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Az ADLER 410 munkatársával Ausztria vezető lakk-, festék- és favédőszergyártója. A sikertörténet egy kis 
festéküzlettel kezdődött, amelyet Johann Berghofer nyitott 1934-ben Schwaz óvárosában. Az üzlet raktár-
helyiségeiben kezdett el olajfestékeket, mattosító és polírozó anyagokat, valamint padlóápoló szereket 
előállítani. Amikor az ADLER-művek alapítója 54 éves korában elhunyt, fia, Günther Berghofer mérnök 
vette át a 45 alkalmazottat foglalkoztató üzemet, amelyet édesanyja, Hermine Berghofer támogatásával 
igazgatott. Ebből a kis festéküzletből nőtte ki magát a márkatermékeket gyártó ADLER cég.  

piacok és vásárlók
Közel 15.000 tonna lakk hagyja el évente a schwazi lakkgyárat, és jut el több, mint 20 ország 
vásárlóihoz. A termelés 40%-a kerül exportálásra. A termékek több, mint felét Ausztriában, tehát belföldi 
piacon értékesítik. Az ADLER vásárlóit asztalosok, bútor- és ablakgyártók, festők és barkácsolók alkotják. A 
folyamatos kutatást és fejlesztést támogató beruházások hozzájárulnak ahhoz, hogy az ADLER európai 
viszonylatban is a vezető vállalatok körébe tartozik. Az ADLER Ausztria piacvezető vállalata a bútorlakkok és az 
ablakok felületkezelési rendszereinek területén, csakúgy mint a barkácsolók körében. A vállalat a vásárlókkal 
közvetlenül tartja a kapcsolatot, így gyorsan tud reagálni az új igényekre. 

Minőség
Az állandó ellenőrzések garantálják az ADLER-termékek folyamatos, kiváló minőségét.  A minőségellenőrzés 
már a nyersanyagok beszállításánál elkezdődik, és ez biztosítja, hogy az ADLER-Werk Lackfabrik rendelkezik 
az ISO9001-es és ISO 14001-es tanúsítványokkal.

Tiszta munka - tiszta környezet 
A közel 10.000 terméknek már több, mint 60%-a vizes bázisú. Az ADLER hozzáállása a környezetvéde-
lemhez nem csak üres beszéd, ezt igazolja az 1995-ben megnyitott környezetvédelmi- és újrahasznosító 
központ, amely Európában a legmodernebbek közé tartozik.  Ennek eredményeképpen az ADLER-t 1994-
ben a „Responsible Care“ tanúsítvánnyal tüntették ki. Ezen felül az ADLER volt az első ausztriai lakküzem, 
amely 1998-ban megkapta az Öko-Audit-tanúsítványt, és bekerült a környezetvédelmi- és családvédelmi 
szövetségi minisztérium helyi jegyzékébe. 

Családi tradíció
Günther Berghofer, az ADLER-művek üzletvezető társasági tagja hosszan tartó cégvezetés után 2001-ben 
átadta a vállalat vezetését a következő generációnak. A vezető szerepet lánya, Andrea Berghofer vette át 
közösen a hosszú évekig beszerzési vezetőként és prokurisztként dolgozó, Dr. Manfred Oberreiter-rel. Az 
alapítók szelleméhez híven az ADLER a mai napig családi vállalkozás. 

