytuje čtyři funkce: namíchání laku,
lakování, doplnění laku a uchování laku. Pro použití
systému nádoby pro stříkací pistoli M22 G HPA je nutné
pracovat s adaptérem. Systém nádoby lze zakoupit
o objemu 0,6 l, se sítkem 200 μm.

RPS – JEDNORÁZOVÝ SYSTÉM NÁDOBY | ADAPTÉR

✓   Kompletní systém sestává z nádoby, víka a síta
✓  Redukuje dobu přípravy laku
✓   Redukuje spotřebu čisticích prostředků

Čís. Litrů Obj. č. Balení
14 0,6 9645401 1 ks

Čís. Popis Obj. č. Balení
20 Nádoba 0,6 l 962300030017 60 ks
21 Adaptér 9646701 1 ks

STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VKWG: 9556 | VKWK: 971

VKWG: 9556 | VKWK: 971

Náhradní nádoba pro vzduchovou pistoli M22 G HPA GSP.
Tlaková nádoba pro aplikaci viskózních materiálů.

NÁDOBKA NA LAK S PŘETLAKOVÝM VENTILEM

Čís. Litrů Obj. č. Balení
15 0,6 9643201 1 ks VKWG: 9556 | VKWK: 971

Trysky zajišťují perfektní kvalitu rozprašování 
a velmi rovnoměrný stříkací paprsek. Rozprašovací 
jednotka je z nerezové oceli. K dispozici v rozměrech
1,4 mm a 1,8 mm pouze jako tryska.
Rozměr 2,2 mm včetně rozprašovací jednotky.

TRYSKA – ROZPRAŠOVACÍ JEDNOTKA
✓  Perfektní kvalita rozprašování
✓   Rovnoměrný stříkací paprsek
✓  Z nerezové oceli

Čís. Velikost Obj. č. Balení
16 1,4 mm 9644701

1 ks17 1,8 mm 9644801
18 2,2 mm 9644601 VKWG: 9556 | VKWK: 971

Opravná sada pro tlakovou pistoli M22 G HPA a M22 G HPA GSP.

OPRAVNÁ SADA – NÁHRADNÍ DÍLY

Čís. Obj. č. Balení
19 9645001 1 ks VKWG: 9556 | VKWK: 971



Mini Merkur je spolehlivé a vysoce profesionální Airmix
zařízení, které je zvláště vhodné pro zpracování malých
množství a časté změny nanášených materiálů. Zařízení
je velmi užitečné a lze jej v dílně flexibilně používat.
Pro provoz Mini Merkur je nezbytný kompresor. Rozsah
dodávky: Mini Merkur 30:1, dvojitá hadice 7,5 m
(vzduchová hadice a kapalinová hadice), pistole 
Perform AA, tryska 413 v držáku, nasávací a vratný
systém a 118 ml olej pro mazání pneumotoru.

MINI MERKUR ES
✓  Velmi rychlé čištění celého zařízení
✓   Pro naplnění zařízení stačí velmi 

malé množství materiálu
✓   Důležité komponenty systému 

s prokázanou spolehlivostí
✓  Vytvoří prvotřídní a rovnoměrný nános
✓  Flexibilní díky kompaktní konstrukci
✓   Ideální pro menší množství barvy 

a časté změny barev

Čís. Popis Obj. č. Balení
22 Mini Merkur ES 940100030017 1 sada
23 Sací sítko Mini Merkur 940300030017 3 ks / bal.
24 Sací přívod Mini Merkur 940400030011 1 ks
25 Sací hadice Mini Merkur 940500030011 1 ks

MINI A MAXI MERKUR PŘÍSLUŠENSTVÍ

Čís. Popis Obj. č. Balení
30 Filtr materiálu 100 μm 940200030017 5 ks/bal.

31 Olej do čerpadla 940800030011

1 ks

32 Vzduchová krytka 940900030011

33 Stříkací tryska AAM 211 940600030011

34 Stříkací tryska AAM 213 940600030111

35 Stříkací tryska AAM 409 940600030411

Čís. Popis Obj. č. Balení
36 Stříkací tryska AAM 411 940600030211

1 ks

37 Stříkací tryska AAM 413 940600030311

38 Stříkací tryska AAM 513 940600030511

39 Stříkací tryska s předs. rozprašovačem AAF 210 940700030011

40 Stříkací tryska s předs. rozprašovačem AAF 212 940700030111

41 Stříkací tryska s předs. rozprašovačem AAF 410 940700030211

42 Stříkací tryska s předs. rozprašovačem AAF 412 940700030311

VKWG: 9558 | VKWK: 971

Maxi Merkur je vysoce výkonné Airmix zařízení, které se
vyznačuje dlouhou životností. Snadno dostupné regu-
látory stlačeného vzduchu umožňují snadné nastavení a
monitorování. Zaměřuje se na nepřetržitý provoz nebo
zpracování většího množství. Zařízení je univerzálně
použitelné kvůli své velikosti a hmotnosti. K dispozici
ve dvou verzích: s nasávací hadicí nebo nádobou na
materiál s objemem 5 l. Rozsah dodávky: Maxi Merkur
30: 1; dvojitá hadice 7,5 metru (vzduchová a kapalinová
hadice), pistole Perform AA, tryska 413 v držáku trysek, 
filtr pistole a 236 ml oleje pro mazání pneumotoru.

MAXI MERKUR
✓    Konstrukce čerpadla z nerezové oceli 

s dlouhou životností
✓    Nízká spotřeba vzduchu zajišťuje 

vyšší účinnost
✓   Snadno dostupné regulátory stlačeného 

vzduchu umožňují snadné nastavení 
a monitorování

✓   Vytvoří prvotřídní a rovnoměrný nános
✓  Flexibilní díky kompaktní konstrukci

Čís. Popis Obj. č. Balení
26 Maxi Merkur vč. sací hadice 941000030017 1 sada
27 Maxi Merkur vč. zásobníku 5 l 941000030117 1 sada
28 Sací sítko Maxi Merkur 940300030117 10 ks / bal.
29 Sací hadice Maxi Merkur 940500030111 1 ks VKWG: 9558 | VKWK: 971
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STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zařízení na čištění stříkacích pistolí iMAGO SMART
z nerezavějící oceli čistí nádobkové a jiné stříkací
pistole zevnitř i zvenku. Kromě čištění automaticky
také oplachuje. Kompaktní čisticí prostor je určen pro
jednu pistoli; rozměry (š x h x v): 640 x 510 x 370 mm.

AUTOMAT NA ČISTĚNÍ STŘÍKACÍCH PISTOLÍ IMAGO SMART
✓  Pro všechny typy stříkacích pistolí
✓   Automatické čištění a oplachování
✓     Je možné čistit rozpouštědlové nebo vodou 

ředitelné systémy
✓    K dispozici pro upevnění na stěnu nebo na 

podstavec (670 x 510 x 750 mm) 

Kompaktní a výkonné stříkací zařízení je vyrobeno výhradně z nerezové oceli a je proto velmi 
robustní. Zařízení nabízí dlouhou životnost díky dvojitým pístům z tvrdokovu a kulovým zpětným 
ventilům z velmi kvalitní a tvrdé oceli. Stříkací pistole v eloxované černé barvě, díky své ergonomii se 
velmi dobře drží a umožňuje velmi pohodlné lakování. Díky optimalizovanému proudění vzduchu 
je dosaženo velmi jemného rozprášení a vzniká extrémně málo mlhy z materiálu. Filtr lze vyměnit 
bez použití nářadí. Oblast použití: všechny materiály pro povrchovou úpravu vodou ředitelnými 
i rozpouštědlovými systémy. Rozsah dodávky: nerezové pístové čerpadlo 33:1 na hliníkovém stojanu. 
Sada měkkých hadic v délce 7,5 m, stříkací pistole černě eloxovaná, rozprašovací trysková hlava 
s tryskou o průměru 0,33 mm a úhlem rozstřiku 50°, s ručně odnímatelným filtrem 
a otočným kloubem, separačním prostředkem, zemnícím kabelem a návodem k obsluze.

STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ AIRCOMBI

Čís. Popis Obj. č. Balení
62 iMAGO Smart 981100030011

1 ks
63 Podstavec 981100030111

Čís. Označení Shromáždění Obj. č. Balení
43 Sada s pevným sáním

(310 SL)
Hliníkový držák 941100030017

1 sada

44 Montáž na stěnu 941100030027
45 Sada s materiálovou

 nádobou o objemu 6 l (320 SL)
Hliníkový držák 941100030117

46 Montáž na stěnu 941100030127
47 Sada s flexibilním sáním

(330 SL)
Hliníkový držák 941100030217

48 Montáž na stěnu 941100030227

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY AIRCOMBI
Čís. Označení Obj. č. Balení
49 Pevné sání NW 20 včetně sacího potrubí + síta 941100030311 1 sada
50 Nádoba na materiál 6L včetně potrubí + připojení 941100030411 1 sada
51 Flexibilní sání NW 19 včetně sítového koše 941100030511 1 sada
52 Tryska 06094 0,28 mm otvor a 40° rozstřik (pro materiály na bázi rozpouštědel) 941200030011 1 ks
53 Tryska 09114 0,33 mm otvor a 50° rozstřik (pro materiály na bázi rozpouštědel) 941200030111 1 ks
54 Tryska 0,28 mm otvor a 30° rozstřik 941200030211 1 ks
55 Tryska 0,33 mm otvor a 40° rozstřik 941200030311 1 ks
56 Těsnění trysky pro trysku 09 + 12 941200030417 10 ks/bal.
57 Tryskové síto pro trysku 06 941200030517 10 ks/bal.
58 Filtr pistole dlouhý, jemný (červený) 941300030017 10 ks/bal.
59 Filtr pistole dlouhý, střední (žlutý) 941300030117 10 ks/bal.
60 HD Filter Inox 100 pro čiré a barevné laky 941300030211 1 ks
61 HD Filter Inox 50 pro plnič + silnovrstvá lazura 941300030311 1 ks

VKWG: 9556 | VKWK: 971

VKWG: 9558 | VKWK: 971

VKWG: 9558 | VKWK: 971
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Souprava slouží k oddělení kontaminované vody vzniklé 
při čištění aplikačních zařízení nebo polévacích kabin pro 
profesionální likvidaci v kanalizaci. Přidáním vločkovače 
a mícháním koagulační tyčí se nečistoty vysráží 
a vysedimentují, následně je lze odfiltrovat.

Obsah:  • 2 x 30 l plastové nádoby 
 • 1 nástavec z děrovaného plechu s opěrným trojúhelníkem 
 • 10x rouno z hrubých filtračních vláken (tenký filtrační sáček) 
 • 1x jemný filtr (silný filtrační sáček) 
 • 25 kg vločkovače 
 • 1 pneumatická koagulační tyč

KOAGULAČNÍ SET PRO ÚPRAVU VODY
✓   Snadné použití
✓   Nízké investiční náklady – 

vysoká účinnost
✓  Šetří místo

Čís. Popis Obj. č. Balení
64 Celý set 941600030017 1 sada
65 Jemný filtr 941600030117 1 ks
66 Rouno 941600030217 10 ks
67 Vločkovač 941600030301 25 kg

Filtry zlepšují úroveň separace ve stříkací kabině
na principu mechanické separace. Vyšší schopností
akumulace barvy a konstantním odporem proudění
během pohlcování rozstřikové mlhy jsou podmínky
používání kabiny stabilnější a homogennější. Lze
zakoupit v roli délky 1 m x 10 m a rovněž 0,75 m x 13,35 m.

SKLÁDANÝ PAPÍROVÝ FILTR ANDREAE
✓   Dobrá schopnost zachytit barvu
✓  Optimální mechanické odlučování
✓  Vysoká tvarová stálost

Čís. Velikost Obj. č. Balení
69 10 m x 1 m 9535601

1 role
70 13,35 m x 0,75 m 967300030011

VKWG: 9556 | VKWK: 971

Tuto plastovou mříž lze snadno nasadit na mřížový
rošt stříkací kabiny a tím zamezit jejímu znečištění
lakovou mlhou. Kryt je snadno vyměnitelný.
Rozměry: 497,5 x 501,6 x 35 mm. Velikost ok: 30 x 30 mm.

KRYT MŘÍŽOVÉHO ROŠTU BÍLÝ
✓   Chrání mřížový rošt před znečištěním
✓  Snadno vyměnitelný

Čís. Obj. č. Balení
68 967200030017 1 karton a 17 ks VKWG: 9556 | VKWK: 971

VKWG: 9556 | VKWK: 971
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Filtr se skládá z vysoce účinného rouna a je koncipován
tak, aby dosáhl optimálního filtračního výkonu
a akumulační schopnosti prachu při nízkých rozdílech
tlaku. Rohož aktivně zadržuje prach a brání jeho
průniku. Hustota vrstvy vláken narůstá směrem ke
straně čistého vzduchu a zlepšuje tak akumulaci laku
a prachových částic.

PLOŠNÝ FILTR
✓   Rouno z netkané textilie ze synteticko-organických, 

nelámavých vláken
✓  Odolný proti vlhkosti a teplotám
✓  Chrání před usazeninami barvy

Čís. Velikost Obj. č. Balení
71 20 m x 1 m 9535801 1 role

Vysoce kvalitní filtr, speciálně určený pro filtraci částic
laků na vodní bázi ve stříkacích kabinách. Plošný filtr
garantuje vysoký stupeň odlučivosti při současné
markantní ztrátě tlaku. Toto je umožněno jeho
mimořádně jemnými, velmi elastickými skelnými vlákny.

PLOŠNÝ FILTR PRO VOUDOU ŘEDITELNÉ LAKY
✓   Vysoký stupeň odlučivosti: účinnější ochrana 

pro motory a odvětrávací kanály
✓   Vysoká akumulační kapacita 

a dlouhá trvanlivost
✓   Úspora nákladů na energie na základě 

vysoké vlastní propustnosti/filtrace

Čís. Velikost Obj. č. Balení
72 20 m x 1 m 9635801 1 role

VKWG: 9556 | VKWK: 971

VKWG: 9556 | VKWK: 971

STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
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17-dílná čisticí sada, pro pečlivé čištění a ošetřování
stříkacích pistolí a jejich korpusů. Vhodná pro všechny
laky, odolná proti vodě i rozpouštědlům.

