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ráadással 



* lignovit imprägniergrund csak abban az esetben, ha kémiai favédelem szükséges.
 véd kékpenésszel (en 152-1), fakárosító gombákkal (en 113) szemben, valamint megelőző hatású rovarfertőzés ellen (en 46).
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Termék

Lignovit Spritzfertig*
Lasur és Color

Lignovit Lasur*

Lignovit Plus*

Lignovit Color*

Különleges tulajdonságok

kiemelkedő feldolgozás a szórt 
felhordásnál

jó tapadóképesség a függőleges
elemeken, ezzel egyidejűleg jó lefolyás

a lignovit lasur és Color spritzfertig az 
ADleR -Promix rendszerrel számos 
színárnyalatban színezhető (RAl és nC s)

különösen légáteresztő
lazúros felület

univerzális termék alapvető védelemmel
minden fa szerkezeti elemhez

merítő vagy árasztó módszerrel
is felhordható

telt lazúros felület 
hosszú ápolási intervallumokkal

különösen alkalmas a 
vacumat® bevonatozáshoz

színes lazúros színárnyalat
is lehetséges

fedő fanemesítés
kitűnő fedő tulajdonságokkal és
hossszú távon is stabil színárnyalattal

számos RAl- és
nC s-színárnyalatban kapható

a fehér és pasztell színárnyalatoknál a 
lignovit sperrgrund megakadályozza az 
elsárgulást a csomóknál

Feldolgozás

2

2

2

Meríteni

Árasztani

Airless

2

vacumat

2 x ecsettel festeni

A termék a Promix-rendszerrel színezhető.

G Lignovit Interior UV 100

vízzel higítható, hatóanyagmentes
és semleges szagú lazúr, csak belterületen 
való használatra. Alkalmas tűlevelű fából 
készült fa- és tetőelemekhez 

3-szoros Uv védelem az új Uv elnyelőnek 
köszönhetően

megakadályozza a fa elsárgulását, megtartja 
a fa tartós, természetes megjelenését

2

Lignovit Platin*

Lignovit Protect
grund és Finish

Termék

2

2

Feldolgozás

látványosan fémesen csillogó 
színhatásokat tesz lehetővé

kitűnő tarrtósság az
Uv visszatükrözésnek köszönhetően

különösen alkalmas a kefélt, vágott vagy 
durva fűrészelésű faanyagokon

natúrfelületekhez a nanotechnologiának 
köszönhetően

a tűlevelű faanyagok nem sötétednek 
el a speciális lignin stabilizációnak 
köszönhetően

tartós természetesség az ADleR 
kutatólabor highRes® fejlesztésének 
köszönhetően

Különleges tulajdonságok

E

F 

ADLER – egy pillantás elegendő

Kül- és belterület

Belterület

* lignovit imprägniergrund csak abban az esetben, ha kémiai favédelem szükséges.
 véd kékpenésszel (en 152-1), fakárosító gombákkal (en 113) szemben, valamint megelőző hatású rovarfertőzés ellen (en 46).



A tiroli vállalat a favédelem és a falakkok területén 
specialistának számít. Már 20 évvel ezelőtt elkezdték 
az ADleR gyárban a faipar számára vízzel higítható 
fanemesítő termékek kifejlesztését. 

Az évek folyamán ezeket mind tovább javították és 
a nyersanyagok párhuzamos továbbfejlesztésével 
végül sikerült létrehozni a lignovit termékcsaládot. 
ezekkel a vízzel higítható, vékony bevonatú fanemesítő 
anyagokkal a profik a fa szerkezeteknek megadják az 
ADleR-ráadást.

Döntsön Ön is a jövő munkaanyaga, a fa mellett és 
adja át ügyfeleinek ennek a természetes nyersanyagnak 

a szépségét és minőségét. A „együtt növekedjünk“ 
mottója alatt az ADleR cég tudását, érett koncepcióit 
és tapasztalatait megerősítve kínálja az ácsmesterek 
rendelkezésére.

Tegye a fára a kezét

A lignovit termékcsaládba tartozó ADleR fanemesítő 
anyagokkal mindenkor egy olyan rendszer áll az 
Ön rendelkezésére, amely megfelel a minőségre, 
szépségre és a profitra vonatkozó nagy igényeinek.

Már Ön is a jó úton jár?