falakk gyártóADLER – A VEzETő FALAKK GyáRTó
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1934  Johann Berghofer a festékbolt Schwaz óvárosában való megalapításával lefekteti 
  a vállalat alapjait.   
1935  A szerény raktárhelyiségekben olajfestékeket, mattosító és polírozó anyagokat,  
  valamint padlóápoló szereket kezdenek gyártani.
1947  Az első gyárépület megépítése Schwaz külvárosában. 
1964  Az alapító, Johann Berghofer 54 éves korában bekövetkezett halála után felesége, 
  Hermine Berghofer és fia, Günther Berghofer veszi át a vállalat irányítását. 
1974-1981 Újabb lakkgyár építése Schwaz iparterületén.
1991/92  Bécsben, St. Pöltenben, a Graz melletti Kalsdorfban és Linz-Leondingben új 
  szolgáltató központok nyílnak. 
1994  A környezetvédelmi- és újrahasznosítási központ újjáépítése szennyvíztisztító 
  berendezéssel, visszaváltható csomagolóeszközök tisztítására alkalmas gépsorral,  
  szemétszortírozó és újrahasznosító részleggel. 
1997  Szolgáltató központ létrehozása Klagenfurtban. 
2001  Günther Berghofer a cégvezetést lányára, Andrea Berghoferre, és munkatársára 
  Dr. Manfred Oberreiter, okl. mérnökre bízza.  
  Az első teljesen automatikus többszintes raktár megnyitása. A számítógép 
  vezérelte be- és kiraktározásnak köszönhetően a vásárlók még gyorsabban 
  jutnak az áruhoz. 
2002  Az automatikus bútorlakkozó gépsorral és ablakgyártósorral felszerelt, új kutató- 
  és kompetencia-központ bemutatása.
2004  Az ADLER az ausztriai Frenkel lakkmárka és a neves Grilith Holzkitt márka 
  jogtulajdonosa lesz. 
  A Wirtschaftsblatt Tirol legjobb családi vállalkozásává kiáltja ki az ADLER-t.
2005  Az új tuggeni raktár megnyitása (CH).
2006  Landshutban (D) is szolgáltató központ létesül. 

az idő tükrébenADLER Az IDő TüKRéBEN
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A FA A MAGA TERMéSzETESSéGéVEL KELLEMES LéGKÖRT 
TEREMT A LAKóKÖRNyEzETBEN, AMELyBEN Az EMBER 
NyUGALMAT éS KIKAPCSOLóDáST TALáL. EHHEz A KELLEMES 
KÖRNyEzETHEz JáRULNAK HOzzá Az ADLER FAPáCOK, 
MELyEK MEGőRzIK BÚTORáNAK EGyEDISéGéT. 

Immáron évszázadok óta próbálják a fa szépségét „színezés“ által 
erősebben hangsúlyozni. Az ADLER ehhez nyújt segítséget páctí-
pusainak sokszínűségével, amely kielégíti a különböző igényeket, 
és megfelel a különböző fatípusoknak. A divatos trendek manap-
ság tiszavirág életűek, a színtónusok és az effektusok folyamatos 
újítása éppen ezért elengedhetetlen. 

A szemmel látható szépítő funkció mellett az ADLER pácok egy 
másik funkciót is ellátnak. A fa különböző színtónusait a pác felvi-
telével lehet kiegyenlíteni, ami manapság a gazdaságos gyártás-
ban már szinte elengedhetetlen. A fa egzakt kiválasztása a legtöbb 
esetben túl sok ráfordítást igényelne. 

Mint mindig: A fafelület pácolásával a bútordarab szemmel 
láthatóan szebb, így értékesebb lesz. 

FAPÁCOKFAPáCOK

Spritzbeize 11001 ff
Aqua-Classic 13301 ff
Aqua-Dark 13596 ff
Aqua-Flair 14401 ff

a következő oldalakon …
Aqua-Positiv 13001 ff
Positiv Plus 12801 ff
Aqua-Wischbeize 12081 ff
Aqua-Style 13831 ff
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Vizes alapú pác finom és durva pórusú lombhullató fákra 
(pl. bükk, cseresznye, mogyoró). 

+ egyenletes pácképet biztosít
+ könnyű felvitel 
+ kiváló fénytartás
+ oldószer és víz alapú lakkal is átlakkozható

Az ADLER Aqua-Calssic a legtöbbször használt és a 
legszélesebb alkalmazási területtel rendelkező pác. 
A bútoroknak elegáns, egyenletes pácképet kölcsönöz.

