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ADLER – Ausztria vezető faipari 
felületkezelő anyagokat gyártó cége
Az ADLER-Werk Lackfabrik Ausztria vezető lakk, festék és 
faipari felületkezelő anyagokat gyártó cége. A Schwaz/Tirol 
székhelyű 1934-ben alapított családi vállalkozás ma 340  dol-
gozót foglalkoztat. A termelés nagyobbik részét (65% körül) 
a vízzel hígítható rendszerek teszik ki. Elkötelezettségének 
és az ablakkeretek felületkezelése területén végzett kutató-
fejlesztő munkájának köszönhetően az ADLER több mint 60 
százalékos piacrészesedésével  piacvezetőnek számít Ausz-
triában.

Európa sok országában a fa ablakkereteket gyártó cégek 
körében az ADLER ma ismert és igen megbecsült márka. 
Leányvállalatok és hozzáértő kereskedelmi partnercégek 
egész sora nyújt műszaki szervízt, alapot szolgáltatva az AD-
LER sikeres előbbre jutásához a piacon. Állandó kutatási és 
fejlesztési befektetéseknek köszönhetően az ADLER európai 
összehasonlításban is a vezető vállalkozások közé tartozik a 
fa ablakkeretek felületkezelése terén. Különös hangsúlyt fek-
tetünk a vásárlóinkkal kiépített közvetlen kapcsolatra, hogy az 
újonnan felmerülő igényekre a lehető leggyorsabban tudjunk 
reagálni.

Teljeskörű minőség-ellenőrzés garantálja az ADLER-termékek 
megszokott, folyamatosan kiváló minőségét. A minőség-
ellenőrzés már a nyersanyag beszállításakor megkezdődik, 
és magában foglalja a teljes értékteremtő folyamatot 
egészen a vásárlókhoz való szállításig az ISO9001 és 
ISO14001 minősítéseknek megfelelően.

Az ADLER-nél kiemelt szerepet kap az ökológiai 
felelősségtudat. Már 1994-ben üzembe helyezte környezetvé-
delmi és újrahasznosítási központját, amely a legmoderneb-
bek közé tartozik Európában. Ezt igazolja a Responsible-Care 
elismerő tanúsítvány is, amellyel 1994 óta újra és újra kitünte-
tik. Ezen kívül 1998-ban egy komoly vizsgálatot követően az 
ADLER-t Ausztria első lakkgyáraként kitüntették az Öko-Audit 
elismerő tanúsítvánnyal, és bevezették a Környezetvédelmi, 
Ifjúsági és Családügyi Minisztérium cégjegyzékébe.
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ADLER az idő tükrében
1934  A mai vállalkozás alapját Johann Berghofer   
 vetette meg a Schwaz óvárosában alapított   
 festékgyárral.
1935  Olajfestékek, mattfestékek, politúrok   
 és padlóápoló szerek gyártása 
 szerény méretű raktárhelyiségekben.
1947  Az első gyárépület megépítése Schwaz 
 város külterületén.
1964  Miután a cégalapító Johann Berghofer 
 54.  életévében elhunyt, fia, Ing. Günther   
 Berghofer veszi át a vállalat vezetését.
1974-1981 Új lakkgyár építése Schwaz város    
 iparterületén
1991/92  Bécsben, St. Pöltenben, a Graz melletti   
 Kalsdorfban és Linz-Leondingban    
 szervízközpontokat építenek ki.
1994  Sor kerül egy szennyvíztisztító    
 berendezéssel, visszaváltható 
 csomagolóeszközök tisztítására alkalmas   
 gépsorral és szemétszétválogató, illetve 
 értékesítési részleggel ellátott    
 környezetvédelmi és újrahasznosítási 
 központ építésére.