Az ADLER fanemesítés ráadással

„Az ADLER fanemesítés akár az öreg faanyagok esetén is jó alapot 
kínál az újrakezdéshez. Például tetőszerkezetekhez.“

hansjörg lederer ácsmester 
ajánlja az ADleR lignovit-ot.



Lignovit Lasur
Az univerzális.

A lignovit lasur az ADleR univerzálisan alkalmazható 
fanemesítő szere.

Függetlenül attól, melyik felhordási technika mellett 
dönt, ez a termék megfelelő az Ön számára. Akár ecsettel, 

akár kefeautomatával, vagy merítő / árasztó felhordással, 
a lignovit lasur a fa szerkezeteknek légáteresztő 
felületet biztosít. A 11 szabvány színárnyalat mellett 
lehetőséget kínálunk arra is, hogy az ADleR Promix 
rendszerrel számos színárnyalatban elérhető legyen.

Lignovit Lasur

A lignovit lasur a fa szerkezetek területén mindenttudó terméknek számít.

Cikkszám   53135ff
Kiszerelés   4l, 18l

A feldolgozásra vonatkozó közelebbi 
információk érdekében kérjük, vegye 
figyelembe a lignovit lasur műszaki 
adatlapját.

Lignovit 
Imprägniergrund
Egy jó alap.

A lignovit imprägniergrund elsődleges célja, hogy fel-
vértezze a faanyagokat a szükséges kémiai védelemmel. 
védi az ablakokat, ajtókat, fa burkoltokat, előtetőket, 
balkonokat, tetőszerkezeteket stb. a kékpenésztől, a 
fakárosító gombáktól és a rovarfertőzésektől.

A speciális alkid/akril diszperziók alkalmazásának 
köszönhetően különösen jól beszívódik a fába anélkül, 
hogy túlságosan felmarná a farostokat.
Felhordható kenéssel, rövíd bemerítéssel, árasztással 
vagy deszkafestő berendezés segítségével, ill. egy 

vacumat®-tal. A lignovit imprägniergrund megkapta
az ARge favédőszer elismerő bizonyítványát. ezzel 
megfelel a következő követelményeknek:

• bizonyított hatásosság fakárosító kártevőkkel 
 szemben
• biztonsági értékelés 
• biztosított, maradandó minőség
• a felhasználásra és feldolgozásra vonatkozó 
 utasításokra irányuló ellenőrzéseknek alávetett 
 etikettszövegek és műszaki adatlapok.

Lignovit Imprägniergrund

A lignovit imprägniergrund a tökéletes favédő impregnálószer, így növeli a fa szerkezetek 
tartósságát.

Cikkszám  53134
Kiszerelés   4l, 18l

A feldolgozásra vonatkozó közelebbi informá-
ciók érdekében kérjük, vegye figyelembe a 
műszaki adatlapot. Kérjük, vegye figyelembe a
favédőszerek felhasználására vonatkozó 
irányelveket és a biztonsági adatlapot is!



Lignovit Color
Az állhatatos.

Akár erős, ragyogó színek, vagy visszafogott pasztell 
színárnyalatok – a lignovit Color számára semmi nem 
lehetetlen.
A nagy fedőerő és az időjárásálló vas-oxid pigmensek 
tökéletes felületet biztosítanak fedő bevonattal ellátott
fa szerkezeteknél, hosszú éveken keresztül. Annak 
érdekében, hogy a fehér és a pasztell színárnyalatoknál 

megakadályozzák az elsárgulást a csomóknál, ajánlott 
a lignovit sperrgrund 40960-nal való alapozás.

A lignovit Color segítségével csodaszép fedő fa 
homlokzatokat lehet elérni. Különösen a durva 
fűrészelésű vagy kefélt faanyagnál mutatkozik be a 
legszebb oldaláról.

Lignovit Color

A lignovit Color természetesen minden RAl- és nC s-színárnyalatban kapható.

Cikkszám   53223ff
Kiszerelés   4l, 18l

A feldolgozásra vonatkozó közelebbi informá-
ciók érdekében kérjük, vegye figyelembe a 
lignovit Color és a lignovit sperrgrund 
műszaki adatlapját.

Lignovit Plus
A professzionális.

A lignovit Plus a testvéréhez, lignovit lasur-hoz hasonlóan
egy vízzel higítható fanemesítő szer magasabb 
szilárdtesthányaddal. ez a nagyobb telítettségben és a 
hosszabb ápolási intervallumokban mutatkozik meg.