Csomagolás  1 l, 5 l
Színárnyalatok  az ADLER páckártya alapján

AQUA-CLASSIC 13301 ffSPRITzBEIzE 11001 ff

Oldószer alapú szórópác durva pórusú lombhullató fák 
(pl. tölgy és mahagóni) pácolásához. 

+ kihangsúlyozza a pórusokat, elegáns megjelenést 
 kölcsönöz
+ gyors száradás
+ kitűnő fénytartóság
+ oldószer és víz alapú lakkal is átlakkozható

Fénylő, időtálló színtónus, könnyű felvitel és 
gyors száradás - nemhiába tartozik ez a pác a 
legkedveltebbek közé.

Csomagolás  1 l, 5 l
Színárnyalatok  az ADLER páckártya alapján 

A sötét fa színárnyalatok a nappali és a hálószoba bútorain 
egyre elterjedtebbek. Erre a trendre reagálva született meg 
az Aqua-Dark - az elegáns, sötét színárnyalatok elérésére 
szolgáló, kitűnő termék.

+ vizes alapú pác lombhullató fákhoz
+ kiváló fénytartás
+ egyenletes páckép 
+ 3 alapszínárnyalatból álló kevert rendszer
+ oldószer és víz alapú lakkal is átlakkozható

Koloniál stílusú és modern bútorok sötét pácolattal: 
Ez az ADLER Aqua-Dark specialitása.  

Csomagolás  1 l, 5 l
Színárnyalatok  az ADLER páckártya alapján

Vizes alapú színes pác, félig áttetsző páchatással, amely 
lombhullató és tűlevelő fafajtákon is alkalmazható. 

+ pasztell és erős színárnyalatokhoz 
+ félig fedő, enyhén pórusozott páckép
+ kiváló fényállóság
+ oldószer és víz alapú lakkal is átlakkozható

Az ADLER Aqua-Flair megszínesíti az életet. 
A legegyszerűbb módja annak, hogy konyháját 
és nappaliját színesebbé varázsolja. 

Csomagolás  0,9 l, 4 l
Színárnyalatok  az ADLER páckártya alapján

AQUA-DARK 13596 ff AQUA-FLAIR 14401 ff
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Az Aqua-Positiv egyenletes pácképet kölcsönöz, és 
különbözőképpen nedvszívó felületekre is alkalmas. 

+ vizes alapú pác tűlevelű fákhoz
+ egyenletes, pozitív páckép 
+ kiegyenlíti a fa különböző nedvszívóképességéből adódó  
 egyenetlenségeket
+ kiváló fénytartóság
+ oldószer és víz alapú lakkal is átlakkozható

Az ADLER Aqua-positiv kiemeli a tűlevelű fa 
természetes szerkezetét és egyenletes, 
pozitív pácképet kölcsönöz.

Csomagolás  1 l, 5 l
Színárnyalatok  az ADLER páckártya alapján

AQUA-POSITIV 13001 ff

Erre a fenyőpácra egy markáns, pozitív optikai hatás jellemző, 
amelynek köszönhetően a fa évgyűrűi jól kivehetőek. 

+ vizes alapú pác tűlevelű fákhoz
+ markáns, pozitív páckép, még a világos színárnyalatoknál is
+ könnyű felvitel
+ kiváló fénytartóság 
+ csak oldószertartalmú lakkal lakkozható át

A tűlevelű fa a széles színválasztékú ADLER positiv 
plus-szal szép, pozitív rajzolatot kap.

Csomagolás  1 l, 5 l
Színárnyalatok  az ADLER páckártya alapján

POSITIV PLUS 12801 ff

Vizes alapú pác kézi visszatörlésre. Alkalmas minden lombfa 
pácolására, ha a pórusokat ki szeretnék hangsúlyozni. 