1997 Újabb szervízközpont létesítése    
 Klagenfurtban
1999 Mettenheimban (Németország) megalakul az  
 első németországi szervízközpont.
2001 Ing. Günther Berghofer a cég vezetését   
 lányára, Andrea Berghoferre és a hosszú 
 évek óta a cégnél dolgozó DI Dr. Manfred   
 Oberreiterre bízza. 
 Megnyitják az új, teljesen automatizált   
 magasállvány-raktárat. A számítógép 
 vezérelte be- és kirakodás lehetővé teszi a 
 a vásárlók még gyorsabb kiszolgálását.
2002 A vásárlóknak bemutatják az új kutatási-  
 fejlesztési központot, ahol egy automatikus   
 bútorlakkozó gépsor és egy ablakkeret-
 lakkozó utca található.
2004 Az ADLER tulajdonába kerül az osztrák   
 lakk-készítményeket gyártó cég, a Frenkel 
 és a kiváló glettanyagairól ismert Grilith   
 márka.
 Az osztrák gazdasági szaklap,    
 Wirtschaftsblatt, az ADLER-t Tirol legjobb   
 családi vállalkozásának kiáltja ki.
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7 jó indok az ADLER faablak 
kezelő anyagai mellett 

elveszíti átlátszó voltát. Nem így a „generation 3” Aquawood-
Dickschichtlasur vastagrétegű lazúrfestéke: A lakkfilm sűrű 
hálórendszere hosszú időre megakadályozza a vízfelvételt.

A hagyományos lazúrfestékek a folyó víz (hosszú esős 
időszakok) okozta tartós terhelést csak korlátozott ideig állják. 
A víz elkezd áthatolni a lazúrrétegen, az fehéressé válik, és 

Esővíz elleni védelem

és lakkjaink kiváló vízpára-áteresztőképességgel 
rendelkeznek, így elejét veszik a nedvesség okozta 
károsodásoknak. A rendszeres szellőztetésről azonban 
minden esetben gondoskodni kell.

A nagyfokú vízpára-áteresztőképesség minden olyan 
helyzetben előnyös, ahol a magas beltéri nedvességtartalom 
következtében erős diffúziós terhelés áll fenn (a télen készült 
építmények esetében például, amelyeket ugyan fűtenek, de 
gyakran nem szellőztetnek rendszeresen). Lazúrfestékeink 

Vízpára-áteresztőképesség

generation 3

generation 3

A „generation 3” lakkok és lazúrfestékek még erősen 
átnedvesedett fakeretek esetén is, ami hosszabb esős 
időszakok vagy a belső terek állandóan magas páratartalma 

következtében alakulhat ki, megtartják kifogástalan felületi 
tapadásukat az alaphoz.

Tökéletes felületi tapadás nedves fán is

Az ADLER ablakkeretek festésére szolgáló termékei 
mindenkor nagyfokú rugalmasságukkal tűntek ki. Ezeket 
a tulajdonságokat most tovább javítottuk: Az Aquawood-
Dickschichtlasur lazúrfilm például a kétszeresére nyújtható. 

Ez biztosítja, hogy a lakkréteg állandóan kövesse a fa 
folyamatos tágulását és összehúzódását. Így nem áll fenn 
a mikrorepedések kialakulásának a veszélye, még erős 
hőmérsékletingadozások esetén sem.

Rugalmasság

generation 3

generation 3
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Kiváló tartósság jégeső esetén is
A lazúrréteg védőhatását csak abban az esetben tudja 
kifejteni, ha állapota intakt, azaz nem sérült. A komoly 
jégesők azonban gyakran okoznak kárt a lazúrrétegekben, 
így a víz és a nedvesség akadálytalanul talál utat a fához. Az 

újfajta „generation 3” gyanták minden korábbinál nagyobb 
tartósságuknak köszönhetően még a nagy jégdarabok 
okozta ütközéseknek is ellenállnak, és megakadályozzák a 
repedések kialakulását.

A „generation 3” lazúrfestékek minden színárnyalatát 
tökéletesebbé tettük a pigmentáció tekintetében, hogy 
megfeleljenek az UV-védelemmel szemben támasztott 
legszigorúbb kritériumoknak is. Így a legvilágosabb 
lazúrfesték-árnyalatok is képesek a fa számára káros UV-

sugárzás több mint 90%-át hatástalanítani (a rajzon kék 
színnel jelöltük). Ennek mérésére a legmodernebb módszerek 
állnak rendelkezésünkre. Ellenőrző műszerekkel és kültéren 
természetes körülmények között egyaránt folyamatosan 
ellenőrizzük az időjárás változások által előidézett hatásokat.