A speciális akrilát-alkidgyanta kötőanyag kombinációnak 
köszönhetően optimális arányt teremtenek a fa 
penetráció és a felületvédelem között. Különösen 

kiemelendő az ecsettel és a vacumat®-tal való jó 
feldolgozhatóság. A lignovit Plus azonban nem csak 
a technológiája révén veszi le a felhasználót a lábáról. 
számos individuális színárnyalat kikeverhető az ADleR 
Promix rendszernek köszönhetően. Akár természetes
barna árnyalatok, akár csillogó színek, az Ön 
fantáziájának semmi nem szab határt.

Lignovit Plus

A lignovit Plus a legjobb módja annak, hogy fa szerkezeteket lazúrozva nemesítsenek és ezt a 
benyomást hosszú ideig meg is tartsák.

Cikkszám  53220
Kiszerelés    4l, 18l

A feldolgozásra vonatkozó közelebbi informá-
ciók érdekében kérjük, vegye figyelembe a 
lignovit Plus műszaki adatlapját.



A lignovit lasur spritzfertig és a lignovit Color spritz-
fertig vízzel higítható fanemesítő szer, amely a speciális 
tixotróp anyagnak köszönhetően kiegyensúlyozott 
arányokat tud felmutatni a lefolyás és a tapadóképes-
ség között. 

Így különösen jól alkalmazhatóak a szóró felhordással 
való függőleges bevonatok esetén. A kétszeres felhor-
dásra közvetlenül a fán kerül sor. Kifejezetten a sötétebb 

lazúr színárnyalatok esetén a gyakorlatban beváltnak 
minősült egy a lignovit lasur-ral való előalapozás. ezzel 
különösen egyenletes lazúrképet lehet elérni.

számos individuális színárnyalat kikeverhető az ADleR 
Promix rendszernek köszönhetően. Akár természetes 
barna árnyalatok, akár csillogó színek, az Ön fantá-
ziájának semmi nem szab határt.

Lignovit Lasur Spritzfertig és Color Spritzfertig

A szórásra kész kialakításnak köszönhetően különösen jól felületkezelhetőek a garázskapuk, 
vagy a lemez munkaanyagok. 

Cikkszám  
lignovit spritzfertig  42981ff
Kiszerelés   4l, 18l

A feldolgozásra vonatkozó közelebbi informá-
ciók érdekében kérjük, vegye figyelembe a 
lignovit lasur spritzfertig és a lignovit Color 
spritzfertig műszaki adatlapját.

Lignovit Spritzfertig
Lignovit Lasur és Lignovit Color.

Lignovit Sperrgrund
A szigetelőprofi.

A lignovit sperrgrund a tökéletes partnere a lignovit
Color termékünknek. A fedő színárnyalatok esetén 
gondoskodik a megfelelő szigetelésről.

A speciális aktív töltőanyagok akár megnövekedett 
nedvesség mellett is ellenállást biztosítanak a csomók-
nál a nem esztétikus elszíneződésekkel szemben. 
ez különösen a fehér és pasztell színárnyalatok esetén

zavaró. Az ADleR lignovit sperrgrund 40960-nal 
való alapozás után a lignovit Color fedőréteg a kívánt
színárnyalatban felhordható.

A kitűnő nedves tapadás újabb előnynek számít az op-
timális tartósság és a fedő lakkozású fa homlokzatok 
hosszú élettartama érdekében.

Lignovit Sperrgrund

Cikkszám  40960
Kiszerelés   4l, 18l

A feldolgozásra vonatkozó közelebbi informá-
ciók érdekében kérjük, vegye figyelembe a 
lignovit sperrgrund műszaki adatlapját.

A szigetelőprofit kitűnően fel lehet hordani kenő eljárással, vagy az vacumat®-tal.



Lignovit Platin
A látványos.

A lignovit Platin-nal látványos hatásokat lehet elérni 
a fa homlokzatok területén. A speciális alumínium 
lapocskák gondoskodnak a fémesen csillogó 
színárnyalatokról és növelik az Uv sugarak erőteljesebb 
visszatükrözésével a tartósságot.

A bevált lignovit technológia emellett egyszerű 
alkalmazást, légáteresztőséget és rendkívül jó 

időjárásállóságot garantál. Különösen a modern fa 
szerkezeteknek adja meg a lignovit Platin az utolsó 
löketet.

hangsúlyozzon ki a különböző színárnyalatokkal. 
A kőszürkétől a futurisztikus lazúrkékig számos 
színárnyalat keverhető az ADleR –Promix rendszer 
segítségével.