+ antikbútor-hatás
+ könnyű felvitel
+ csupán 4 alapszínből kikevert színek sokasága
+ a visszatörlés miatt hosszú feldolgozhatósági idő
+ oldószer és víz alapú lakkal is átlakkozható

Az antik bútorok különleges követelményeket támasz-
tanak a pácokkal szemben a színárnyalat és a színhatás 
tekintetében. Az ADLER Aqua-Wischbeize-val az 
új fának klasszikus, rusztikus és antik pácképet 
kölcsönözhet megnyerő színekkel és szép csillogással. 

Csomagolás  0,9 l, 4 l
Színárnyalatok  az ADLER páckártya alapján

Vizes alapú pác finom pórusú lombhullató fák kimondottan 
egyenletes pácolásához. 

+ nyugodt és különösen egyenletesen páckép 
+ modern színárnyalatok
+ könnyű feldolgozhatóság
+ kiváló fénytartóság
+ oldószer és víz alapú lakkal is átlakkozható

Ha egyenletes, elegáns pácképet szeretne modern 
színekkel, válassza az ADLER Aqua-Style-t.  

Csomagolás  0,9 l, 4 l
Színárnyalatok  az ADLER páckártya alapján

AQUA-WISCHBEIzE 12081 ff AQUA-STyLE 13831 ff
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EGy SzéP BÚTORRA MINDIG ÖRÖM RáNézNI – KELLEMES, 
OTTHONOS HANGULATOT TEREMT. HOGy Ez SOKáIG 
íGy MARADJON, óVJA A FAFELüLETEKET A MINDENNAPI 
IGéNyBEVéTELTőL: ERRE SzOLGáLNAK A FALAKKOK. CSAK 
AMI SOKáIG TART, Az OKOz IGAzI ÖRÖMÖT.

Az ADLER PUR-lakkok modern oldószertartalmú lakkok, amelyek 
megfelelnek a bútorokkal és beltéri elemekkel szemben támasz-
tott legmagasabb követelményeknek is. Ennek a lakktípusnak az 
ismertetőjelei, hogy biztosítja a termék tartósságát, megóvja a 
kémiai és mechanikai igénybevétellel szemben és egyszerűen 
felvihető. 

A bútorgyártók többsége a jó minőségű, bevált poliuretán lakko-
kat részesíti előnyben. Az ADLER ennek az igénynek megfelelve a 
termékek széles palettáját kínálja és minden vásárlónak lehetővé 
teszi - az elvárásoktól függően -, hogy a számára legmegfelelőbbet 
válassza.

POLIURETÁN LAKKOKPOLIURETáN LAKKOK

Dupur-Base 25260
Duopur-Finish 25263 ff
Tiropur 25401 ff
Ventopur 26291 ff

a következő oldalakon …
Legnopur 26211 ff 
PUR-Antiscratch 26313 ff
PUR-Füllgrund 25251
PUR-Glanzlack 25283

PUR-Spritzfüller 25513 ff
PUR-Isofüller fehér 25505
Pigmopur 24005 ff
MDF-4 in 1 RF 23841 ff



17

A könnyen csiszolhatóság és a jó telítő képesség jellemzi ezt 
a 2K-alapozó lakkot, amellyel - a Duopur-Finish fedőlakkal 
párosítva – kiválóan telített felületek érhetők el. 

+ gyorsan száradó 2K-PUR alapozó lakk
+ jó telítő képesség
+ kiváló csiszolhatóság

Jól töltő és kiválóan csiszolható alapozó, mely 
nagyon jó rugalmassággal és tapadással rendelkezik 
függőleges felületen. 

Csomagolás  4 kg, 20 kg
Edző   ADLER Duopur-Härter 82060

Gyorsan száradó poliuretán fedőlakk kiváló telítő képesség-
gel, élénk pórusrajzot ad. A Duopur különösen a sötét 
vagy sötétre pácolt fafelületeknek ad klasszikus és elegáns 
megjelenést - a legújabb trendnek megfelelően. 

+ jó telítő képesség
+ nagyon jól ellenáll a karcolásoknak
+ rugalmas, nincs több fehértörés

Kiválóan töltő és magas értékű fedőlakk, 
mely speciálisan a Duopur-Base alapozóhoz készült. 