A legmodernebb UV-védelem

generation 3

generation 3

Színkiegyenlítő lakkok
A különböző erősségű nedvszívó képességgel rendelkező 
faalapok kiegyenlítésére sok kutatást végeztünk. Ennek 
eredményeképpen olyan impregnáló anyagokat és 

lazúrfestékeket hoztunk létre, amelyek még problémás 
faanyagon is biztosítják az egységes és tetszetős 
színhatást.

generation 3
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Tartósan szép felület eléréséhez 3 fázisú lakkozást ajánlunk. A fa fajtájától és a kívánt felülettől függően egyéb módszerek 
alkalmazására is van lehetőség (vesd össze munkavégzésre vonatkozó utasításainkkal).

Ablakok és bejárati ajtók 
felületkezelése lazúrral

1. fázis:
Aquawood-Tauchimprägnierung merítő impregnálószer (kékülést okozó 

gombák és gombásodás elleni védelem, valamint színmeghatározó).

2. fázis:
Aquawood-Intermedio (köztes réteg, amely “teljes vízmentes 

zárást“ biztosít, és csökkenti a csiszolási igényt).

3. fázis:
 Aquawood-Dickschichtlasur vastagrétegű lazúrfesték (szórási eljárással felhordott 
fedőréteg a hőmérséklet változásaival szemben tanúsított kiváló tulajdonságokkal, 

rugalmassággal és UV-védelemmel).
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PROFITIPP

Vízzel hígítható, színes impregnálószer ablakokhoz és 
ajtókhoz. Véd a kékülést okozó és  farontó gombák ellen 
(lásd DIN 68800-3 szabvány).

Védelem és színmeghatározás 1 termékben
Színtelen impregnálószerbe történő előmerítésre nincs 
szükség. Az Aquawood merítő impregnálószer elegendő 
biocid védelmet és egyenletes, kiváló színhatást nyújt 
egy termékben.

Ahhoz, hogy tölgyfánál optimális száradási tulajdonságokat 
érjen el (fölösleg gyors lefolyása foltképződés nélkül) – 
különösen a sötét színárnyalatok esetében – az Aquawood 
Tauchimprägnierung K impregnálószert ajánljuk figyelmébe. 

Ezt a terméket speciálisan durva pórusú, vízben oldódó 
anyagokat tartalmazó fákhoz (tanin) fejlesztettük ki. Figyelem: 
korlátozott színválaszték.

Tölgyfából készült ablakkeretek

Ismertetőjegyek
• Alapvetően minden fafajtához alkalmas (kivéve: exóta 

faanyagok)
• Megakadályozza a foltképződést – különösen 

tűlevelűeknél –, mivel speciális pigmentanyagokat 
tartalmaz

• Visszatartja a fa erős mértékű érdesedését
• Jó csiszolhatóság, egyenletes színhatás jellemzi

Az egyenletes szórási kép eléréséhez a fedő lazúrfesték-
rétegnek egy színárnyalattal világosabbnak kell lennie, 
mint a beszívódó impregnálószernek. Fordított esetben 

a szépség rovására menő árnyfoltok is kialakulhatnak 
a felületen, ami egyedi esetben a vásárló részéről akár 
reklamációhoz is vezethet.

Aquawood-Tauchimprägnierung E
Az Aquawood-Intermedióval olyan merítésre és árasztásra 
kész alapozó anyag áll rendelkezésünkre, amelynek 
az a feladata, hogy az ablakok farészét tökéletesen és 
vízmentesen lezárja.

Vízmentes lezárás
A merítéses és árasztásos eljárásnak köszönhetően 
az alapozó anyag bejut a kis résekbe is, és (különösen 
fontos!) még az olyan bütüs helyeken is felszívódik, mint 
amilyenek a V alakú repedések. A bütüs fa tökéletesen 
telítődik, megakadályozva ezzel a nedvességfelvételt a 
kültéri felületeken.
 
Ismertetőjegyek
• Lényegesen kevesebb csiszolást igényel
• A csiszolásnál nem sérül az impregnálószer 

folyamatossága

A faanyag bütüs részei mindig gyenge pontot jelentenek az 
időjárás viszontagságai során. Különösen a fenyőből készült 
ablakkeretek vehetnek fel sok vizet a bütüs helyeken, és 
segíthetik elő ezzel a lakkréteg károsodását. Ablakkeretének 
csak abban az esetben lehet hosszú az élettartama, ha a 
kis hézagokat és az ablakosztó léceket külön vízmentesen 

lezárja. Az ADLER által kimondottan a bütüs helyekre 
kifejlesztett alapozó már rövid száradás után kiváló ellenálló-
képességet tanúsít a vízzel szemben. Az alapozót az 
impregnálást követően kell felvinni, és 2 órával később már 
át is lehet lakkozni.