SADA PRO ČIŠTĚNÍ TRYSEK
✓    4 různé kulaté kartáče 

(3 nylonové, 1 z přírodních štětin)
✓  Čisticí kartáče (nylonové štětiny)
✓    5 různých malých přesných kulatých 

kartáčů (nylonové štětiny)
✓  Jemný štětec (nylonové štětiny)
✓  6 různých přesných tryskových jehel

Čís. Obj. č. Balení
73 9639401 1 sada

Samolepící ochranná folie odolná vůči UV záření pro
celoplošné olepení např. stříkacích kabin a polévacích
zařízení. Odolnou LDPE fólii lze použít jak v interiéru,
tak v exteriéru.

MASKOVACÍ SAMOLEPÍCÍ FÓLIE
✓   K olepení např. stříkacích kabin 

či polévacích zařízení
✓    K profesionální ochraně při různých 

pracích na skleněných plochách
✓    Odolná proti vodě, ředidlům 

a oleji, mechanickému 
poškození a chemickým vlivům

✓  Odolává teplotám až do 40° C

Čís. Velikost Obj. č. Balení
77 100 m x 50 cm 9535401 1 role

VKWG: 9556 | VKWK: 971

Vhodné pro snadné čištění trysek a stříkacích pistolí. Nedochází
k poškození trysky. Ideální pro velikosti trysek 11 až 18.

JEHLY NA ČIŠTĚNÍ TRYSKY Č. 10 SE SPIRÁLNÍ RUKOJETÍ

Čís. Obj. č. Balení
74 954700030017 12 ks VKWG: 9547 | VKWK: 971

Na odstranění vláken, částic prachu a nečistot z čerstvě nalakovaných, dosud
mokrých ploch a částí, aniž by přitom došlo ke vzniku defektů. Malé jehličky
s nejjemnějšími zpětnými háčky, k nasazení na násadu.

SADA JEHEL NA VLÁKNA

Čís. Obj. č. Balení
75 966400030011 1 Set
76 966400030117 15 ks jehel VKWG: 9556 | VKWK: 971

VKWG: 9547 | VKWK: 971

11



Polyamidové filtrační síto se stahovací šňůrkou se velmi 
snadno a prakticky používá. Nečistoty se zadržují na 
tkanině a zůstávají v sítovém sáčku. Materiál zůstává 
bez prachu a jiných nečistot. Vak z filtrační tkaniny lze 
snadno připevnit k vývodům a kohoutkům. Velikost: 
cca 13 cm šířka a 30 cm délka, velikost ok: 150 µm.

SÍTO Z FILTRAČNÍ TKANINY
✓   Jednoduchá, ale velmi účinná 

filtrace materiálu
✓   Vysoký průtok
✓   Snadno se čistí

Čís. Obj. č. Balení
81 966800030017 25 ks/bal.

Nylonové sítko se zavěsí přímo do nádoby na stříkací
pistoli a zůstane během lakování a doplňování v nádobě.
Síto je odolné vůči rozpouštědlům a neuvolňuje žádná
vlákna. Velikost ok 190 μm.

METEX® BECHERSIEB S 5000 – SÍTKO DO NÁDOBY
✓   Zůstane během lakování v nádobě
✓  Lze je použít opakovaně
✓   Umožňuje rychlejší práci

Čís. Obj. č. Balení
78 9617117 20 ks

Síto pro nádobu stříkacích pistolí. Síto lze instalovat
ručně a velmi snadno. Nečistoty a cizí tělesa budou
spolehlivě zachycena.

ZASOUVACÍ SÍTKO KREMLIN

Čís. Obj. č. Balení
80 9645617 5 ks VKWG: 9556 | VKWK: 971

VKWG: 9547 | VKWK: 971

Sítko pro pneumatické pistole k přefiltrování laků
a mořidel, pro k odloučení částic nečistot.
Velikost ok 190 μm. 

NYLONOVÉ SÍTO NA LAK
✓   K přefiltrování laků a mořidel
✓  Odstraňuje jemné částice

Čís. Obj. č. Balení
79 9617017 125 ks VKWG: 9556 | VKWK: 971

VKWG: 9556 | VKWK: 971

STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Ponorný výtokový pohárek vyrobený z hliníku je určený 
pro kontrolu viskozity ve výrobě nebo při zpracování 
povrchových úprav. Pomocí této jednoduché metody lze 
měřit viskozitu kapalin, jako jsou impregnace, tekuté 
materiály, barvy a oleje. K dispozici s výstupní tryskou 
Ø 2 mm pro materiály určené k máčení a polévání 
a Ø 4 mm a 6 mm pro různé typy barev a laků. 
Objem pohárku 100 ml

VÝTOKOVÝ POHÁREK
✓   S mašličkou
✓   Pro rychlé měření doby průtoku

Čís. Označení Obj. č. Balení
82 Ø 2 mm 982900030011

1 ks83 Ø 4 mm 982900030111
84 Ø 6 mm 982900030211

PH METR VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ
Měřící zařízení pro stanovení hodnoty pH a teploty 
u materiálů určených k máčení a polévání. Měřidlo je 
chráněno proti odstřikující vodě. S pevně připojenou 
tyčovou elektrodou je zvláště vhodné pro pravidelné 
kontroly a měření pH ve výrobních provozech. 
Jednoduchá obsluha s funkcí kalibrace jedním 
tlačítkem. Rozměry: 225 x 35 x 20 mm

✓   Rozsah měření pH 0 až 14,00, 
přesnost +/- 0,1

✓   Automatická kalibrace možná
✓   Funkce Hold a zobrazení stavu baterie

Čís. Označení Obj. č. Balení
86 pH metr včetně baterií 982800030017 1 ks
87 Kalibrační roztok pH 7,00 982800030111 250 ml
88 Kalibrační roztok pH 10,01 982800030211 250 ml
89 Senzor skladovacího roztoku 982800030311 75 ml
90 Čisticí roztok Protein 982800030411 55 ml

Ergonomicky tvarovaný měřicí přístroj pro měření 
prostorového klimatu se zobrazením rosného bodu. 
Teplota a vlhkost vzduchu se měří rychle a snadno 
a kritické hodnoty jsou rychle identifikovány. Plastové 
pouzdro, rozměry (d x š x v): 170 x 50 x 17 mm.

TEPLO-HYGROMETR
✓   Vysoká přesnost měření
✓  Uložení hodnot MIN a MAX
✓  Současné zobrazení 2 naměřených hodnot

Čís. Obj. č. Balení
85 983300030017 1 ks

VKWG: 9547 | VKWK: 971

VKWG: 9547 | VKWK: 971

VKWG: 9547 | VKWK: 971
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Excentrická bruska Mirka DEROS Exzenter je bezúdržbová,
spolehlivá a má dlouhou životnost. Je perfektní na
broušení v lakovnách. Díky symetrickému designu s ní lze
pohodlně pracovat levou i pravou rukou. Velmi nepatrné
hodnoty vibrací a hlučnosti činí práci snadnější a chrání
zdraví uživatele. Rozsah dodávky: Excentr s výkmitem 
2,5 mm, 150 mm brusný talíř, ochranný návlek.

EXCETRICKÁ BRUSKA DEROS
✓   Senzor vibrací a Bluetooth konektivita*
✓  Odsávání pomocí průmyslového vysavače
✓   Není nutný žádný transformátor

Pro zamezení poškození brusného talíře jsou ochranné
návleky z obzvláště rezistentního materiálu velikou
předností. Ochranný návlek se uchytí pod brusný talíř
na suchý zip brusného talíře. Rozměry: 78 x 87 x 148 mm

OCHRANNÝ NÁVLEK ABRANET
✓   Chrání brusný talíř 

před poškozením
✓   Oboustranně opatřen 

suchým zipem

Čís. Výkmit Obj. č. Balení
91 2,5 mm 954000030001

1 ks
92 5 mm 954000030101

Čís. Obj. č. Balení
95 9541517 5 ks

PŘÍSTROJE NA BROUŠENÍ | BRUSIVA

VKWG: 9554 | VKWK: 971

Brusný talíř pro Dero Exzenter s centrálním přívodem
vzduchu. Kanály na okrajích vedou vzduch ke středu
talíře. Tím se prach efektivně odsává i ze středu talíře.
Vytváření prachu je tím značně redukováno.
Rozměry: Ø 150 mm.

BRUSNÝ TALÍŘ
✓   Pro 6, 7 a 15 otvorů a také 

pro kotouče Abranet
✓  5/16“ závit

Čís. Popis Obj. č. Balení
93 Brusný talíř medium 954100030001

1 ks
94 Brusný talíř tvrdý 954100030101 VKWG: 9543 | VKWK: 971

VKWG: 9540 | VKWK: 971



* Podrobné informace najdete na: www.mirka.com/de

Tato univerzální brusná mřížka umožní bezprašné
broušení laků, plastů, měkkého hliníku, měkkého
dřeva atd. Četné otvory zlepšují odsávání prachu.
K dispozici v zrnitosti P 80 – 1000, rozměry: Ø 150 mm.

BRUSNÁ MŘÍŽKA ABRANET PRO EXCENTRICKÉ BRUSKY
✓   Optimální pro mezilakové broušení
✓   Leštění před a po všech povrchových úpravách
✓   Vhodná pro profily, hrany a drážky

Čís. Zrnitost Obj. č. Balení
- - viz tabulka níže 50 ks

96 P 60 955400030017 25 ks

Čís. Zrnitost Obj. č. Balení
107  P 800 9541017

50 ks
108  P 1000 9541117

Čís. Zrnitost Obj. č.
97  P 80 9540017
98  P 100 9540117
99  P 120 9540217

100  P 150 9540317
101  P 180 9540417

Čís. Zrnitost Obj. č.
102  P 240 9540517
103  P 320 9540617
104  P 360 9540717
105  P 400 9540817
106  P 600 9540917

VKWG: 9540 | VKWK: 971
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Brusné kotouče opatřené papírem jsou vynikajícím
brusivem pro univerzální broušení dřeva, povrchových 
úprav včetně plničů a plastů. 15 odsávacích otvorů
podporuje optimální odsávání prachu a proto jsou
vhodné pro všechny typy brusek. Rozměry: Ø 150 mm.

BRUSNÉ KOTOUČE SE SUCHÝM ZIPEM - 15 OTVORŮ
✓     Jsou určené pro excentrické 

brusky, ale jsou vhodné také 
na bloky pro ruční broušení

Průmyslový vysavač Mirka 1230 M AFC je vybaven
silným motorem 1200 W a jednostupňovou turbínou,
jež při proudu vzduchu 4500 l/min vytvoří sací výkon
250 mbar. Průmyslový vysavač je vybaven funkcí
auto-start a automatickým čištěním filtru, včetně
snímače průtoku. Rozsah dodávky: Antistatická sací
hadice v délce 4 m, vak ze syntetického flauše,
upevnění pouzdra.

PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ 1230 M AFC
✓   Snadno dostupný plochý filtr
✓   Velká kola pro snadnější manipulaci
✓  Třída prašnosti M

Čís. Zrnitost Obj. č. Balení
109 P 120 953700030017

100 ks
110 P 150 953700030117
111 P 180 953700030217
112 P 240 953700030317
113 P 320 953700030417

Čís. Popis Obj. č. Balení
115 Vysavač 1230 M 954200030001 1 ks

Čís. Popis Obj. č. Balení
116 Flaušový vak 954300030017 5 ks

VKWG: 9540 | VKWK: 971

VKWG: 9554 | VKWK: 971

VKWG: 9543 | VKWK: 971

Kontrolní pudr se používá pro vizuální kontrolu
broušených ploch. Zviditelní nejmenší nerovnosti
a nedostatky. Uživatel tím získá větší bezpečnost
při ručním a strojním broušení.

KONTROLNÍ ČERNÝ PUDR
✓   Na vizuální kontrolu broušených ploch
✓  S ergonomickým flexibilním úchytem
✓  Možné ihned přebrousit
✓  Na světlé povrchy

Čís. Obj. č. Balení
114 953900030011 1 ks VKWG: 9540 | VKWK: 971

PŘÍSTROJE NA BROUŠENÍ | BRUSIVA



Ruční blok bez odsávání podporuje ergonomické
broušení. Vhodný pro brusné mřížky DN 150 mm.
Rozměry: 78 x 87x 148 mm.

RUČNÍ BRUSNÝ DRŽÁK
✓   Jednoduché a ergonomické použití
✓  Pro dokonalý výsledek broušení
✓  Vhodný pro brusné mřížky DN 150 mm

Čís. Obj. č. Balení
117 954800030011 1 ks

3M 618 brusný papír pro mezilakové broušení z obzvláště
flexibilního papírového podkladu. Je velmi adaptabilní
a docílí vynikající výsledky broušení u aplikací
profilových dílců. K dispozici v zrnitosti P 150 – 400,
rozměry: 230 x 280 mm.

BRUSNÝ PAPÍR PRO FINÁLNÍ BROUŠENÍ – ARCHY
✓    Mnohostranný transparentní lak 

pro optimální výsledky
✓   Otevřený posyp, prach odvádějící 

rozptýlení zrn

Obj. č. Balení
viz tabulka níže 50 ks

Čís. Zrnitost Obj. č. Balení
124 P 400 9552217 50 ks

Čís. Zrnitost Obj. č.
118 P 150 9551617
119 P 180 9551717

Čís. Zrnitost Obj. č.
120 P 220 9551817
121 P 240 9551917

Čís. Zrnitost Obj. č.
122 P 280 9552017
123 P 320 9552117

3M 618 je vynikající nástroj na broušení laku. Otevřený
posyp brusných zrn z karbidu křemíku a rovněž
jejich rozvrstvení, umožňující odvádět prach, zabraňují 
předčasnému zalepení smirku. Je určen pro manuální 
broušení a také pro použití do vibračních brusek.
K dispozici v zrnitosti P 180 – 280, rozměry: 115 m x 50 m.

BRUSNÝ PAPÍR PRO FINÁLNÍ BROUŠENÍ – ROLE
✓   Pro ruční broušení a pro vibrační brusky
✓  Žádné předčasné zalepování
✓   Otevřený posyp, prach odvádějící 

rozmístění brusných zrn

Čís. Zrnitost Obj. č. Balení
125 P 150 951300030011

1 role
126 P 180 9552401
127 P 220 9552501
128 P 240 9552601
129 P 280 9552701

VKWG: 9540 | VKWK: 971

VKWG: 9540 | VKWK: 971

VKWG: 9540 | VKWK: 971
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Brusné rouno je vynikající na čistění, odjehlení, 
matování nebo docílení dekorativních čárkových efektů 
na všech typech laků, dřeva, železa i neželezných kovů 
a plastů. Lze zakoupit v jedné roli, 100 mm x 10 m.