Csomagolás  4 kg, 20 kg
Edző   ADLER Duopur-Härter 82060
Fényességi fokozatok G30, G50, G70

DUOPUR-BASE 25260 DUOPUR-FINISH 25263 ff

Sárgulásmentes 2K-PUR-lakk, mely gyorsan szárad, és 
lehetővé teszi a kész munkadarabok gyors egymásra 
pakolását.

+ kiváló töltési képesség
+ nagy mértékben áttetsző
+ szépen élénkíti a pórusrajzot
+ a kész munkadarabok hamar egymásra pakolhatók

gyorsan szárad és abszolút sárgulásmentes - 
a tökéletes felület is elkészülhet gyorsan.

Csomagolás  20 kg, 180 kg
Edző   ADLER PUR-Härter 82019
Fényességi fokozatok G10, G30, G50, G70

VENTOPUR 26291 ff

Ezt az asztalosoknál évtizedeken keresztül jól bevált lakkot 
éveken át folyamatosan fejlesztettük és tökéletesítettük. 
Az ADLER Tiropur a standard követelményeket, amelyeket 
a bútorgyártás a felületekre nézve megkövetel, minden 
tekintetben kielégíti. 

+ 2K-PUR átlátszó lakk nyitott pórusú lakkozáshoz
+ fényvédőszert tartalmaz
+ alkalmas MDF-lemezek szigetelésére
+ játékok lakkozására is alkalmas

Az ADLER Tiropur széles körben és magas feldolgozási 
biztonsággal alkalmazható.

Csomagolás  4 kg, 10 kg, 20 kg, 180 kg
Edző   ADLER PUR-Härter 82019
Fényességi fokozatok G10, G30, G50, G70, G90, G100

TIROPUR 25401 ff
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A Legnopur egy magas értékű 2K-PUR-bútorlakk. Fényálló 
alapanyagainak köszönhetően alkalmas fehér és színes 
pigmentfelületek átlakkozására is.

+ kiváló töltési képesség
+ fényálló és sárgulásmentes
+ megfelel az ÖNORM A-3800-1-es nehezen éghetőségi 
 követelménynek
+ függőleges felületen kiválóan megáll
+ játékok lakkozására is alkalmas

Az ADLER Legnopur megfelel a modern lakkokkal 
szemben támasztott minden követelménynek, 
széles körben alkalmazható. 

Csomagolás  4 kg, 20 kg, 180 kg
Edző   ADLER PUR-Härter 82019
Fényességi fokozatok G10, G30, G50, G70, G90

LEGNOPUR 26211 ff

Isten veletek karcolatok! Ezt az új nyersanyagokból készült 
szupererős lakkot még az acélgyapjú sem sérti fel. Ideális 
védelmet nyújt az igénybevett felületek számára.

+ első osztályú, a legmodernebb nyersanyagokon alapuló, 
 2K-PUR átlátszó lakk
+ extrém felületi keménység
+ igénybevett beltéri felületekhez
+ fedőlakk vagy „lakk-a-lakkon“ formában is használható
+ fényálló és sárgulásmentes
+ nehezen gyulladó, nehezen éghető

Az asztallap nagy igénybevételnek van kitéve? 
Válassza az ADLER láthatatlan védőrétegét!

Csomagolás  4 kg, 20 kg
Fényességi fokozatok G30, G50, G70
Edző   ADLER PUR-Härter 82019

PUR-ANTISCRATCH 26313 ff

Ez a magas fényű lakk kiválóan biztosítja, hogy a felszín 
megfelelő keménységű, ugyanakkor jól polírozható is legyen. 
Kristálytiszta csillogó fényt ad.

+ kiváló minőségű, átlátszó 2K-PUR-lakk
+ kiváló csillogás
+ kiváló köröm okozta karcolás elleni védelem
+ jó tapadás
+ kiváló töltési képesség
+ kiválóan fényezhető és polírozható

gyors száradást szeretne? Használja a pUR-Härter 
S 82040-et!