Aquawood-Intermedio

Alapozó bütüs helyekre

• Jelentős mértékben javul a nedvesség elleni védelem 
a kritikus helyeken

Kiválóan telítő változat
Amennyiben különösen telített felületeket kíván elérni, 
akkor az Aquawood-Intermedio egy még jobb telítést 
eredményező változatát ajánljuk: az Aquawood-Intermedio 
HF árasztásos eljáráshoz készült.

Szórásra alkalmas változat
Az Aquawood-Intermediót kiváló minőségű, szórható 
változatban is kínáljuk. Az Aquawood-Intermedio szórható 
változatával nagyon jó telítő és jól csiszolható alapot 
lehet létrehozni, amely elengedhetetlen például az ajtók 
lakkozásánál. 
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PROFITIPP

Aquawood-Dickschichtlasur
A legmodernebb polimer technológiával készült, vízzel hígítható, 
az időjárás viszontagságait kiválóan tűrő és nagyon rugalmas 
lazúr fedőréteg fa ablakkeretek és ajtók lakkozására.

A víz nem szivárog be
Az ADLER Aquawood vastagrétegű lazúrfestékének 
további előnye: a felület sérülései ellenére a víz hosszú 
időn át nem szivárog be és nem szívódik fel a faanyagba. 
Ez a lazúrfesték kiváló felületi tapadásának köszönhető a 
faanyag magasabb nedvességtartalma esetén is. 

UV-védelem
Három módszernek köszönhető, hogy az ADLER Aquawood 
vastagrétegű lazúrfesték nagymértékben ellenáll az 
UV-sugárzásnak: stabil, átlátszó vasoxid-pigmensek a 
lazúrréteg színhatásának eléréséhez; olyan UV-abszorber 
és gyökmegkötő alkalmazása, mint amilyen az autóknál 
alkalmazott színtelen lakk is; valamint a speciális, félig 

Télikertekhez, ablaktáblákhoz és pl. nagyméretű kapukhoz 
ajánljuk a szórható Aquawood-MS-Spritzlasur (áttetsző hatású) 
vagy az Aquawood-MS-Color (fedő hatású) lakk alkalmazását. 
Az MS-lazúrok segítségével vékonyabb rétegű szárazfilmet 
érhet el. A vékonyabb rétegvastagságnak köszönhetően 2-3 

faktorral megnövekszik a vízpára-áteresztőképesség, ami a 
nagy beltéri nedvességtartalmú télikertek esetében nagy előnyt 
jelent. Továbbá megnövekszik a festékrétegek élettartama, és 
javíthatóságuk is könnyebbé válik.

Kisebb javítási munkálatoknál, ha az Aquawood-Dickschichtlasur 
Spritzqualität szórható lazúrfestéket összekeveri egy speciális 
hígítóval (cikkszám 80085, hígítási arány 10%), akkor ecsettel 

is könnyen felhordhatja. Nagyobb felületek festéséhez az 
Aquawood-Dickschichtlasur Streichqualität kenhető változat 
alkalmazását ajánljuk.

Az MS közepes rétegvastagságú rendszer

átlátszó, szervetlen pigmensek. Ez utóbbiak a vastagrétegű 
lazúrfesték világosabb színárnyalatai esetén is hosszú ideig 
védik a faalapot a káros UV-sugarak ellen.

Ismertetőjegyek
• Kitűnő ellenálló-képesség az időjárás viszontagságaival 

szemben
• Kiváló tapadás függőleges felületen
• Nagyon jó blokkálló képesség (csökkent hajlam az 

összetapadásra)
• Nagyfokú páradiffúziós képesség

Jégesővel szembeni védelem
Az ADLER Aquawood vastagrétegű lazúrfestékében egy 
kiegészítő, igen rugalmas és UV-álló poliuretán diszperzió 
garantálja az ütésekkel szembeni tartósság növelését. 
Ennek a diszperziónak köszönhetően a jégeső lényegesen 
kevesebb kárt tud okozni a lazúrrétegben.

 Aquawood-Protect
PUR diszperziós alapú, vízzel hígítható, színtelen, 
kétkomponensű szórólakk fából készült ablakkeretek és 
ajtók fedő és áttetsző hatású lakkozásához.  