BRUSNÉ ROUNO – ROLE
✓   Odstraňuje znečištění, 

oxidace a špínu
✓   Lze použít na suché 

i mokré podklady

Prémiové brusivo s papírovým podkladem lze použít 
speciálně pro broušení lakovaných povrchů a tvrdých 
povrchů. Barva: šedobílá. Oblasti použití: dřevo, tmel, 
barva, stěrka, plast; k dispozici v arších a rolích.

BRUSNÝ PAPÍR ŠEDO-BÍLÝ

Čís. Velikost Obj. č. Balení
141 10 m x 100 mm 965900030111 1 role

Čís. Označení Zrnitost Obj. č. Balení
130

Arch
230 x 280 mm

P 180 983000030417

50 ks
131 P 220 983000030517
132 P 240 983000030617
133 P 280 983000030717
134 P 320 983000030817
135

Role
50 m x 115 mm

P 180 983100030417

1 role
136 P 220 983100030517
137 P 240 983100030617
138 P 280 983100030717

VKWG: 9540 | VKWK: 971

Brusná zrna jsou rovnoměrně rozmístěna po 
vláknech. Rouno tím poskytuje velmi dobré brusné 
vlastnosti a je vhodné pro broušení za sucha i za mokra. 
Lze zakoupit v rozměrech 150 x 230 mm.

BRUSNÉ ROUNO
✓   Rovnoměrný výsledek broušení
✓   Lze brousit za sucha i za mokra

Čís. Barva Zrnitost Obj. č. Balení
139 červená velmi jemná 964000030017 10 ks
140 šedá ultra jemná 964000030117 10 ks VKWG: 9540 | VKWK: 971

VKWG: 9540 | VKWK: 971

PŘÍSTROJE NA BROUŠENÍ | BRUSIVA
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Tato univerzálně použitelná houbička pro ruční
použití je vhodná k broušení profilů, hran a drážek. 
Lze ji použít pro mezioperační broušení laku, leštění 
před a po všech základních nátěrech a rovněž pro 
jemný brus dřeva. K dispozici v zrnitosti P 150 – 220,
rozměry: 100 x 70 x 27 mm.

BRUSNÁ HOUBIČKA TVRDÁ – ČERNÁ
✓  Optimální pro mezioperační 

broušení při lakování
✓   Leštění před a po všech 

povrchových nátěrech
✓   Vhodná pro profily, hrany a drážky

Čís. Zrnitost Obj. č. Balení
142 P 150 965600030117

50 ks
143 P 220 965600030217

Bílá, flexibilní, měkká houbička, speciálně pro broušení
světlých dřevin a světlých barevných odstínů laku.
K dispozici v zrnitosti P 100 – 220.
Rozměry: 123 x 98 x 12 mm. 

BRUSNÁ HOUBIČKA BÍLÁ
✓   Oboustranně bílá vrstva
✓     Obzvláště flexibilní a přizpůsobivá, 

k broušení hran a úzkých poloměrů
✓   Ideální pro světlá dřeva 

a barevné odstíny

Čís. Zrnitost Obj. č. Balení
149 P 100 969800030017

50 ks150 P 150 969800030117
151 P 220 969800030217

VKWG: 9540 | VKWK: 971

VKWG: 9540 | VKWK: 971

Bílou houbičku lze použít univerzálně a je vhodná pro 
broušení profilů, hran a drážek světlých dřev a barevných 
odstínů. Může být použita pro mezioperační broušení 
při lakování, pro hlazení před a po všech základních 
nátěrech a rovněž pro jemný brus dřeva. K dispozici
v zrnitosti P 100 – 220, rozměry: 100 x 70 x 27 mm

BRUSNÁ HOUBIČKA TVRDÁ – BÍLÁ
✓    Optimální pro mezioperační 

broušení při lakování
✓   Leštění povrchovým nátěrů před a po
✓    Vhodná speciálně pro světlá dřeva 

a barevné odstíny

Čís. Zrnitost Obj. č. Balení
144 P 100 969900030017

50 ks145 P 150 969900030117
146 P 220 969900030217 VKWG: 9540 | VKWK: 971

Na rozdíl od tvrdé houbičky je tato měkká. Je obzvláště
vhodná pro broušení hran a úzkých poloměrů. K dispozici 
v zrnitosti P 150 – 220, rozměry: 123 x 98 x 12 mm.

BRUSNÁ HOUBIČKA ČERNÁ
✓   Obzvláště flexibilní
✓   K broušení hran a úzkých poloměrů
✓   Jednoduché čištění

Čís. Zrnitost Obj. č. Balení
147 P 150 964400030117

50 ks
148 P 220 964400030217 VKWG: 9540 | VKWK: 971
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PŘÍSTROJE NA BROUŠENÍ | BRUSIVA

ČEPEL (ŠKRABKA)
Profesionální přesný nástroj pro selektivní odstraňování 
menších povrchových defektů, jako jsou mechanické nečistoty, 
nebo stékance v lakovém filmu. Rozměry: 48 x 28 mm.

Flexibilní brusný papír na 4 mm pěnové podložce lze
použít na suché i mokré broušení. Díky své flexibilitě
je vhodný zejména na ruční broušení rohů, úhlů, profilů,
tvarovaných dílců a ploch. Dostupný v zrnitosti
P 150 – 400, rozměry: 25 m x 115 mm x 125 mm.

JEMNÝ BRUSNÝ PAPÍR NA ROLI
✓   Flexibilní papír na pěnové podložce
✓   Na ruční broušení rohů, úhlů, 

profilů, tvarovaných dílců a ploch
✓   Ideální pro světlá dřeva 

a barevné odstíny

Čís. Obj. č. Balení
157 982700030011 1 ks

Čís. Zrnitost Obj. č. Balení
152 P 150 953600030017

1 role153 P 220 953600030217
154 P 320 953600030517

HOBLÍK NA LAK
Ergonomicky navržený kovový hoblík pro odstraňování laku a defektů 
v laku. Čepel lze použít oboustranně (hrubá i jemná) a je držena v rukojeti 
magnetem. Nevhodné pro opravu vysokých lesků! Rozměry: 20 x 42 mm.

Čís. Obj. č. Balení
156 982600030011 1 ks VKWG: 9540 | VKWK: 971

VKWG: 9540 | VKWK: 971

VKWG: 9540 | VKWK: 971

Brusná houbička, která je na jedné straně zaoblená
a na druhé straně zkosená, je ideální pro individuální,
náročné zpracování v různých oblastech použití. Může
se používat na broušení laků, barev, plničů, tmelů,
plastů, kovů a na jemné broušení dřeva. Houbička
je vyrobena z černé PU pěny. Rozměry: 98 x 69 x 26,
zrnitost označení P 100 (odpovídá zrnitosti P 220).

BRUSNÁ HOUBIČKA COMBI
✓   Brusná houbička COMBI: 

Se zaoblenou a šikmou hranou
✓   Materiál: PU pěna se 

střední pevností
✓   Barva: černo-hnědá

Čís. Obj. č. Balení
155 953000030017 10 ks VKWG: 9540 | VKWK: 971
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Multifunkční třídílná sada stěrek pro zarovnání tmelů 
z hladkých, drsných a zvlněných povrchů i úzkých 
profilů, jako jsou V-spáry a křivky. Čisticí prostředky 
a další separační prostředky nejsou nutné.

3DÍLNÁ SADA SPÁROVACÍCH STĚREK
✓   Není nutné maskování
✓   Vhodné pro všechny těsnicí tmely

Ruční čisticí kartáč s přírodními vlákny je vhodný
na důkladné čištění dřevěných a plastových ploch.
Velikost: 165 x 37 mm, délka štětin 22 mm.

KARTÁČ S PŘÍRODNÍMI VLÁKNY
✓   Ruční výroba
✓   S přírodními vlákny
✓   Na čištění dřevěných 

a plastových ploch

Čís. Obj. č. Balení
158 9591001 1 ks

Čís. Obj. č. Balení
161 954900030011 1 ks

VKWG: 9540 | VKWK: 971

K okartáčování a očištění starých dřevěných ploch,
zvětralých povětrnostními vlivy. Lehce prohnuté držadlo
umožňuje dobré uchopení a přesnou práci na konkrét- 
ním místě. Jemně zvlněný kartáč z mosazných drátů 
odstraní zbytky nátěrů hluboko z pórů.

MOSAZNÝ DRÁTĚNÝ KARTÁČ ZVLNĚNÝ 4-ŘADOVÝ
✓    Pro čištění starých, 

povětrnostní zvětralých 
dřevěných dílců

✓   Odstraní zbytky nátěrů 
a uvolněné části dřeva

Čís. Obj. č. Balení
159 9695001 1 ks VKWG: 9540 | VKWK: 971

K okartáčování a očištění starých dřevěných ploch,
zvětralých povětrnostními vlivy. Měkké mosazné dráty
odstraní do hloubky pórů zbytky nátěrů a volné části
dřeva. Velký povrch kartáče umožňuje rovnoměrné
kartáčování velkých ploch. Rozměry: cca 215 x 100 mm.

MOSAZNÝ KARTÁČ S ŘEMENEM
✓   K čištění starých, zvětralých 

dřevěných povrchů
✓   K vykartáčování pórovitých dřevin
✓   S měkkými mosaznými dráty
✓   Odstraní zbytky nátěrů 

a uvolněné části dřeva
Čís. Obj. č. Balení
160 9600501 1 ks VKWG: 9540 | VKWK: 971

VKWG: 9540 | VKWK: 971
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Lešticí kožešina 3M Perfect-it III je vhodná ke strojnímu
leštění laků, odolných proti poškrábání. Použitím ovčí
kožešiny získá brusná pasta na účinnosti. Po použití
lze výměnný kotouč vyfoukat tlakovým vzduchem a lze 
jej znovu použít. Je k dispozici v Ø 133 mm.

BERÁNČÍ KŮŽE PŘÍRODNÍ
✓   Lze použít zejména s hrubší 

brusnou pastou
✓   Zvyšuje účinnost brusné pasty
✓   Upínání pomocí suchého zipu
✓   Snadné čistění tlakovým vzduchem

Pro rychlé odstranění stečeného laku a pomerančového
povrchu. Garantuje rovnoměrné odstranění s vyšší
trvanlivostí. Během používání se neustále uvolňují nová,
ostrá brusná zrna, čímž je v průběhu celého procesu
broušení zachována konstantní jemná hloubka drsnosti.
Je k dispozici v zrnitosti P 3000, Ø 150 mm.

TRIZACT JEMNÝ BRUSNÝ KOTOUČ
✓   Pyramidová struktura, 

dlouhá životnost
✓   Rovnoměrné obrušování
✓   Konstantní jemná hloubka broušení

Čís. Obj. č. Balení
162 9697217 2 ks

Čís. Zrnitost Obj. č. Balení
165 P 3000 9697117 15 ks

VKWG: 9542 | VKWK: 971

3M Finesse-it je ideální na vyleštění povrchů s vysokým
leskem v kombinaci s brusnými pastami 3M. Díky
speciální konstrukci má tento filcový lešticí kotouč
vyšší životnost. Je k dispozici v Ø 127 mm.

FILCOVÝ LEŠTICÍ KOTOUČ
✓   Lze použít zejména s hrubší 

brusnou pastou
✓   Na vyleštění povrchů
✓   Dlouhá životnost
✓   Upínání pomocí suchého zipu

Čís. Obj. č. Balení
163 9697317 5 ks VKWG: 9542 | VKWK: 971

3M Extra Life je oranžový kostkovaný kotouč z molitanu,
vzadu opatřený upínacím suchým zipem. Kotouč je
vhodný pro zpracování lešticích past. Speciální kostková
struktura napomáhá k lepšímu chlazení. Používá se
k odstranění mikroskopických škrábanců.
Je k dispozici v Ø 133 mm.

MOLITANOVÝ LEŠTICÍ KOTOUČ
✓    Lze použít zejména s extra jemnou 

brusnou pastou
✓   Velmi dobře chladí
✓    K odstranění mikroskopických 

škrábanců

Čís. Obj. č. Balení
164 9697417 2 ks VKWG: 9542 | VKWK: 971

VKWG: 9542 | VKWK: 971

LEŠTICÍ PROSTŘEDKY | PŘÍSTROJE
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Flexibilní brusný prostředek s vysokou adaptabilitou
na designové hrany a zaoblení. Umožňuje broušení
obtížných oblastí, a to jak v mokrém, tak i v suchém
brusném procesu. Použití umožňuje rychlejší a
rovnoměrnější odstranění s méně hlubokými
škrábanci. Je k dispozici v zrnitosti P 1000, Ø 150 mm

BRUSNÝ KOTOUČ HOOKIT
✓   Vysoká flexibilita a adaptabilita
✓   Velmi dobrý brusný výkon
✓  Vynikající finiš

Čisticí houba pro rychlé a snadné čištění lakovaných
ploch. Díky speciální nano povrchové úpravě se dá
snadno odstranit zamlžení na povrchové úpravě.

NANO EASY CLEANER
✓   Rychlé a snadné čištění 

lakovaných ploch
✓   Speciální nano povrchová úprava

Čís. Zrnitost Obj. č. Balení
166 P 1000 968400030017

25 ks
167 P 1500 968400030117

Čís. Obj. č. Balení
170 953800030011 1 ks

3M Trizact brusný blok lze použít v kombinaci se všemi
3M brusnými květy oboustranně. Pryžový špalík se
používá k rovinnému broušení a jeho měkká podložka
slouží k finálnímu broušení. Je k dispozici v Ø 32 mm.

TRIZACT BRUSNÝ BLOK
✓   Vhodný pro všechny brusné květy 3M
✓   Celogumový
✓  S měkkou podložkou

Čís. Obj. č. Balení
169 9698001 1 ks VKWG: 9542 | VKWK: 971

VKWG: 9540 | VKWK: 971

3M Finesse-it Trizact jsou brusné květy na fólii, vhodné k
rychlému vybroušení jemných škrábanců. Po zpracování
běžnými brusnými prostředky a před prvním leštěním.
Lze zakoupit v Ø 33 mm, zrnitost P 3000, 100 ks na arch.