Csomagolás  3 kg, 18 kg
Edző   ADLER PUR-Härter 82019 
   vagy S 82040

PUR-GLANzLACK 25283

Nagy rugalmassággal rendelkező, átlátszó 2K-PUR 
töltő-alapozó magas értékű, zárt pórusú lakkozáshoz.

+ kiválóan élénk pórusrajz, briliáns mélység
+ kiváló rugalmasság, nagy rétegvastagság esetén sincs  
 repedésképződés
+ nagyon jó telítő képesség

Különösen telített, átlátszó és nagyon fényes 
bevonatrendszerekhez.

Csomagolás  5 kg, 20 kg
Edző   ADLER PUR-Härter 82031

PUR-FüLLGRUND 25251
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A gyorsan száradó, jól csiszolható töltő-alapozó szigetel és 
telít egy munkafolyamatban, ezzel időt és pénzt spórolhat. 
Közvetlenül alkalmazható MDF-lemezeken.

+ jó telítő képesség
+ kiváló szigetelés a teljes fazékidő alatt
+ függőleges felületen kiválóan megáll
+ jó felületi tapadás az alapozó fóliával rétegzett 
 munkadarabokon is.
+ egyszerű, gyors lehetőség a pigmentlakkal kezelt 
 felületekhez

gyorsan száradó lakkot szeretne, amelyet azután 
gyorsan géppel csiszolna? Használja az ADLER 
pUR-Härter S 82040-et!

Csomagolás  4 kg, 24 kg
Edző   ADLER PUR-Härter 82019 
   vagy S 82040

PUR-ISOFüLLER FEHéR 25505PUR-SPRITzFüLLER 25513 ff

Ez a gyorsan száradó, jól csiszolható töltő-alapozó nagyon 
jó és tartós rugalmassággal, ill. függőleges felületen kiváló 
tapadással rendelkezik.

+ jó telítő képesség
+ függőleges felületen jól tapad
+ alkalmazható nyers és furnérozott forgácslapon
+ MDF-lemezeket először le kell szigetelni egy alkalmas 
 színtelen 2K-PUR-lakkal

gyorsan száradó lakkot szeretne, amelyet azután 
gyorsan géppel csiszolna? Használja az ADLER 
pUR-Härter S 82040-et!

Csomagolás  4 kg, 30 kg
Edző   ADLER PUR-Härter 82019 
   vagy S 82040

Szigetelő, töltőanyag, színes lakk és fedőlakk egyben – és a jól 
bevált pigmentlakkot még alapozó fóliával rétegzett hordozó 
lemezeken is gond nélkül lehet alkalmazni.

+ gyorsan száradó 2K-PUR alapozó lakk
+ jó töltési képesség
+ kiváló csiszolhatóság
+ kiváló ellenállóképesség a „gyűrűteszten“
+ közvetlenül alkalmazható MDF-lemezeken és alapozófólián
+ optimális ellenállóképesség kémiai és mechanikai 
 behatásokkal szemben

gyorsabb száradást szeretne? Használja a pUR-Härter 
S 82040-et!

Csomagolás  4 kg, 20 kg
Edző   ADLER PUR-Härter 82019 
   vagy S 82040
Fényességi fokozatok G50
Színárnyalatok  RAL 9010 fehér és RAL 9016 fehér

MDF-4 in 1 RF 23841 ff

Ez a pigmentlakk minden színbeli kívánságot kielégít, kítűnő 
fedés jellemzi, és kiválóan megáll az éleken és a függőleges 
felületeken. 

+ magas értékű poliuretán pigmentlakk
+ kiváló fényállóság
+ erős pórushangsúlyozás nyílt pórusú lakkozásnál

Az ADLER pigmofix RF 90695 használatával a 
felületek „gyűrűállóvá” válnak: a fémtárgyak 
súrlódása során keletkezett nyomok letörölhetőek 
a lakkozott felületről.