Lignovit Platin

A lignovit Platin különösen a kefélt, vágott vagy durván fűrészelt faanyagokhoz alkalmas.

Cikkszám   53293ff
Kiszerelés   4l, 18l

A feldolgozásra vonatkozó közelebbi informá-
ciók érdekében kérjük, vegye figyelembe a 
lignovit Platin műszaki adatlapját.

Lignovit Protect
A „láthatatlan“.

Az ADleR laboratórium intenzív kutatásainak 
köszönhetően most először lehetőség nyílik arra, hogy 
a tűlevelű faanyagokat „láthatatlanul“ nemesítsék és 
ezzel a faanyag természetességét tartósan védjék. ez 
a lignovit Protect grund és a lignovit Protect Finish 
párosával érhető el.

A lignovit Protect grund-ban megtalálható speciális 
lignin stabilizátorok megakadályozzák a tűlevelű 
faanyagok utólagos elsötétedését. egy speciális olaj 
és egy kiváló minőségű PUR diszperzió válogatott 
kötőanyag kombinációjának köszönhetően a lignovit 

Protect akár a gyantában gazdag vörösfenyőhöz is jól 
alkalmazható. egy a nonaotechnológiai alapra épülő 
újszerű recept gondoskodik mindemellett a teljes 
szintű Uv védelemről és a hosszan tartó hidrofóbiáról. A 
fa homlokzatok nem esztétikus elszíneződését 
aktívan megakadályozzák, így ez a rendszer jelentősen 
kiemelkedik a hagyományos „nanobevonatok“ közül.

Az ADleR lignovit Protect-tel Ön tartósan védi a fa 
homlokzatokat az elszürkülések ellen. 

Adja mega  fa szerkezeteknek az ADleR ráadást!

Lignovit Protect

A lignovit Protect-tel Ön a jó úton jár.

Cikkszám    
lignovit Protect grund  53290
lignovit Protect Finish  53291
Kiszerelés    4l, 18l

A feldolgozásra vonatkozó közelebbi informá-
ciók érdekében kérjük, vegye figyelembe a 
lignovit Protect grund és a lignovit Protect 
Finish műszaki adatlapját.



>

•  Felhasználóbarát

• Kétrétegű felhordás normális esetben

• lignovit beltéri felhasználásra is 

• véd a kékpenésztől és a gombásodástól  

• Kitűnő időjárásállóság

• légáteresztő felületek

• egyszerű felújítás

• Az ápoló termékek számos ADleR-kereskedőnél beszerezhetőek

• Prémium szerviz az ADleR team-mel

ADLER fanemesítés ráadással

Az ADLER út jobb minőséghez, szépséghez és profithoz vezet!

Lépjen velünk az Adler útra

Lignovit Interior UV 100
A „természetes“.

Az elmúlt években a fa alkalmazása az építkezéseken az 
ökológiai fenntarthatóságának és a kitűnő lakóklímájának 
köszönhetően egyre nagyobb népszerűségnek örvend. 
De nem csak a kültéri alkalmazásban folyamodnak mind 
többször fához, a beltéri kialakításoknál is egyre többször 
alkalmaznak fát a fali és mennyezeti elemekhez.

Kifejezetten ezen felhasználáshoz fejlesztették ki a lignovit 
interior Uv 100-at. A különleges, az Uv sugárzás kiszűrését 

és a fa egyik alkotórészének tekintett lignin stabilizálását 
szolgáló fényvédőszernek köszönhetően megakadály-
ozza a fa elsárgulását. Így a tűlevelű faanyagok termés-
zetes megjelenése tartósan megmarad. Mint számos 
egyéb lignovit termék, a lignovit interior Uv100 is vízzel 
higítható és semleges szagú.

A natur (természetes) színárnyalat mellett számos divatos 
fehér színárnyalat is rendelkezésre áll.

Lignovit Interior UV 100

A legjobb védelem a tartósan friss és természetes fához.

Cikkszám   53229
Kiszerelés   4l, 18l

A feldolgozásra vonatkozó közelebbi informá-
ciók érdekében kérjük, vegye figyelembe a 
lignovit interior Uv 100 műszaki adatlapját.
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