BRUSNÉ KVĚTY
✓   K rychlému vybroušení 

jemných škrábanců
✓   Použít před prvním leštěním

Čís. Zrnitost Obj. č. Balení
168 P 3000 9697917 1 arch a 100 ks VKWG: 9542 | VKWK: 971

VKWG: 9542 | VKWK: 971
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3M utěrka z mikrovlákna je vhodná k čištění
citlivých povrchů. Díky svojí speciální struktuře
vláken má extrémně vysokou schopnost absorbovat 
zbytky nečistot, prachu a mastnot.
Lze zakoupit v zelené barvě, 36 x 32 cm.

UTĚRKA Z MIKROVLÁKNA – ZELENÁ
✓   Na čištění citlivých povrchů
✓   Vysoká absorpční schopnost

3M Perfect-it III Extra Fine PLUS brusná pasta je 
obzvláště vhodná pro odstranění malých a nejmenších
škrábanců a závojů. K dispozici v balení 1 l.

LEŠTICÍ PASTA EXTRA JEMNÁ
✓   Snadné odstranění stop po záprachu, 

rýhách po broušení a přestříkání
✓   Žádné šmouhy u tmavých laků
✓   Vhodná pro strojní zpracování

Čís. Obj. č. Balení
171 9697517 5 ks

Čís. Obj. č. Balení
174 9697801 1 ks

VKWG: 9542 | VKWK: 971

Mírně přilnavá perforovaná tkanina
neobsahuje žádný silikon, vosk a rozpouštědla,
a proto je ekologicky odbouratelná. Díky nízké 
přilnavosti a struktuře povrchu s výstupky je možné 
brusný prach bez problémů odstranit.
Rozměry: cca 320 x 400 mm

UTĚRKA NA PRACH
✓   Na suché čištění různých 

výrobků a materiálů
✓   Univerzálně použitelná a šetrná 

k životnímu prostředí
✓   Mírně lepí a nesaje

Čís. Obj. č. Balení
172 953100030017 50 ks VKWG: 9542 | VKWK: 971

3M Perfect-it III brusná pasta PLUS docílí vysoký stupeň
lesku při současné vysoké účinnosti. Hrubá brusná
pasta je velmi dobře roztíratelná a je zpracovatelná
po dlouhou dobu. K dispozici v balení 1 kg.

LEŠTICÍ PASTA HRUBÁ
✓   Vysoký stupeň lesku
✓   Velmi dobrá roztíratelnost
✓   Dlouhá doba zpracovatelnosti

Čís. Obj. č. Balení
173 9697701 1 ks VKWG: 9542 | VKWK: 971

VKWG: 9542 | VKWK: 971



3M Polish Rosa je vysoce výkonný ošetřující vosk
a používá se jako poslední pracovní krok na ochranu
vysoce lesklých povrchů laku. Kromě toho dojde
ke zvýšení životnosti stupně lesku na lakovaných
površích. Tento vysoce výkonný vosk lze obzvláště
snadno zpracovávat. K dispozici v balení 1 l.

VYSOCE VÝKONNÝ VOSK
✓   Chrání povrchy s vysokým leskem
✓   Zvyšuje životnost stupně lesku
✓   Jednoduché zpracování

Čís. Obj. č. Balení
175 9697601 1 ks VKWG: 9542 | VKWK: 971
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Poly-Spachtel, tmel se zpevňujícími vlákny je dvouslož-
kový produkt na polyesterové bázi, s přídavkem skelných 
vláken. Tento polyesterový tmel od společnosti ADLER se 
vyznačuje dobrou roztíratelností a vynikající přilnavostí 
na kov, dřevo, kámen a plasty. Lze zakoupit v bal. 250 g 
a 500 g, v olivově zelené, včetně tužidla.

POLY-SPACHTEL – TMEL SE ZPEVŇUJÍCÍMI VLÁKNY
✓   Dobré překlenutí malých děr 

(do cca Ø 3 cm)
✓   K zesílení tenkých plechů
✓  Vysoce plnivý a nestékavý

Bílá Černá

Hnědá
(cca RAL 8024)

Tmavohnědá
(cca RAL 8028)

Profesionální dvoukomponentní polyesterová stěrka
s dobrou roztažností díky obzvlášť krémové konzistenci.
Je vhodná především pro tmelení prasklin a jemných
nerovností či vad na nábytku a interiérového vybavení
ze dřeva a rovněž pro srovnání kovových povrchů.
K dispozici v bílé (jen v 1kg balení), černé a tmavě
hnědé v 1 kg baleních a 1,5 kg kartuších, včetně tužidla.

POLY-FEINSPACHTEL – JEMNÝ STĚRKOVÝ TMEL
✓  Rychlé vytvrzení a dobrá brousitelnost

Čís. Velikost Obj. č. Balení
176 250 g 9613425

1 ks
177 500 g 9613450

Čís. Velikost Barva Obj. č. Balení
181 250 g plechovka Weiß (bílá) 752600030914

1 ks

182

1 kg plechovka

Weiß (bílá) 9613111
183 Schwarz (černá) 9613911
184 Braun (hnědá) 752600030701
185 Dunkelbraun (tmavohnědá) 752600030801
186

1,5 kg kartuš
Schwarz (černá) 752600030611

187 Braun (hnědá) 752600030711
188 Dunkelbraun (tmavohnědá) 752600030811 VKWG: 9613 | VKWK: 521

Béžový plnící stěrkový tmel Poly-Füllspachtel
od společnosti ADLER je dvousložková stěrková
hmota na bázi polyesteru. Je vhodná pro silnovrstvé 
stěrkování větších prohlubní. Lze použít na kov,
dřevo, kámen a tvrzené PVC.

POLY-FÜLLSPACHTEL BEIGE – BÉŽOVÝ PLNÍCÍ TMEL
✓   Po cca 10 – 15 minutách 

vytvrdne a lze brousit

Čís. Velikost Obj. č. Balení
178 250 g 9613025

1 ks179 1 kg 9613011
180 2 kg 9613020 VKWG: 9613 | VKWK: 521

VKWG: 9613 | VKWK: 521



Dvousložková stěrka na bázi polyesteru s vytvrzováním
pomocí peroxidového tužidla. Tento opravný tmel je 
ideální pro opravy dřeva (okna, dveře, atd.). Nepoužívat 
jej jako stěrku na plochy! Lze zakoupit v bal. 1200 g,
bílá nebo béžová, včetně tužidla.

WOODFILL-REPARATURSPACHTEL – OPRAVNÁ STĚRKA
✓   Vysoká elasticita
✓   Vynikající zpracovatelnost a brousitelnost
✓     Ve vyšších vrstvách vytvrzuje 

rychleji než v tenkých

Tužidlo pro standardní dvousložkové stěrky a tmely na bázi polyesteru. Není vhodné
pro transparentní stěrku Poly-Spachtel. Lze zakoupit v baleních 30 g a 60 g v tubách.

Pro 1,5 kg Poly-Feinspachtel kartuše po 40 g.

POLY-HÄRTER – TMEL

Čís. Barva Obj. č. Balení
194 Weiß (bílá) 9686601

1 ks
195 Beige (béžová) 9685601

Čís. Tuba Obj. č. Balení
189 30 g 9613630

1 ks
190 60 g 9613660

Čís. Kartuš Obj. č. Balení
191 40 g 751700021011 1 ks

Čís. Popis Obj. č. Balení
196 Náhradní tužidlo 9685701 1 ks

VKWG: 9613 | VKWK: 521

VKWG: 9685 | VKWK: 521

Vynikající dvousložkový výplňový tmel na bázi
polyesteru pro dřevo v exteriéru a interiéru. Pro
tmelení malých děr a ostatní opravné práce. Mimo 
dřevo je vhodný také pro použití na kámen, beton,
železo a plasty. Nepoužívat jej jako stěrku na plochy!
K dispozici v bal. 1400 g, bílá, včetně tužidla.

COMPA-REPARATURSPACHTEL – OPRAVNÁ STĚRKA
✓   Rychlé schnutí, rychlá brousitelnost
✓   Pro kvalitní a trvanlivé opravy

Čís. Barva Obj. č. Balení
193 Weiß (bílá) 9685501 1 ks VKWG: 9685 | VKWK: 521

Dávkovací pistole pro kartuše Poly-Feinspachtel a Woodfill.
Tato dávkovací pistole umožňuje snadnou a efektivní
aplikaci dvousložkových tmelů včetně tužidel.

SPACHTEL-DOSIERGERÄT – DÁVKOVACÍ PISTOLE PRO TMELY

Čís. Obj. č. Balení
192 9686001 1 ks VKWG: 9685 | VKWK: 521
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Vodou ředitelný, vysoce elastický tmel, s extrémně 
vysokou pevností, na bázi vysokomolekulárních polymerů. 
Určený pro tmelení dřevěných oken a dveří (příčky 
a V-spoje). Lze zakoupit v bal. 320 ml, bílý a transparentní.

ARTEKO-ELASTIK
✓   Zamezuje kapilárnímu vzlínání vody 

v oblastech čelního dřeva
✓  Trvale elastický i za podmínek po léta 

působících povětrnostních vlivů

Tato dvousložková stěrka na bázi polyesteru je vhodná
pro opravy poškozených míst, která mají snést 
i těžké namáhání. Nepoužívat jej jako stěrku na plochy.
V tenkých vrstvách nevytvrzuje. Lze použít na dřevo
a plasty v interiéru i v exteriéru.
K dispozici v bal. 250 g, včetně tužidla.

POLY-SPACHTEL TRANSPARENT – TRANSPARENTNÍ TMEL
✓  Pro opravy poškozených míst
✓  Ideální pro obzvláště namáhané povrchy

Čís. Barva Obj. č. Balení
203 Weiß (bílá) 9687001

1 ks
204 Farblos (bezbarvá) 9687101

Čís. Velikost Obj. č. Balení
197 250 g 9613825 1 ks VKWG: 9613 | VKWK: 521

Vodou ředitelný akrylátový disperzní tmel, určený pro
opravy prasklin, děr nebo malých ploch na dřevě
v interiéru, kovů a zdiva v interiéru i v exteriéru. 
Lze přelakovat vodou ředitelnými laky, disperzními 
barvami nebo laky ze syntetických pryskyřic. 
Lze zakoupit v bal. 400 g a 1300 g, bílý.

FEINSPACHTEL – JEMNÁ STĚRKA
✓  Vodou ředitelný
✓   Univerzálně použitelný na různé podklady
✓   Velmi vydatný

Čís. Velikost Obj. č. Balení
201 400 g 4109904

1 ks
202 1300 g 4109913 VKWG: 9552 | VKWK: 405

Bílá stěrka pro opravy děr a prasklin na dřevě a na zdech
v interiéru a rovněž pro kovy v interiéru i exteriéru. Lze
přelakovat vodou ředitelnými laky, disperzními barvami
nebo laky ze syntetických pryskyřic. Lze zakoupit v balení
200 g, 400 g, 800 g, bílá.

KUNSTHARZ-SPACHTEL – STĚRKA Z UMĚLÉ PRYSKYŘICE
✓  Jednoduché zpracování
✓  Velmi vysoká plnivost a vydatnost
✓   Vytvrzení po schnutí přes noc i při 

nepříznivých podmínkách sušení

Čís. Velikost Obj. č. Balení
198 200 g 5408518

1 ks199 400 g 5408514
200 1 kg 5408511 VKWG: 5408 | VKWK: 521

VKWG: 9687 | VKWK: 972
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Samovytvrzující práškové lepidlo je optimální 
pro dýhování, překližky a nalepování fólií za teplot 
mezi 70° C – 140 °C. Lepidlo vykazuje obzvlášť nízký 
obsah formaldehydu. Lze zakoupit v 25 kg 
kartonu, po 5 x 5 kg sáčcích.

W-LEIM PLUS 3000
✓   Pro lepení dýh a fólií za tepla
✓   Nízký obsah formaldehydu

Multifunkční třídílná sada stěrek pro zarovnání 
tmelů z hladkých, drsných a zvlněných povrchů 
i úzkých profilů, jako jsou V-spáry a křivky. Čisticí 
prostředky a další separační prostředky nejsou nutné.

3DÍLNÁ SADA SPÁROVACÍCH STĚREK
✓   Není nutné maskování
✓   Vhodné pro všechny těsnicí tmely

Čís. Obj. č. Balení
208 9680925 1 karton

Čís. Obj. č. Balení
205 983200030017 1 sada

Univerzálně použitelné lepidlo s příznivou dobou
otevřeného schnutí. Je vhodné pro všechny typy lepení
dřeva v interiéru a splňuje podmínky lepeného spoje
skupiny namáhání D2 podle EN 204.
K dispozici v 5 kg a 30 kg.

ADLER WEISSLEIM D2 – BÍLÉ LEPIDLO
✓   Příznivý otevřený čas
✓   Pro lepení dřeva v interiérech
✓   Třída zatížení D2

Čís. Velikost Obj. č. Balení
206 5 kg 9580305

1 ks
207 30 kg 9580330 VKWG: 9549 | VKWK: 971

VKWG: 9549 | VKWK: 971

VKWG: 9540 | VKWK: 971
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Štětec v profesionální kvalitě pro laky a lazury na
bázi rozpouštědel. Tento speciální štětec umožňuje 
dosáhnutí perfektních nátěrů bez znatelných tahů 
štětce. Má velmi jemné polyesterové vlasce a je odolný 
vůči rozpouštědlům. Lze zakoupit v šířkách 50 a 100 mm.

ŠTĚTEC SOLVAMAXX PLUS
✓   Pro laky a lazury na 

bázi rozpouštědla
✓   Perfektní výsledek nátěru bez 

viditelných tahů štětce
✓   Velmi dlouhá životnost

Štětce série Aquamaxx jsou ideální pro barvy a laky
na vodní bázi. Poskytují perfektní výsledek nanášení. 
Štětce jsou vybaveny ergonomickou dřevěnou rukojetí
a exkluzivním polyesterovým vláknem. K dispozici
v šířce 40 a 60 mm a jako plochý štětec 100 x 30 mm.