Nagyobb ellenálló-képesség a karcolásokkal szemben
Az Aquawood-Protectet lehet Aquawood-Dickschichtlasuron 
és Acryl-Spritzlackon is alkalmazni, amennyiben nagyobb 
ellenálló-képességet kívánunk elérni a karcolásokkal és/
vagy a kémiai behatásokkal szemben. Leginkább az ajtók 
vannak kitéve megnövekedett mechanikai terhelésnek. Ki 
ne ismerné az alábbi szituációt: mindkét kezünk tele van 
bevásárlószatyrokkal, és egy erőteljes rúgás segítségével 
próbáljuk kinyitni az ajtót. A bevásárlókosár vagy a kulcs 
okozta karcolások mindennaposak. Az Aquawood-Protect 
megvédi a felületet az idő előtti elhasználódástól.

Időmegtakarítás
Ahhoz, hogy a lakkozásnál értékes időt takarítsunk meg, 
lehetőség van arra is, hogy az Aquawood-Protectet még a 
nedves felületre vigyük fel  egykomponensű lakként.

Ismertetőjegyek
• Nagyfokú ellenálló-képesség a karcolásokkal szemben
• Kiváló ellenálló-képesség a kémiai behatásokkal 

szemben (2K-feldolgozás)
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Fedő hatású lakkozásnál is 3 rétegű felvitelt ajánlunk: impregnálószer, töltő anyag és fedőlakk. A végső színárnyalattól 
függetlenül mindig fehér impregnálószerrel és fehér töltő anyaggal dolgozzunk. A végső színhatást a fedőlakk fogja 
biztosítani.

Fehérre vagy színesre festett 
ablakok és bejárati ajtók

Vízzel hígítható, fehér színű, merítő impregnálószer, 
speciálisan ablakkeretek fedő hatású festéséhez. Véd a 
kékülést okozó és farontó gombák ellen (lásd a DIN 68800-3 

Aquawood-Tauchimprägnierung spezial weiß
szabványt). A speciális fehér Aquawood merítő impregnálószer 
szigetelő hatású, és megköti a fa vízben oldódó anyagait, 
ezzel véd az esetlegesen fellépő elszíneződésektől.

1. fázis:
Aquawood-Tauchimprägnierung Spezial weiß (kékülést okozó gombák 

és gombásodás elleni védelem, valamint színmeghatározás).

2. fázis:
Acryl-Spritzfüller (fában lévő, vízben oldódó anyagok szigetelése, töltő hatás).

3. fázis:
Acryl-Spritzlack (fedőréteg a szórási eljárás végén, az időjárás viszontagságaival 

szemben kiváló ellenálló-képességet és nagyfokú rugalmasságot mutat).
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Acryl-Fensterfüller

Acryl-Spritzfüller weiß 
Vízzel hígítható, szórható, nagyfokú telítőképességű anyag, 
amely kitűnő szigetelési tulajdonságokkal rendelkezik. 

Sima felület
A jó csiszolhatóságnak köszönhetően az Acryl-Spritzlack 
szórólakkal történő átlakkozás után abszolút sima felületek 
hozhatók létre, amelyek a fa szerkezetét teljes mértékben 
elrejtik. 

Az Acryl-Fensterfüller alapozó még nagyobb fokú telítést 
és még jobb csiszolhatóságot kínál. Vigyázat: szigetelési 

Fehér ablakkeretek köztes rétegeként Aquawood-Intermediót 
is használhatunk. Vigyázat: ez a termék se rendelkezik 
szigetelési tulajdonságokkal.

Színkeverés
Az Acryl-Spritzfüllert max. 10% Acryl-Spritzlack 
hozzáadásával lehet árnyalni. Ilyen módon pasztellszínek 
előállítására van lehetőség.

Ismertetőjegyek
• Kiváló telítőképesség
• Eltünteti a kis lyukakat és repedéseket, ideálisan 
 lehet használni ékben csapolt élfákhoz.
• Szigeteli a fa vízben oldódó anyagait, pl. erdei fenyő 

vagy meranti esetében

tulajdonságokkal nem rendelkezik, ezért ne használjuk pl. 
erdei fenyő esetében.