Csomagolás  1 kg, 3 kg (csak alapszínek 
   árnyalatában), 4 kg, 20 kg
Edző   ADLER PUR-Härter 82019 
   vagy S 82040
Színárnyalatok  12 alapszínárnyalat, NCS-, RAL-, 
   szaniter színárnyalatok stb.
Fényességi fokozatok G50

PIGMOPUR 24005 ff



23

A TERMéSzET DRáGA KINCS, AMELyET A LEGJOBB TUDá-
SUNK SzERINT VéDENüNK KELL. éPPEN EzéRT Az ADLER 
Az UTóBBI éVEKBEN NEM SAJNáLTA A FáRADSáGOT A 
VIzES ALAPÚ LAKKOK KIFEJLESzTéSéRE, AMELyEK A 
CSEKéLy OLDóSzERTARTALOM ELLENéRE MEGFELELNEK 
Az IPARBAN TáMASzTOTT MINőSéGI KÖVETELMéNyEKNEK. 

Az ADLER vizes alapú lakkjai ebből a szempontból mérföldköveknek 
számítanak. Az ADLER-nél az ma már természetes, hogy az összes 
lakktípus kiváló krém- és zsírálló tulajdonsággal rendelkezik. Az 
áttetszőség és élénk pórusrajzolat már nagyon megközelíti az oldó-
szertartalmú lakkok megjelenését. 

A modern víz alapú lakkok használata az oldószeres lakkokkal 
szemben több szempontból meggondolandó: többek között a 
töltőképesség, az újrahasznosítás lehetősége és a rugalmasság mi-
att. 

De a legfontosabb, hogy az ADLER víz alapú lakkok bútorait úgy 
ápolják és védik, hogy a környezetre sincsenek káros hatással. Mi így 
járulunk hozzá az életterünk és a környezetünk megóvásához.

VIZES ALAPÚ LAKKOKVIzES ALAPÚ LAKKOK

Tudnivalók a feldolgozáshoz
Aqua-Primer thix 30008
Aquakristall Plus 30241 ff
Aquarapid CFB 30451 ff

a következő oldalakon …
Aquasoft CFB 30361 ff 
Aquasec CFB 30311 ff
Aquatop CFB 30443 ff
Aquafeel 30431

Aqua-Spritzfüller fehér 31010
Pigmocryl 31105 ff
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A vizes alapú lakkokra való átálláskor ill. azok használatakor a 
következőket kell figyelembe venni és betartani:

· minden fémből készült munkagép legyen rozsdamentes.

·  előfeltétel a szárító helyiségek jó szellőzése - ez a lakk
 megfelelő száradásához elengedhetetlen.

· A beltéri hőmérséklet legyen legalább +15 °c, ami azt jelenti,  
 hogy télen a lakkozó és szárító helyiségeket fűteni kell.

· furnérok enyvezésénél különösen körültekintően járjon el.

· A fa csiszolását gondosan végezze el, ez különösen fontos a  
 vizes lakkok használatánál.

· A vizes alapú lakkok kevésbé élénkítik a pórusrajzot, 
 mint a pUR-lakkok.

 Ha – különösen sötét fafajtáknál – szép, élénk pórusrajzot   
 szeretne, javasoljuk, hogy a felületet először pácolja le, 
 vagy a lakkot az Aqua-Tint színezékkel enyhén színezze be.

· csak olyan pácot használjon, amely vizes alapú lakkal 
 átlakkozható.

· vízben oldódó faanyagot tartalmazó fafajtáknál adott 
 esetben először külön le kell szigetelni a munkadarabot,   
 mielőtt vizes alapú lakkal lakkozná le.

kérjük, vegye figyelembe a vizes alapú falakkokra vonatkozó 
megmunkálási előírások aktuális változatát!

Tudnivalók a feldolgozáshozTUDNIVALóK A FELDOLGOzáSHOz

MIT VEgyEn FIgyELEMBE, 
HA VIzES ALApú LAKKoKKAL DoLgozIK?