ŠTĚTEC AQUAMAXX PLUS
✓  Pro barvy a laky na vodní bázi
✓   Vysoká elasticita, rozměrově 

stabilní štětina, hladký
✓   Vynikající absorpce barev 

s rovnoměrným nánosem barev
✓   Odolný

APLIKAČNÍ POMŮCKY

Čís. Velikost Obj. č. Balení
209 50 mm 9612511

1 ks
210 100 mm 9612611

Čís. Velikost Obj. č. Balení
214 40 mm 950800030011

1 ks215 60 mm 950800030111
216 100x30 mm 950800030211

VKWG: 9541 | VKWK: 971

Plochý štětec z vysoce kvalitní směsi polyesterových
štětin s plastovým tělem a rukojetí.

PLOCHÝ ŠTĚTEC LM
✓   Pro použití přípravků na ochranu 

dřeva na bázi rozpouštědel
✓   Lze zakoupit v šířkách 70 a 120 mm

Čís. Velikost Obj. č. Balení
212 120 x 30 mm 9612917

12 ks
213 70 x 30 mm 959900030017 VKWG: 9541 | VKWK: 971

VKWG: 9541 | VKWK: 971

Kvalitní štětec k nanášení lazur. Tento štětec z čínských
štětin je speciálně určený pro renovaci a nový nátěr oken
s lazurou Pullex Top-(Matt)Lasur. Krátké štětiny obzvláště 
zvýrazňují texturu dřeva. Lze zakoupit v šíři 50 mm.

ŠTĚTEC NA LAZURY HS 50
✓   Krátké štětiny
✓   Obzvlášť vhodný na okna
✓   Zvýrazní texturu dřeva

Čís. Velikost Obj. č. Balení
211 50 mm 9612011 1 ks VKWG: 9541 | VKWK: 971
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Profesionální štětec na všechny vodou ředitelné barvy a
laky. Štětec má dřevěnou nelakovanou rukojeť a objímku
z nerezavějící oceli. Díky vysoké absorpci a distribuci
barvy zajišťuje velmi dobrý rozliv barvy a velmi dobrý
konečný výsledek povrchové úpravy.

PLOCHÝ ŠTĚTEC ULTIMO
✓   Pro všechny vodou ředitelné i rozpouštědlové materiály
✓   Velmi dobrá absorpce a díky tomu 

i vynikající distribuce barvy
✓   Zajišťuje dobrý rozliv barvy 

a vynikající konečný výsledek 
povrchové úpravy

Čís. Velikost Obj. č. Balení
217 30 mm 9693601

1 ks
218 40 mm 9693602
219 50 mm 9693603
220 60 mm 9693604
221 80 mm 9693605

Tento speciální kartáč je určen k nanášení podlahových
olejů. Díky vysoce kvalitním přírodním štětinám lze
dosáhnotu optimálního vmasírování oleje do dřeva.
K dispozici v šíři 220 mm.

ŠIROKÝ KARTÁČ NA PODLAHOVÉ OLEJE
✓   Speciálně určený k nanášení 

podlahových olejů
✓   Vysoce kvalitní přírodní štětiny
✓   Optimálně zapraví olej do dřeva

Čís. Velikost Obj. č. Balení
224 220 mm 9612811 1 ks

VKWG: 9541 | VKWK: 971

Držák s rukojetí na manuální nanášení oleje
na nábytek. Na držák lze připevnit všechny pady
s rozměry 13 x 9 cm. Rozměry: 13 x 9 cm.

DRŽÁK NA PADY PRO NANÁŠENÍ OLEJE
✓   Držák padu s ergonomickou rukojetí
✓   Pro manuální nanášení oleje
✓   Pro olejové pady s rozměry 13 x 9 cm

Čís. Obj. č. Balení
222 953200030011 1 ks VKWG: 9541 | VKWK: 971

Žlutý pad se dá použít na pohodlné ruční
vpracování oleje do dřeva. Rozsah dodávky:
bez držáku. Rozměry: 13 x 9 cm.

PAD NA NANÁŠENÍ OLEJE
✓   Pro manuální nanášení oleje
✓   Vhodný pro držák 13 x 9 cm

Čís. Obj. č. Balení
223 953300030017 10 ks VKWG: 9541 | VKWK: 971

VKWG: 9541 | VKWK: 971
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Hrubý kartáč je vhodný pro vykartáčování
navoskovaných povrchů. Pomocí vložených proužků
kůže umožňuje rychle docílit hladkého povrchu
a požadovaného lesku. Speciálně pro Arova Wachsbeize.

KARTÁČ NA VOSKOVÁ MOŘIDLA S KOŽENÝMI PROUŽKY
✓   Ke kartáčování navoskovaných povrchů
✓   Rychlý výsledek
✓   Docílí pěkného lesku

APLIKAČNÍ POMŮCKY

Tento univerzální váleček je vhodný k nanášení vodou 
ředitelných laků a laků na bázi syntetických živic s nízkým 
obsahem rozpouštědel na jemné povrchy. Nezanechává 
žádné stopy a je zhotoven z jemných vláken, která barvu 
velmi dobře vážou. Lze zakoupit v šíři 100 mm, Ø 35 mm.

LAKOVACÍ VÁLEC SUPERFLOCK
✓   Nanášení beze stop po válečku nebo 

vrstvy laku po okrajích dráhy válce
✓   Dobré vsakování barvy díky 

odděleným jemným vláknům
✓   Pro laky na bázi vody nebo syntetických 

živic s nízkým obsahem rozpouštědel

Čís. Obj. č. Balení
225 9521301 1 ks

Čís. Velikost Obj. č. Balení
228 100 mm 9694217 10 ks

VKWG: 9541 | VKWK: 971

Jemný kartáč s žíněnými štětinami je vhodný pro
vyhlazení navoskovaných povrchů a zanechá přitom
požadovaný lesk. Jemné štětiny vytvoří jednolitý
povrch, aniž by zanechaly stopy po škrábancích.
Speciálně pro Arova Wachsbeize.

OVÁLNÝ KARTÁČ NA MOŘIDLA
✓   Ke kartáčování navoskovaných povrchů
✓   Pro požadovaný lesk, 

beze stop po škrábancích
✓   Ze žíněných štětin

Čís. Obj. č. Balení
226 9521101 1 ks VKWG: 9541 | VKWK: 971

Jemný kartáč je určený na roztírání vhodných mořidel
na vodní bázi. Zajistí proniknutí mořidla do pórů a jeho
rovnoměrné rozetření. Tento kartáč lze použít rovněž
pro odmetení prachu a očištění veškerých povrchů.
K dispozici v rozměru 160 x 32 mm, délka štětin 60 mm.

KARTÁČ NA MOŘENÍ & KARTÁČOVÁNÍ
✓   K roztírání mořidel na vodní bázi
✓   Podporuje průnik mořidla do pórů
✓   Rovnoměrně namořený vzhled

Čís. Velikost Obj. č. Balení
227 160 x 32 mm 9521201 1 ks VKWG: 9541 | VKWK: 971

VKWG: 9543 | VKWK: 971
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Vysoce kvalitní váleček z mikrovláken a polyesterové
směsi s výškou vlákna 5 mm. Krátký vlas válečku je
vhodný pro nanášení akrylových laků a laku z akrylových 
pryskyřic, polyuretanových laků a olejů. Rozliv barvy je
optimální a s tímto válečkem získáme hladký povrch bez
vláken a bez pruhů. Lze zakoupit v šířkách 100 mm a 250 mm.

VÁLEC S KRÁTKÝM VLASEM
✓   Žádné pruhy a stopy po válci
✓   Dobrý rozliv barvy
✓   Vhodný pro vodou 

ředitelné laky, laky s obsahem 
rozpouštědel a oleje

Čís. Velikost Obj. č. Balení
229 100 mm 9645817

10 ks
230 250 mm 9646017

Tento držák slouží k nasazení a používání
lakovacího válce. Je z kovu, s rukojetí z plastu.
K dispozici v šířkách 100 a 250 mm.

DRŽÁK LAKOVACÍHO VÁLCE
✓   Rukojeť dobře sedí v ruce
✓   Antikorozní provedení
✓   Je určen pro aplikaci 

malířskými válečky

Čís. Velikost Obj. č. Balení
233 100 mm 9645911

1 ks
234 250 mm 9646111

VKWG: 9541 | VKWK: 971

Tento lakovací válec, vyrobený z velmi jemné pěny,
je vhodný pro nanášení laků na bázi syntetických
živic a krátkodobě odolává působení rozpouštědel.
K dispozici v šíři 100 mm.

LAKOVACÍ PĚNOVÝ VÁLEC PROFI
✓   Během lakování nevznikají 

žádné bubliny
✓   Z extra jemné pěnové substance
✓   Pro laky na bázi syntetických živic

Čís. Velikost Obj. č. Balení
231 100 mm 9694117 10 ks VKWG: 9543 | VKWK: 971

Jednovrstvý válec pro aplikaci interiérových a fasádních
barev. Je vhodný pro nanášení barvy na hladký či jemně
strukturovaný podklad a docílí rovnoměrný nános barvy.
K dispozici v šíři 250 mm, Ø 102 mm.

LAKOVACÍ VÁLEC – EXQUISIT ULTIMO
✓   Pro interiéry a exteriéry
✓   Jednovrstvý
✓    Pro hladké a jemně 

strukturované podklady

Čís. Velikost Obj. č. Balení
232 250 mm 9694601 1 ks VKWG: 9541 | VKWK: 971

VKWG: 9541 | VKWK: 971
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Univerzální vanička na barvu, vyrobená z nerozbitného
a rozpouštědlům odolného plastu. Vhodná pro aplikaci
barev a laků malým válečkem. Vanička na barvu je
žebrovaná, stohovatelná a lze ji zavěsit.

PROFESIONÁLNÍ VANIČKA NA BARVU
✓   Pro optimální nanesení 

materiálu na aplikační váleček
✓   Z nerozbitného a rozpouštědlům 

odolného plastu
✓   Žebrovaná, stohovatelná a lze ji zavěsit

APLIKAČNÍ POMŮCKY

Tento obzvlášť jemný štětinový štětec je určen
speciálně pro opravné práce na různých podkladech.
K dispozici v šíři 1,5 mm.

JEMNÝ ŠTĚTEC 150/P1
✓   Umožňuje přesnou práci
✓   Obzvláště vhodný 

pro opravné práce
✓   Přesná aplikace

Čís. Velikost Obj. č. Balení
235 210 x 220 mm 9692802 1 ks

Čís. Obj. č. Balení
238 9612411 1 ks

Tato ruční nanášečka lepidla s válečkem umožňuje 
rychlé a zcela rovnoměrné nanášení všech druhů 
lepidel. Šetří čas a materiál díky jednoduché manipulaci 
a snadnému nanášení lepidla. Na hranách není nutné 
stírání lepidla, lepidlo lze bez problémů aplikovat na 
zakřivené povrchy. Pracovní šířka: 150 mm, 
váleček není součástí dodávky.

PFOHL – NANÁŠEČKA LEPIDLA S VÁLEČKEM
✓   Nanášečka lepidla vyrobená z hliníku
✓   Zcela rovnoměrná a odměřená 

aplikace lepidla
✓   Pro všechny typy lepidel

Čís. Obj. č. Balení
236 953400030011 1 ks VKWG: 9541 | VKWK: 971

VKWG: 9541 | VKWK: 971

Pěnový gumový váleček šedý má žebrovaný,
neporézní povrch a může se použít na bílá lepidla, 
lepidla s přísadou tužidla a jiná vodou ředitelná
lepidla. Čištění je velmi jednoduché.

PĚNOVÝ GUMOVÝ VÁLEČEK ŠEDÝ 150 MM
✓   Žebrovaný neporézní povrch
✓   Pro bílé a jiné typy lepidel
✓   Snadné čištění (pozor: váleček 

není odolný vůči kyselinám)

Čís. Obj. č. Balení
237 953500030011 1 ks VKWG: 9541 | VKWK: 971

VKWG: 9541 | VKWK: 971



Pro nanášení lepidla na všechny běžné plochy a pro
montážní lepení. Použitelná na všech dřevinách.
Zhotovená z nerezi, s dřevěným držadlem. Šířka: 180 mm

ŠPACHTLE NA LEPIDLO
✓   K nanášení lepidla
✓   Zhotovená z nerezi, 

s dřevěným držadlem

35

Praktický nástroj na měření vrstvy mokrých
filmů (např. silnovrstvých lazur).
Lze měřit vrstvy nátěru v rozmezí 25-2000 μm.

MĚŘÍCÍ HŘEBEN

Čís. Velikost Obj. č. Balení
239 180 mm 9687201 1 ks

Čís. Obj. č. Balení
242 9600301 1 ks

VKWG: 9541 | VKWK: 971

VKWG: 9547 | VKWK: 971

Preval-Sprayer je ruční rozprašovač s plynem 
hnanou kartuší pro libovolné a výměnné kapaliny. 
Je vhodný pro všechny rovnoměrné kapaliny, dosahuje 
vynikající rozstřikové charakteristiky, snadno se 
používá a čistí. Vytváří rovnoměrný, ostře ohraničený 
postřikový paprsek. K použití není třeba žádného 
dalšího zařízení ani konektorů.

PREVAL-SPRAYER
✓   Libovolně měnitelné kapaliny
✓   Použitelný pro práce v terénu
✓   Vynikající rozstřik a jednoduchý k čištění

Čís. Popis Obj. č. Balení
240 Set 9646801

1 ks
241 Kartuše 9646901 VKWG: 9541 | VKWK: 971
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* Detailní informace o vhodných osobních ochranných pracovních prostředcích najdete v bezpečnostním listu produktů, které mají být zpracovávány.

K šetrnému čištění těla masky od potu a nečistot.

TKANINA PRO ČIŠTĚNÍ OCHRANNÉ MASKY

Overal chrání při lakýrnických pracích před nečistotami
a barevnými skvrnami a přitom si zachovává prodyšnost.
Stahovací gumičky jsou všity do kapuce, rukávů a nohavic.
Dostupný v L, XL a XXL.

LAKÝRNICKÝ OVERAL 3M
✓  Prodyšný
✓  Kapuce se stahovací gumičkou
✓   Stahovací gumičky v rukávech 

a nohavicích

Čís. Obj. č. Balení
248 9642817 1 karton po 40 kusech

Čís. Obj. č. Velikost Balení
243 957300030011 L

1 ks244 957300030111 XL
245 957300030211 XXL

Ergonomický respirátor FFP2 nabízí díky elastickým 
páskům příjemný komfort při nošení a sedí a lze
jej upravit pomocí nosní svorky. Odpovídá normám
FFP2 EN149:2001 a A1:2009 FPP2 NR a je CE
certifikovaný (CE 2163). Uživatel je chráněn před 
znečišťujícími částicemi, jako je prach ze dřeva a laků,
a před kapénkovou infekcí, viry a bakteriemi.