Acryl-Spritzlack
Vízzel hígítható, fedő hatású zárólakkréteg ablakok és 
ajtók színes lakkozásához. Nagyfokú rugalmasság és 
különösen kiváló ellenálló-képesség jellemzi az időjárás 
viszontagságaival szemben. A szórásnál nagyon jól tapad 
függőleges felületeken (nem folyik meg).

Maximális ellenálló-képesség az időjárással szemben
Az Acryl-Spritzlack szórólakk maximálisan védi az ajtókat 
és ablakokat az időjárással szemben. A fedő hatású 
pigmensek teljes mértékben meggátolják a fát károsító UV-
sugarak behatolását, ami fontos előny a lazúrfestékekkel 
szemben az élettartam szempontjából.

Pontos színárnyalatok és kiváló fedő hatás
Egy speciális keverési eljárással maximális színpontosságot 
garantálunk a lakk kiváló minőségének állandó fenntartása 
mellett. A magas pigmenstartalomnak köszönhetően minden 
színárnyalat esetében kielégítő fedési tulajdonságokat 
érhetünk el, még az éleken is.

Ismertetőjegyek
• Telített felületek érhetők el vele, különösen az Acryl-

Spritzfüller telítőanyaggal kombinálva.  
• Kiváló pórusátitatás az olyan pórusos fák esetében is 

mint a meranti
• Kitűnő fénymegtartó képesség
• Csekély hajlam az elszennyeződésre
• Nagy színválaszték (RAL, NCS és sok egyéb)

Ügyeljen arra, hogy megfelelő vastagságú nedvesfilmréteget 
vigyen fel. A túlságosan vastag réteg ugyanis negatívan 
hat a rendszer diffúziós képességére, azaz a fa a lakkon 

keresztül nem tud elegendő mennyiségű nedvességet leadni 
környezetének.
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Fa-Alu ablakok
A fa-alu ablakok az utóbbi években nagyon elterjedtek a piacon. 
Erre a trendre reagált az ADLER kutatólaboratóriuma.

Fa-Alu-minőség
A fa-alu-ablakok lakkozásához az ADLER-Werk Lackfabrik 
saját termékcsaládot bocsát vásárlói rendelkezésére: a kiváló 
minőségű Aquawood-Dickschichtlasur Holz-Alu és Acryl-
Spritzlack Holz-Alu termékeket az ablakok beltéri oldalán 
történő alkalmazásra. Ezek a termékek a fa-alu-ablakok 
lakkozására jellemző speciális feltételekhez vannak igazítva. 
Csak színtelen és fehér színben kaphatók. 

Beltéri felületek természetes fa hatással
Az Aquawood-Natureffektet azok számára fejlesztettük ki, 
akik a fa természetes jellemzőit ablakuk beltéri felületén sem 
akarják nélkülözni. Nemcsak védelmet nyújt, hanem olyan 
hatást is ad, mintha a fakeret nem is lenne lelakkozva.

Olajozott felületek
A bútoriparban az olajozott felületek különösen nagy 
közkedveltségnek örvendenek, és kiemelik a fa meleg, 
barátságos jellegét. Mi az ablakok esetében is lehetővé 
tettük ezt. Az Aquawood-Lärchenöl vörösfenyőolajjal olyan 
terméket bocsátunk vásárlóink rendelkezésére, amellyel ipari 
méretekben, azaz szórási eljárással is lehet dolgozni, és amely 
- különösen a vörösfenyőből készült faanyagok esetében 
– kiemeli az erezetet és olajos felületet eredményez.  

Műanyag ablakok
A színesen lakkozott PVC-ablakok vagy a műanyag felületű 
ajtók iránti kereslet egyre növekszik. Speciálisan erre az 
alkalmazási célra az ADLER kutatólaboratóriuma egy saját 
termékcsaládot fejlesztett ki: az ADLER Polycrylt, egy vízzel 
hígítható, színes kétkomponensű szórólakkot.

PVC-ablakokat Acryl-Spritzfüllerrel, azaz a fából készült 
ablakok esetében alkalmazott fedőlakkal is lehet lakkozni a 
Polycrylnél leírt eljáráshoz hasonlóan. Az egyetlen különbség 

Rugalmas, kemény és karcálló
A műanyag alapfelület egészen más tulajdonságokkal 
rendelkezik, mint a fa. A Polycryl megfelelő rugalmassággal 
rendelkezik, felületét tekintve azonban lényegesen 
keményebb és ellenállóbb a karcolásokkal szemben, mint 
a kültéri falakk-készítmények. 