RESPIRÁTOR FFP2*
✓   Hygienický respirátor jako osobní 

ochranný prostředek
✓  Ergonomický střih s nosní svorkou
✓   Samostatně balený

Čís. Obj. č. Balení
246 960100030217 20 ks VKWG: 9544 | VKWK: 971

VKWG: 9544 | VKWK: 971

VKWG: 9544 | VKWK: 971

Speciální konstrukce této masky poskytuje
nositeli nejvyšší míru ochrany a komfortu vůči plynům 
a výparům a rovněž částicím podle stupně ochrany 
FFA2P3D (EN 405:2002). Nízký odpor dýchání a enormě 
velký průzor zajišťují pohodlné a příjemné použití.

OCHRANNÁ MASKA FFA2P3D*
✓   Ochrana proti plynům, 

parám a částicím
✓   Nízký dýchací odpor
✓   Velké zorné pole

Čís. Obj. č. Balení
247 9642701 1 ks VKWG: 9544 | VKWK: 971



Polomaska SR 900 na ochranu dýchacích cest je
opakovaně použitelná. Je obsažena v boxu a má dva
výdechové ventily, které zajišťují obzvláště nízký dýchací
odpor. Obličejová část ve tvaru misky poskytuje
bezpečné a pohodlné nošení. S plynule nastavitelným
páskem hlavy lze masku individuálně nastavit
tak, aby přiléhala k obličeji. Praktický úložný box
chrání polomasku před znečištěním a poškozením.

POLOMASKA K OPAKOVANÉMU POUŽITÍ SR 900 - SADA*
Obsah boxu na ochranu dýchání:
✓   1 ks polomaska SR 900 velikost M
✓   1 ks filtr částic SR 510 P3 R
✓   5 ks předfiltrů SR 221
✓   1 ks čisticí ubrousek SR
✓   1 ks návod

Čís. Obj. č. Velikost Balení
249 962400030017 M 1 sada
250 962400030021 L 1 ks (pouze filtr)

Čisticí ubrousky pro každodenní čištění a dezinfekci respirátoru a části přiléhající na obličej.

ČISTICÍ UBROUSKY

Čís. Obj. č. Balení
254 962400030417 50 ks

Plynový filtr třídy 2 Typ A chrání před organickými plyny
a parami. Plynový filtr lze kombinovat s částicovým filtrem
SR510 a poskytuje tak ochranu proti aerosolům z laku.

PLYNOVÝ FILTR SR 218-3*
✓  Chrání proti organickým plynům a parám
✓   Lze kombinovat s částicovým filtrem SR510
✓   Použití: lakování rozpouštědlovými laky 

a čištění benzínem
Čís. Obj. č. Balení
252 962400030201 1 ks VKWG: 9544 | VKWK: 971

Vysoce výkonný filtr pevných částic pro ochranu proti
všem typům částic znečištění lze snadno kombinovat
s plynovými filtry. Poznámka: po 2–4 týdnech
vyměňte filtr pevných částic!

FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC SR 510*
✓   Ochrana proti částicím všeho druhu
✓   Lze kombinovat s různými 

plynovými filtry

Čís. Obj. č. Balení
251 962400030101 1 ks VKWG: 9544 | VKWK: 971

VKWG: 9544 | VKWK: 971

VKWG: 9544 | VKWK: 971

Předfiltr zachytává velké částice a chrání plynový
filtr a filtr částic před hrubými nečistotami.
Poznámka: předfiltr by se měl měnit každý den!

PŘEDFILTR SR 221*
✓   Zachytává velké částice
✓   Prodlužuje životnost plynového filtru 

& filtru pevných částic

Čís. Obj. č. Balení
253 962400030317 5 ks VKWG: 9544 | VKWK: 971
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OCHRANNÉ BRÝLE*
Velmi lehké brýle s jedním sklem a s aerodynamickým
designem, těsně přiléhající i na malé tváře, ideálně
použitelné i v oblastech znečištění, neboť uzavřený
povrch nedovoluje žádné usazování částeček nečistot.

✓  Těsně přiléhající
✓   Obzvláště lehké
✓   Vhodné pro všechny typy obličejů

Jednorázové nitrilové ochranné rukavice nabízejí velmi 
vysoký komfort, vysokou hmatovou citlivost a zlepšený 
úchop díky zdrsněným konečkům prstů. Velmi dobrá 
chemická odolnost (třída ochrany III) a zvýšená odolnost 
proti roztržení vlastnosti rukavic ještě vylepšují. 
Rukavice jsou šetrné k pokožce a neobsahují alergenní 
látky, takže jsou ideální pro každodenní použití.

JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE DERMATRIL P
✓   Vysoký komfort nošení
✓   Velmi dobrá chemická 

a mechanická odolnost
✓   Certifikace podle EN-455

Čís. Obj. č. Balení
255 9731501 1 ks

Čís. Obj. č. Velikost Balení
259 945500030017 M

50 ks
260 945500030117 L
261 945500030217 XL
262 945500030317 XXL VKWG: 9544 | VKWK: 971

VKWG: 9544 | VKWK: 971

Jednorázové ochranné rukavice z vysoce kvalitního
nitrilkaučuku, s dobrou odolností proti olejům 
a tukům. Jednorázové rukavice jsou vhodné také jako 
ochrana vůči rozpouštědlům a poskytuje ochranu proti 
vodou ředitelným surovinám a živicím, vytvrzujícímu 
UV záření. Rukavice jsou velmi šetrné k pokožce, 
neobsahují žádné latexové proteiny. Vnitřní strana
neobsahuje pudr.

NITRILOVÉ OCHRANNÉ RUKAVICE BEZ PUDRU*
✓   Třída ochrany III 
✓  Jednorázové ochranné rukavice
✓   Ochrana proti postřikovým 

rozpouštědlům
✓   Neobsahuje latexové proteiny

Čís. Obj. č. Velikost Balení
256 9681117 M 100 ks
257 9681217 L 100 ks
258 9681317 XL 90 ks VKWG: 9544 | VKWK: 971



Profesionální rukavice z jemného bezešvého úpletu 
v nyloném spandexu, s povlakem s nitrilovou mikropěnou
a nitrilovými protiskluzovými nopky. Rukavice poskytují
vysokou odolnost proti oděru, velmi dobrý pocit na 
dotek, odpuzují kapaliny, jsou odolné proti olejům 
a tukům a jsou prodyšné.

OCHRANNÉ RUKAVICE MULTI-FLEX*
✓     Velmi dobrý pocit na dotek, přilnavost 

na hladkém povrchu
✓  Odpuzují kapaliny, jsou prodyšné
✓  Odolné vůči olejům a tukům

* Detailní informace o vhodných osobních ochranných pracovních prostředcích najdete v bezpečnostním listu produktů, které mají být zpracovávány.Produktes.

Čís. Obj. č. Velikost Balení
263 956800030117  Vel. 9

12 párů264 956800030217  Vel. 10
265 956800030317  Vel. 11

Vysoce kvalitní nitrilové rukavice, odolné proti 
rozpouštědlům, benzínu a živicím, vytvrzujícím UV 
zářením. Mimořádně robustní a odolné vůči chemikáliím. 
Vnitřní strana je opatřena velurovou úpravou.

OCHRANNÉ RUKAVICE SOL-VEX® PREMIUM 37-900*
✓   Třída ochrany III
✓   Vysoká odolnost vůči chemikáliím
✓    Vnitřní strana je opatřena 

velurovou úpravou

Čís. Obj. č. Velikost Balení
266 9682001  Vel. 7

1 pár
267 9682101  Vel. 8
268 9682201  Vel. 9
269 9682301  Vel. 10 VKWG: 9544 | VKWK: 971

VKWG: 9544 | VKWK: 971
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* Detailní informace o vhodných osobních ochranných pracovních prostředcích najdete v bezpečnostním listu produktů, které mají být zpracovávány.

STOKO DÁVKOVAČ
Tento nerezový dávkovač lze variabilně použít pro 
přípravky na ochranu, čištění, ošetřování a hygienu 
pokožky, dodávané v měkkých lahvích o obsahu 1 a 2 
litry. Lze jej jednoduše obsluhovat a plnit, je stabilní a 
spolehlivý. Pomocí systému „upside-down“ lze snadno 
vyprázdnit. Je naprosto hygienický, neboť dávkovač 
nepřijde s produktem do vzájemného kontaktu.

✓    Stabilní a variabilní dávkovač pro 
měkké láhve o obsahu 1 a 2 litry

✓   Dobré plnění i vyprazdňování
✓   Mimořádně hygienický

Čís. Popis Obj. č. Balení
273 1-dílný 9731301

1 ks
274 3-dílný 9731401

KRESTO PAINT – ČISTIČ POKOŽKY*
Speciální čistič rukou, bez obsahu mýdla, s velmi silným 
čisticím účinkem pro odstranění silně přilnavých znečiště-
ní, jako např. laků, pryskyřic, lepidel nebo olejových barev. 
Ve třídě produktů „speciálních čističů pokožky“ vykazuje 
při styku s kůží obzvláště dobrou snášenlivost.

✓   Čistí kůži od laků, pryskyřic, lepidel atd.
✓   Dobře se snáší s pokožkou
✓   Obsahuje přírodní brusivo

Čís. Velikost Obj. č. Balení
270 2 litry 9731001 1 ks

STOKOLAN SOFT & CARE – OŠETŘENÍ POKOŽKY*
Velmi rychle se vstřebávající ošetřujcí gel, nemastný, 
bez silikonů, se zvlhčujícím účinkem glycerinu a močoviny.
Gel obsahuje pleť povzbuzující creatin.

✓   Ošetřující gel na ruce a obličej
✓   Nezanechává mastný film
✓   Rychlý výsledek

Čís. Velikost Obj. č. Balení
272 1 Liter 9731201 1 ks VKWG: 9544 | VKWK: 971

VKWG: 9544 | VKWK: 971

VKWG: 9544 | VKWK: 971

TRAVABON S CLASSIC – OCHRANA POKOŽKY*
Na ochranu pokožky rukou a paží při kontaktu s olejovými,
vodou neředitelnými pracovními látkami a s vodou 
nemísitelnými oleji pro zpracování kovů. Ochrana pokožky 
usnadňuje rovněž čištění kůže při pracích se silnými nebo 
silně přilnavými, vodou neředitelnými materiály, jako jsou 
např. oleje, laky, lepidla nebo pryskyřice.

✓   Zamezuje přilnutí pryskyřic, laků, lepidel
✓   Chrání kůži před silným 

přilnutím nečistot
✓   Dobře se snáší s pokožkou

Čís. Velikost Obj. č. Balení
271 1 litr 9731101 1 ks VKWG: 9544 | VKWK: 971



MASKOVACÍ PÁSKA PRO TAPE MASK 458
Krycí páska v profesionální kvalitě. Tato univerzální lepící
páska zajistí čisté linie okrajů nátěru a odolává teplotám
až do 80° C. Dostupný v různých šířkách, délka 50 m.

✓   Pro čisté okraje nátěrů
✓   Profesionální kvalita
✓   Odolává teplotám do 80 °C

MASKOVACÍ PÁSKA BÍLÁ
Papírová maskovací samolepící páska pro všeobecné 
maskovací práce. Lepidlo z přírodního kaučuku zajišťuje 
okamžitou přilnavost a odstranění beze zbytků.

✓   Teplotní odolnost do 100 °C
✓   Vhodná pro lakované, dřevěné, 

kovové a plastové povrchy

Čís. Šířka Obj. č. Balení
275 19 mm 9510617 48 ks
276 30 mm 9510817 32 ks
277 50 mm 9511017 24 ks

Čís. Velikost Obj. č. Balení
283 18 mm x 50 m 945200030017 48 ks
284 30 mm x 50 m 945200030117 32 ks
285 48 mm x 50 m 945200030217 24 ks

POMOCNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

VKWG: 9547 | VKWK: 971

MASKOVACÍ PÁSKA PRO TAPE GOLD 488
Krycí páska v profesionální kvalitě pro ostré okrajové linie
hran v interiéru i exteriéru, odolává UV záření a teplotám
do 125° C. K dispozici ve dvou šířkách, délka 50 m.

✓  Ostré okrajové hrany
✓  Interiér a exteriér
✓   Odolná vůči UV záření

Čís. Šířka Obj. č. Balení
278 19 mm 956100030201

1 ks279 25 mm 956100030001
280 38 mm 956100030101 VKWG: 9547 | VKWK: 971

MASKOVACÍ PÁSKA MODRÁ, ODOLNÁ UV ZÁŘENÍ
Krycí páska v profesionální kvalitě vhodná k použití na 
hladké povrchy, jako jsou okna a povrchy nábytku. Je 
vhodná také pro dvoubarevné nátěry a opravné práce. 
Při zátěži slunečními paprsky zůstává po dobu 1 týdne 
odstranitelná beze zbytku. K dispozici v délce 50 m.

✓   K použití na hladké povrchy
✓   Odolná vůči UV záření
✓   Beze zbytku odstranitelná

Čís. Šířka Obj. č. Balení
281 30 mm 951500030111

1 ks
282 48 mm 9510501 VKWG: 9547 | VKWK: 971

VKWG: 9547 | VKWK: 971
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MASKOVACÍ PÁSKA ŽLUTÁ
Papírová maskovací samolepící páska pro kvalitní 
maskování při natírání. Vynikající přizpůsobivost 
a odstranění absolutně beze zbytků.

✓   Teplotní odolnost do 120 °C
✓   Odolná vůči rozpouštědlům a vodě
✓   Vhodná pro lakované, dřevěné,  

kovové a plastové povrchy

Čís. Velikost Obj. č. Balení
286 18 mm x 50 m 945300030017 48 ks
287 30 mm x 50 m 945300030117 30 ks
288 48 mm x 50 m 945300030217 18 ks

MASKOVACÍ PAPÍR – ROLE
Vysoce kvalitní maskovací papír pro bezpečné zakrytí během
lakýrnických a natěračských prací. Lze použít na větší plochy,
jako je nábytek a podlahy. Rozměry: 50 m x 30 cm.

✓   Papír na zakrytí větších ploch
✓   Stabilní

Čís. Velikost Obj. č. Balení
293 50 m x 30 cm 945100030011 1 ks

VKWG: 9547 | VKWK: 971

MASKOVACÍ PÁSKA SVĚTLE MODRÁ
Voděodolná a UV odolná maskovací páska pro vnitřní a 
venkovní maskovací práce. Bezproblémové odstraňování.

✓  Teplotní odolnost do  100°C
✓   Vhodná pro vnitřní i venkovní použití

Čís. Velikost Obj. č. Balení
289 18 mm x 50 m 945400030017 48 ks
290 30 mm x 50 m 945400030117 32 ks
291 48 mm x 50 m 945400030217 24 ks VKWG: 9547 | VKWK: 971

MASKOVACÍ PAPÍR S LEPICÍ PÁSKOU
Papír k zakrytí a lepicí páska v jednom. K zakrytí 
a zalepení malých a úzkých ploch, jako jsou parapety.
Lepicí páska zabraňuje sklouznutí maskovacího
papíru. Rozměry: 20 m x 18 cm.

✓  Maskovací papír a lepicí páska v jednom
✓   Vysoce odolný proti roztržení

Čís. Velikost Obj. č. Balení
292 20 m x 18 cm 945000030011 1 ks VKWG: 9547 | VKWK: 971

VKWG: 9547 | VKWK: 971
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MÍCHACÍ VRTULE
Míchadlo barev a laků s plastovými lopatkami je 
ideální pro míchání lehkých a tekutých materiálů. 
Dostupné v různých provedeních a velikostech.

✓   Pro barvy a laky
✓  Snadné čištění plastových lopatek

Čís. Popis Obj. č. Balení

294
60 x 350 mm pro 1 až 5 kg

Kruhový tvar
982400030011

1 ks295
116 x 600 mm pro 10 až 15 kg

Tvar HEX 10
982400030111

296 85 x 400 mm pro 15 až 25 kg
Tvar HEX 8, Odolný vůči rozpouštědlům 982400030211

DRŽÁK NÁDOB KIPP-BOY
Kipp-Boy vyrobený z pevného ocelového plechu se
ideálně hodí pro snadné plnění nádob, například na
plnění tužidla do menších nádob. Konstrukce se dá
snadno připevnit na podlahu nebo ke stěně. Díky tomu 
je nádoba vždy dobře umístěna a lze ji rychle naplnit. 
Variabilně nastavitelný pro nádoby do 30 kg.

✓   Stabilní svařovaná konstrukce pro bezproblémové 
a energeticky úsporné plnění nádob

✓   Materiál: pozinkovaný, žlutě práškovaný
✓   Pro velikosti nádob do 30 kg
✓   Montáž je možná na stěnu a podlahu

Čís. Obj. č. Balení
299 981000030011 1 ks

VKWG: 9547 | VKWK: 971

STOLNÍ DIGITÁLNÍ VÁHA 0,2 AŽ 30 KG
Digitální váha pro rychlé a spolehlivé vážení laků
a barev. Digitální váha s nosností od 0,2 do 30 kg 
zaručuje rychlé a spolehlivé vážení. Lak a tužidlo je 
možné odvážit a smíchat v krocích po 1 g.

✓   Rychlé a spolehlivé vážení
✓   Přepínatelný displej kg / g / kus
✓   S plochou z nerezavějící 

oceli 218 x 260 mm
✓   Dodání včetně baterie a nabíječky

Čís. Obj. č. Balení
297 952900030011 1 ks VKWG: 9547 | VKWK: 971

KRYT DIGITÁLNÍ STOLNÍ VÁHY
Plastový kryt chrání digitální váhu od 0,2 do 30 kg 
před nečistotami a poškozením.

Čís. Obj. č. Balení
298 952900030111 1 ks VKWG: 9547 | VKWK: 971

VKWG: 9547 | VKWK: 971
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PLASTOVÝ POHÁREK S VÍKEM
Určený k míchání a uchování malých množství
(např. pro přípravu vzorků).

PASTEUROVA PIPETA
Plastová pipeta 2,2 ml, odolná vůči chemikáliím,
je určena k přesnému dávkování nejmenších množství kapalin.

Čís. Velikost Obj. č. Balení
300 250 ml 9616201 1 ks

Čís. Obj. č. Balení
307 957900030017 500 ks

JEDNORÁZOVÝ POHÁREK NA MÍCHÁNÍ
Jednorázový systém na míchání, vylévání a uchovávání
laků. Na vnější straně se nacházejí dobře čitelné
odměřovací stupnice (1:1 až 8:1, 20:1 a 10:7). Použitím
této jednorázové odměrky odpadají náklady na čištění.
Jednorázové odměrky. K dispozici v objemu 1,3 a 2,23 l.
Víka jsou dostupná samostatně.

✓   Snadná obsluha
✓   Různé stupnice pro přesné 

míchání laků
✓   Hospodárný, odpadají 

náklady na čistění

Čís. Pohárek Obj. č. Balení
301 1,3 l 9611117

200 ks
302 2,23 l 9611317

Čís. Víko Obj. č. Balení
303 1,3 l 9611417

50 ks
304 2,23 l 9611217

PLASTOVÁ ODMĚRKA
Pro odměření laků, mořidel a dalších kapalin.

Čís. Velikost Obj. č. Balení
305 1 l 9600201

1 ks
306 3 l 9600203

VKWG: 9547 | VKWK: 971

VKWG: 9547 | VKWK: 971

VKWG: 9547 | VKWK: 971

VKWG: 9547 | VKWK: 971
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PE-FOLIE T400
Transparentní, zakalená PE fólie (200 MY) pro dosažení přirozeného 
vzhledu betonu / betonového efektu. Rozměry 1 m x 25 m, 200MY.

ČISTICÍ PAPÍR KATRIN BASIC
Tyto kvalitní a mnohostranně použitelné papírové 
utěrky 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

Čís. Obj. č. Balení
310 980900030001 1 role

Čís. Obj. č. Balení
308 9690617 2 role

UTĚRKA NA VYTÍRÁNÍ A LEŠTĚNÍ
Rozpouštědlům odolná utěrka na čištění a leštění 
vysoce citlivých materiálů. Tenká lešticí utěrka je 
zhotovena ze 100% netkané viskózy. Rozměry: 
40 x 38 cm, délka 200 m.

✓   K čištění a leštění
✓   Odolná vůči rozpouštědlům

Čís. Obj. č. Balení
309 9690701 1 role VKWG: 9547 | VKWK: 971

VKWG: 9547 | VKWK: 971

VKWG: 9547 | VKWK: 971

45



OPRAVA | PÉČE

GRILITH HOLZKITT – TMEL NA DŘEVO
✓   Na opravy vad dřeva v interiéru 
✓   Brousitelný a přelakovatelný
✓   Barevné odstíny lze vzájemně míchat
✓   Rychle tuhne a následně lze 

zpracovávat jako pevné dřevo

Tmel na opravy malých prasklin, vad na překližkách
nebo děr po vypadlých sucích. Použití před lakováním
na dosud neošetřeném dřevě. Tmel je pružný a netvoří
trhliny. Barevné odstíny pro každý druh dřeva.

Erle Nussbaum dunkel Kirschbaum Mahagoni Weiß Schwarz

Ahorn Fichte/Birke/Esche Natur Kiefer Eiche Buche/Lärche Nussbaum

✓   Na opravu drobných škrábanců, prasklin, 
děr nebo vytlačených důlků

✓   Pro méně namáhané povrchy
✓   Pro masiv nebo překližky a také  

na plastové povrchy v interiéru

Voskové tyčinky k opravám vadných míst na mořených, 
lazurovaných nebo lakovaných dřevěných plochách a v 
interiéru, jež jsou méně namáhané. Pro vady, jako např. 
prohloubeniny, trhliny, otvory po hřebíku či šroubu a rovněž 
stopy po nárazu či vytlačení na nábytku nebo obkladech. 
Tyčinky z měkkého vosku lze formovat při pokojové teplotě 
a lze je aplikovat bez přípravy. Vosk je na světle barevně stálý, 
nebortí se a lze jej přelakovat čirým sprejem Grilith Klarlack-
spray. K dispozici samostatně nebo jako sada 20 ks.

GRILITH HOLZWACHSSTANGEN – MĚKKÝ VOSK

Obsah Balení
100 ml 1 ks
200 ml 1 ks

Čís. Barevný odstín 100 ml 200 ml
311 Ahorn (javor) 5097018 5097014

312 Fichte/Birke/Esche 
(smrk/bříza /jasan) 5097118 5097114

313 Natur (přírodní) 5097218 5097214
314 Kiefer (borovice) 5097318 5097314
315 Eiche (dub) 5097418 5097414

Čís. Barevný odstín 100 ml 200 ml

316 Buche/Lärche
(buk/modřín) 5097518 5097514

317 Nussbaum (ořech) 5097618 5097614
318 Erle (olše) 5097718 5097714

319 Nussbaum dunkel
(ořech tmavý) 5097818 5097814

Čís. Barevný odstín 100 ml 200 ml

320 Kirschbaum
(třešeň) 5097918 5097914

321 Mahagoni 5098018 5098014
322 Weiß (bílá) 5098118 5098114
323 Schwarz (černá) 5098218 5098214

* Odstíny Farblos (bezbarvý) a Kiefer rötlich 
(borovice načervenalá) nejsou součástí sady.

Čís. Obj. č. Balení
– viz tabulka níže 1 ks

324 9582917 Sada po 20 ks

Čís. Barevný odstín Obj. č.
325 Weiß (bílá) 9583011
326 Ahorn (javor) 9583111
327 Fichte/Birke/Esche 9583211
328 Esche (jasan) 9583311
329 Kiefer (borovice) 9583411
330 Eiche (dub) 9583511
331 Kirschbaum (třešeň) 9583611

332 Nussbaum hell
(ořech sv.) 9583711

Čís. Barevný odstín Obj. č.

333 Buche/Lärche 
(buk/modřín) 9583811

334 Kirsch (třešeň) 9583911
335 Lichtgrau (světle šedá) 9584011
336 Natur (přírodní) 9584111

337 Nussbaum dunkel 
(ořech tm.) 9584211

338 Erle (olše) 9584311
339 Macore 9584411

Čís. Barevný odstín Obj. č.
340 Mahagoni 9584511
341 Mahagoni dunkel 9584611

342 Mittelgrau
(středně šedá) 9584711

343 Nuss (ořech) 9584811
344 Schwarz (černá) 9584911
345 Farblos* (bezbarvý) 9585011

346 Kiefer rötlich* 
(borovice načervenalá) 9585111

VKWG: 5090 | VKWK: 303

VKWG: 9571 | VKWK: 303



✓   K ohoblování tvrdých vosků
✓   K nanášení měkkých vosků  

a tmelů na dřevo

Plastový hoblík je určen pro hoblování a opracování
nanesených tvrdých vosků a rovněž pro zpracování
měkkých vosků a tmelů na dřevo.

HARTWACHSHOBEL – HOBLÍK NA TVRDÉ VOSKY

Tyto tyčinky z tvrdého vosku jsou kvalitní produkt, 
určený pro opravy namáhaných povrchů dřeva a plastů. 
Jsou vhodné na opravy veškerých poškození na ploše 
i na hranách, podléhajících silnému namáhání. Voskové 
tyčinky Grilith Hartwachs-Stangen lze použít též pro 
opravy vad na dveřích či oknech. Tvrdý vosk se taví 
a aplikuje tavným nástrojem, velmi rychle vytvrdne, 
nebortí se a je na světle barevně stálý.

GRILITH HARTWACHSSTANGEN – TVRDÝ VOSK
✓   Pro opravné práce na obzvlášť 

namáhaných površích
✓  Vhodný též na opravy hran

Čís. Velikost Obj. č. Balení
370 40 mm 9591101 1 ks

Obj. č. Balení
viz tabulka níže 1 ks

Čís. Barevný odstín Obj. č.
347 Farblos (bezbarvý) 9586001
348 Weiß (bílý) 9586101
349 Buche Hell (buk světlý) 9586201
350 Weide (vrba) 9586301
351 Gold (zlatá) 9586401
352 Buche (buk) 9586501
353 Rüster Hell (jilm světlý) 9586601
354 Kirsch hell (třešeň světlá) 9586701

Čís. Barevný odstín Obj. č.
355 Kirsch P3 (třešeň P3) 9586801
356 Rüster P6 (jilm P6) 9586901
357 Birnbaum (hruška) 9587001
358 Hellbraun/Gold 9587101
359 Hellbraun/Fichte Hell 9587201
360 Maisgelb-Eiche 9587301
361 Mittelbraun-Honig 9587401
362 Afzelia-Eiche 9587501

Čís. Barevný odstín Obj. č.
363 Teak/Natur (teak/přírodní) 9587601
364 Teak/Kiefer (teak/borovice) 9587701
365 Fichte/Mora 9587801
366 Dunkelbraun/Kiefer 9587901
367 Dunkelbraun/Mahagoni 9588001
368 Schwarz (černá) 702600030001

VKWG: 9571 | VKWK: 303

✓   Snadno ovladatelný i ručně
✓   Velmi rychle se nahřívá

Pro profesionální zpracování tvrdých vosků. Tavný 
nástroj je ruční, snadno se obsluhuje a lze jej použít 
při drobných opravách dřevěných povrchů. Nahřeje se 
během pár sekund. Baterie jsou obsahem dodávky.

HARTWACHSSCHMELZER – TAVNÝ NÁSTROJ NA TVRDÉ VOSKY

Čís. Obj. č. Balení
369 980500030011 1 ks VKWG: 9541 | VKWK: 971

VKWG: 9541 | VKWK: 971
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✓   Bezbarvý čistý lakový sprej
✓   Připravený k okamžitému použití
✓   Dobrý rozliv, žádné pásy 

po lakování

Sprej s čirým lakem, pro obnovu a nové lakování
základovaných, mořených a lakovaných dřevěných povrchů
v interiéru. Je rychleschnoucí a vyznačuje se rovnoměrným
rozlivem, dobrým rozstřikem a dobrou odolností vůči
chemickým účinkům. Bezbarvý lak je k dispozici ve čtyřech
stupních lesku. Pro dolakování míst oděru a opravám
stop po opotřebení nebo utěsnění opravených ploch.
K dispozici ve 150 ml balení.