Közvetlenül a műanyagra
A Polycrylt közvetlenül a műanyagra lehet felvinni. A PVC-
profilokat ezt megelőzően speciális hígítóval kell kezelni, ami 
kitűnő tapadást biztosít a műanyagon a fedőlakk számára. 
A Polycrylt egyéb, az ajtókon alkalmazott műanyagok 
esetében is lehet alkalmazni. A megfelelő tapadást itt a 
speciális alapozók biztosítják.

az, hogy az Acryl-Spritzlack nem tudja ugyanazt a felületi 
keménységet biztosítani, mint amit a speciális, műanyagokhoz 
való lakk tesz lehetővé.
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Spatulyázó massza
ADLER Grilith
Oldószertartalmú folyékony fa a fában található hibás 
helyek kijavításához. A Grilith különböző színárnyalatokban 
kapható, és az Aquawood-Tauchimprägnierunggal ill. -
Dickschichtlasurral  is átlakkozható. A Grilith átveszi az 
impregnálószer színét, ugyanúgy ahogyan azt a fa is teszi. 
Az alapozóval kitöltött hibás helyek így a lakkozás után 
szinte nem is láthatók.

ADLER Feinspachtel
Vízzel hígítható, egykomponensű, finomabb állagú  
spatulyázó massza a fában található hibás helyek 
kijavításához.  Acryl-Spritzfüllerrel és –Spritzlackkal 
átlakkozható. Kisebb lyukak és repedések (pl. ékben csapolt 
faanyagok kötési helyei) kitölthetők vele.

Az ablak ápolása
A felület hosszú élettartamának lényeges előfeltétele 
a fából készült ablakok és ajtók rendszeres ápolása. 
Az ehhez szükséges költségek lehető legalacsonyabb 
szinten tartásához az ADLER kifejlesztett egy ápolószer 
családot, amely felhasználását tekintve egyszerű és 
hatékony – nincs hozzá szüksége sem ecsetre, sem 
csiszolóvászonra, csupán az ápolószer-csomagban 
található tisztítókendőt kell kézbe vennie.

Top-Cleaner
A lakkozott farészek mélytisztításához nedvesítse meg 
a tisztítókendőt a Top-Cleanerrel, majd vigye fel azt a 
felületre. Tiszta, meleg vízzel való átmosással a durvább 
szennyeződés is gond nélkül eltávolítható.

Top-Finish
A száraz, tiszta felületekre vigye fel egyenletesen a Top-
Finisht a tisztítókendő vagy egy rongy segítségével. Így 
a lakkrétegben kialakult mikrorepedések és pórusok 
elzáródnak, ami növeli a vízzel hígítható lakkok és 
lazúrfestékek élettartamát.    
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Kutatólaboratóriumunk folyamatosan dolgozik azon, hogy ablak felületkezelő termékeink az időjárás 
viszontagságaival szemben egyre ellenállóbbak és ezáltal egyre hosszabb élettartalmúak legyenek.

Ahhoz, hogy a fafelületek tartósságát szavatolni tudjuk, olyan külső tényezőkkel kell számolnunk, 
amelyek nem a lakkgyártó cégen múlnak. Ilyen tényezők:

• a faanyag kiválasztása és előkészítése
• a termékeink megfelelő felhasználása
• a legkülönfélébb időjárási viszonyok

Garancia 5 évre
Az ADLER 5 éves garanciát kínál írásban feldolgozóinak/vásárlóinak azzal a kikötéssel, hogy a 
faanyag kiválasztása, az ablak szerkezetének kialakítása, a felületi kezelés stb. az útmutatásaink 
szerint történik. A szóba jöhető lakkréteg-szerkezetek és alkalmazási területek körét pontosan 
meghatároztuk.

Technikusaink szívesen nyújtanak felvilágosítást illetve segítenek Önnek a szükséges intézkedések 
helyben való megvalósításában.

Garanciavállalás

ADLER-Werk Lackfabrik
Johann Berghofer GmbH & Co · Bergwerkstraße 22, A-6130 Schwaz

Tel.: +43 5242 6922-0 · Fax: +43 5242 6922-999 · info@adler-lacke.com · www.adler-lacke.com2005