GRILITH KLARLACKSPRAY GRILITH – ČIRÝ LAKOVÝ SPREJ

✓   K opravám drobných škrábanců 
na lakovaných površích

✓   Připravený k okamžitému použití
✓    K dispozici v mnoha barevných 

odstínech dřeva

Na odstranění nejjemnějších škrábanců nebo oděrů
v interiéru. Retušovací fixy lze obdržet v různých barevných
odstínech lazur či mořidel. Rychle schnou, mají dobrou
přilnavost a jsou barevně stálé. Pomocí flexibilní štětcové
špičky jimi lze korigovat nejmenší škrábance a lze jím
dokreslit také jemné struktury dřeva. K dispozici jednotlivě.

GRILITH FLEXPEN

Čís. Stupeň lesku Obj. č. Balení
383 lesklý 9632615

1 ks po 150 ml
384 hedvábný mat 9632715
385 matný 9632815
386 hluboce matný 241700010515

Čís. Popis Obj. č. Balení
– viz tabulka níže viz tabulka níže

1 ks
371 Dutinka pro retušovací fix 9647001

Čís. Barevný odstín Obj. č.
372 Buche (buk) 9647111
373 Eiche hell (dub světlý) 9647211
374 Eiche mittel (dub střední) 9647311
375 Kirschbaum (třešeň) 9647411
376 Magagoni braun 9647511

Čís. Barevný odstín Obj. č.
377 Nussbaum mittel (ořech střední) 9647811
378 Nussbaum dunkel (ořech tmavý) 9647911
379 Rustikal 9648011
380 Teak 9648111
381 Schwarz (černá) 9648211

VKWG: 9545 | VKWK: 971

✓   Dobrá přilnavost a tvrdost povrchu
✓   Jednoduché použití
✓   Rychlé schnutí

K retušování poškozených, bílých hran. Retušované místo
není třeba přelakovávat. K dispozici v bílé barvě.

GRILITH DECKLACKSTIFT GRILITH – PERO NA KRYCÍ LAK

Čís. Barevný odstín Obj. č. Balení
382 Weiß (bílá) 9536001 1 ks VKWG: 9545 | VKWK: 971

VKWG: 9630 | VKWK: 521
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Vhodné ředidlo pro tmel na dřevo Grilith Holzkitt.

GRILITH ŘEDIDLO

✓   Vysoce účinný odstraňovač
✓   Jednoduché a rychlé nanášení
✓   Díky gelové konzistenci 

vhodný i pro svislé plochy

Vysoce účinný odstraňovač nátěru s gelovou konzistencí
je vhodný zejména k odstraňování starých vodou
ředitelných systému pro povrchovou úpravu oken.
Díky gelové konzistenci je ideální pro svislé povrchy.
Abbeizer Express odstraní velmi silný nános i po jedné
aplikaci. Bez přidání chlorovaných uhlovodíků.

ABBEIZER EXPRESS – ODSTRAŇOVAČ NÁTĚRU

Čís. Objem Obj. č. Balení
387 500 ml 8004712 1 ks

Čís. Velikost Obj. č. Balení
391 500 ml 831300030012 1 ks

VKWG: 8001 | VKWK: 801

✓   Velmi rychlé schnutí
✓   Velmi dobrý rozliv
✓   Beze stop po lakování

Pro maloplošné opravy lakovaných povrchů nábytku a
interiérových vnitřních vybavení. Např. na opravy stop
po opotřebení nebo pro lakování opravných prací po
montáži na nábytku nebo vnitřním vybavení ze dřeva.
Stupeň lesku G70 nebo hedvábný mat G30.

NITRO SPRAYLACK

Čís. Stupeň lesku Obj. č. Balení
388 lesklý G70 9632037

1 ks cca 400 ml
389 hedvábný mat G30 9632137 VKWG: 9630 | VKWK: 521

✓   K odstranění starých lakových vrstev
✓   Snadná a rychlá aplikace

Vysoce účinný odstraňovač starých nátěrů
ve spreji, s gelovou strukturou, určený k odstranění
starých a různých vrstev laku na podkladech,
jako je dřevo, kovy a zdivo.

ABBEIZER SPRAY – ODSTRAŇOVAČ NÁTĚRU

Čís. Velikost Obj. č. Balení
390 400 ml 9512637 1 ks VKWG: 9512 | VKWK: 801

VKWG: 9512 | VKWK: 801

49



* Součásti lze objednat jednotlivě.

OPRAVA | PÉČE

Je vhodná k čištění lakovaných povrchů a ostatních stíratelných ploch 
v domácnosti. Čistič Clean Möbel reiniger obsahuje čisticí substance, 
spolehlivě odstraňující prach, nečistoty a otisky prstů. Produkt lze používat 
pravidelně. Sada se skládá z 500 ml čističe nábytku včetně rozprašovače 
a čisticí tkaniny. K dispozici v sadě nebo jednotlivě.

CLEAN MÖBELREINIGER SET – ČISTICÍ SADA NA NÁBYTEK

✓   Hliníkové provedení
✓   65 mm výměnný břit

Stahovací škrabka s vyměnitelnými břity na 
odstranění starých laků. Perfektní v kombinaci 
s produkty Adler Abbeizer.

ABZIEHSCHABER – STAHOVACÍ ŠKRABKA

Obsahuje mnoho důležitých materiálů pro opravy malých poškození na
površích. S tímto kufrem máte v terénu veškeré důležité potřeby a nástroje
po ruce, stále čistě uspořádáné a chráněné. Veškeré součásti lze doobjednat
také jednotlivě. Obsah: 20 Grilith voskových tyčinek, 10 Grilith tyčinek
z tvrdého vosku, 2 Grilith pera pro krycí lak (bílá), Grilith Flexpen (10 barev
2 aplikační dutinky), Grilith Spraylack (hedvábný mat, mat a hluboký mat),
tavič tvrdých vosků, hoblík na tvrdé vosky, ocelová vlna, 1 sáček Trikot, brusný
papír zrnitost P 360 A4, jemný štětec, škrabku, Preval Sprayer, nádobu
s hnacím plynem, speciální leštidlo s plstěným hadříkem.

SERVISNÍ KUFR ADLER

Čís. Popis Obj. č. Balení
395 Sada 500 ml 9649017

1 ks
396 Náplň 500 ml 9649012

Čís. Popis Obj. č. Balení
392 Stahovací škrabka 951000030011 1 ks
393 Náhradní břity 951000030117 3 ks

Čís. Obj. č. Balení
394 9644017 Kufr komplet

VKWG: 9545 | VKWK: 971

VKWG: 4212 | VKWK: 303

VKWG: 9545 | VKWK: 971
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* Součásti lze objednat jednotlivě.

Jemně odstraňuje prach a nečistoty bez ucpání pórů dřeva, 
zároveň odpuzuje vodu a chrání nábytek před znečištěním. Lesklý nebo 
matný stupeň lesku u nábytkových povrchů zůstává zachován. Sada 
se skládá z 250 ml čističe nábytku Möbelpflege Plus včetně postřikovače 
a čisticího hadříku. K dispozici v sadě nebo jednotlivě.

CLEAN MÖBELPFLEGE PLUS SET
OŠETŘOVACÍ SADA NA NÁBYTEK

Kombinované balení, skládající se z čističe parket a ošetřujícího přípravku 
na parkety, slouží k odstraňování nečistot a odolných skvrn na podlahových 
krytinách ze dřeva, laminátů, korku a PVC. Přípravek na ošetřování parket 
vytvoří na podkladu odolný ochranný film. K dispozici v sadě nebo jednotlivě.

CLEAN PARKETTREINIGER UND-PFLEGE
SADA NA ČIŠTĚNÍ A PÉČI NA PARKETY

Čís. Popis Obj. č. Balení
397 Sada 722200021017

1 ks
398 Náplň 250 ml 722200021014

Čís. Popis Obj. č. Balení
400 Parkettreiniger – čistič 4219811

1 ks
401 Parkettpfl ege – péče 4219911 VKWG: 4212 | VKWK: 303

VKWG: 4212 | VKWK: 303

Obsah
✓   ADLER Clean-Möbelreiniger 100 ml
✓   ADLER Clean-Möbelpflege 100 ml
✓   1 čisticí utěrka

Komplexní systémová péče pro čištění a péči o lakovaných
ploch v domácnosti. Jemně odstraňuje prach a nečistoty,
aniž by ucpávala póry dřeva. Tato péče o nábytek má
vodoodpudivý účinek a poskytuje nábytku ochranu před
znečištěním. Stupeň lesku nebo matu zůstane zachován.

CLEAN EASY-CARE
SADA NA ČIŠTĚNÍ A PÉČI O NÁBYTEK

Čís. Popis Obj. č. Balení
399 Sada 722800021017 1 sada VKWG: 4212 | VKWK: 303
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Obsah*
✓   ADLER Top-Cleaner 250 ml
✓   ADLER Top-Care 250 ml
✓   2 rozprašovače
✓   1 čisticí hadřík žlutý 

(ADLER Top-Cleaner)
✓   1 pečující hadřík modrý 

(ADLER Top-Care)

Systémová péče pro okna a dveře ze dřeva, ALU a PVC,
stejně jako pro zahradní nábytek. Odpuzuje vodu,
olej a nečistoty. Mikrojemné trhliny a póry v lakovém
filmu se uzavírají a prodlužují jejich trvanlivost.
Není vhodné pro vysoce lesklé ovrchy.

WINDOOR CARE-SET – PEČUJÍCÍ SADA NA OKNA

✓   K použití na povrchy s vysokým leskem
✓   Chrání před poškrábáním
✓   Odstraňuje jemné škrábance

Odstraní nejjemnější škrábance na površích dřeva, 
čistí a chrání povrchy proti poškrábání. 
Dodávka obsahuje speciální lešticí tkaninu.

SPECIÁLNÍ LEŠTIDLO POLISH 181

* Součásti lze objednat jednotlivě.

Čís. Popis Obj. č. Balení
402 Sada 722900030017

1 ks403 Top-Cleaner 250 ml 5169614
404 Top-Care 250 ml 722700021014

Čís. Velikost Obj. č. Balení
406 100 ml 9649501 1 ks

VKWG: 5169 | VKWK: 531

Výrobky pro údržbu a péči o všechny pohyblivé komponenty
na okenních a dveřních rámech. Obsah: 20 ml

BESCHLÄGEÖL – OLEJ NA KOVÁNÍ

Čís. Obj. č. Balení
405 721800030020 1 ks VKWG: 5169 | VKWK: 531

VKWG: 5169 | VKWK: 531
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Univerzální flísová utěrka k čištění dřevěných ploch jako je nábytek nebo okenní rámy
a vchodové dveře. Utěrka velmi dobře setře špínu a mastnotu, je možné ji prát do 95 °C.

ČISTICÍ UTĚRKA ŽLUTÁ

✓   Měkká, nepouští vlákna
✓   Možné prát do 95 °C

Univerzální utěrka z mikrovlákna na čištění, ošetřování
a leštění dřevěných ploch jako jsou např. nábytek, schody,
podlahy, okenní rámy nebo vchodové dveře.

UTĚRKA MODRÁ Z MIKROVLÁKNA

✓   Trvale čistí, ošetřuje a zušlechťuje 
dřevěné podlahy a parkety

✓   Univerzálně použitelné – také pro 
ostatní olejované plochy, např. obklady

✓   Elegantní matný efekt

Vysoce kvalitní mýdlo na dřevěné podlahy
Legno-Holzbodenseife slouží na pravidelné
čištění a ošetřování naolejovaných, navoskovaných
a louhovaných dřevěných a parketových podlah,
stejně jako naolejovaných korkových 
a laminátových podlah v interiéru.

LEGNO-HOLZBODENSEIFE – PODLAHOVÉ MÝDLO

Měkká tkanina pro vlhké čistění podlahových
krytin ze dřeva, laminátů, korku a PVC.

ČISTICÍ TKANINA NA PARKETY

Čís. Obj. č. Balení
408 955100030117 25 ks

Čís. Obj. č. Balení
409 969000030017 25 ks

Čís. Velikost Obj. č. Balení
410 1 l 703100021011

1 ks
411 2,5 l 703100021002

Čís. Obj. č. Balení
407 9621101 1 ks

VKWG: 9544 | VKWK: 971

VKWG: 9542 | VKWK: 971

VKWG: 5081 | VKWK: 303

VKWG: 4212 | VKWK: 303



5555

✓   Vysoce kvalitní čisticí prostředek pro naolejované povrchy dřeva
✓   Odstraní bez námahy silné nečistoty a tuk
✓   Téměř bez zápachu

LEGNO-REINIGER

Tento univerzálně použitelný ošetřovací olej byl vyvinut pro šetrnou péči 
a regeneraci olejem ošetřeného nábytku v obytném prostoru a vnitřního vybavení,
jako dřevěných obkladů a dřevěných stropů. Lehce znečištěné povrchy lze pomocí
ošetřovacího oleje ADLER Legno-Pflegeöl během několika sekund očistit a zregenerovat.

LEGNO-PFLEGEÖL

Obsah
✓   Legno-Reiniger 125 ml
✓   Legno-Pflegeöl 125 ml
✓  Brusné rouno
✓  Čisticí hadřík
✓   Návod na ošetřování

Vysoce kvalitní sada k pravidelnému čištění a ošetřování
naolejovaných povrchů dřeva, jako je např. nábytek, dřevěné
a parketové podlahy a také vnitřní vybavení. Pomocí čističe
Legno-Reiniger vyčistíte znečištěné a mastné povrchy. Olej
Legno-Pflegeöl ošetřuje a chrání dřevo a opět jej rozzáří.

LEGNO-PFLEGESET

Čís. Velikost Obj. č. Balení
412 250 ml 8002514

1 ks
413 1 l 8002511

Čís. Popis Obj. č. Balení
415 Set 702900021001 1 ks

Čís. Velikost Obj. č. Balení
414 250 ml 5088214 1 ks

VKWG: 5081 | VKWK: 303

VKWG: 5081 | VKWK: 303

VKWG: 5065 | VKWK: 303
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youtube.com/ADLER Česko s.r.o.facebook.com/adlercesko instagram.com/adler_barvy

LAKYADLER.CZ

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