Ez az átlátszó alapozó jól tölt, szépen élénkíti a pórusrajzot és 
jó a csiszolhatósága. Tixotróp tulajdonsága miatt különösen 
alkalmas függőleges felületek lakkozására. 

+ vízzel hígítható, tixotróp 1K-alapozó
+ kiváló töltési képesség
+ jól csiszolható
+ nagyon szépen élénkíti a pórusrajzot

Az Aqua-primer thix egy univerzálisan használható 
alapozó lakk, amely minden ADLER vizes alapú lakkal 
átlakkozható. 

Csomagolás  5 kg, 25 kg, 120 kg

Vizes alapú, áttetsző fedőlakk. Javasolt mindenkinek, aki egy 
alapozó/fedőlakk rendszert részesít előnyben.

+ választható 1K vagy 2K feldolgozás
+ jó töltési képesség
+ jó áttetszőség
+ függőleges felületen kiválóan megáll
+ kiváló krém- és zsírállóság

Az ADLER Aquakristall plus-t mindig az ADLER Aqua-
primer thix alapozóval együtt használja. 

Csomagolás  4 kg, 22 kg
Fényességi fokozatok G10, G30, G50, G70
Edző   ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

AQUA-PRIMER THIx 30008 AQUAKRISTALL PLUS 30241 ff
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Vizes alapú, áttetsző, színtelen lakk, melyet a sokoldalú 
felhasználás jellemez. Alkalmas nagy igénybevételnek kitett 
bútorok lakkozására is.

+ választható 1K vagy 2K feldolgozás
+ kiváló töltési képesség
+ szépen kiemeli a pórusrajzot
+ nagy mértékben áttetsző
+ kiváló krém- és zsírállóság
+ 3 napos fazékidő

Kiváló minőségű, modern lakkrendszer, amely 
felhasználóbarát tulajdonságokkal rendelkezik. 

Csomagolás  5 kg, 25 kg, 120 kg
Fényességi fokozatok G10, G30, G50, G70
Térhálósító  ADLER Aqua-Vernetzer 82210

AQUASOFT CFB 30361 ff

Vizes alapú, átlátszó lakk 2K-feldolgozásra igénybevett 
bútorokhoz (pl. konyhai, iskolai és hotelberendezések). 

+ választható 1K vagy 2K feldolgozás
+ kiváló töltési képesség
+ szépen kiemeli a pórusrajzot
+ kiváló krém- és zsírállóság
+ 3 napos fazékidő

Az ADLER Aquarapid CFB a környezetbarát, vizes alapú 
lakkok csúcsminőségű terméke. 

Csomagolás  4 kg, 20 kg, 120 kg
Fényességi fokozatok G10, G30, G50, G70, G90
Térhálósító  ADLER Aqua-Vernetzer 82210

AQUARAPID CFB 30451 ff

átlátszó 1K vizes alapú lakk, gyorsan szárad, a lelakkozott 
munkadarabok hamar egymásra pakolhatók, - minden 
olyan tulajdonsággal rendelkezik, amely bútorok 
sorozatgyártásánál kívánalom. 

+ jó töltési képesség
+ gyors száradás
+ lakkozott munkadarabok hamar egymásra pakolhatók
+ kiváló krém- és zsírállóság

Az ADLER Aquasec CFB erőssége a gyors száradás, így 
kevesebb átfutási időt igényel a feldolgozás során. 
Ez a lakk különösen nappali és hálószoba bútorok 
sorozatgyártására alkalmas.

Csomagolás  5 kg, 25 kg
Fényességi fokozatok G10, G30, G50, G70

AQUASEC CFB 30311 ff

Vizes alapú, nagy ellenállóképességű 2K fedőlakk olyan 
bútorfelületekhez, ahol a legnagyobb fokú kémiai 
ellenállóképességre van szükség.

+ a legmagasabb fokú ellenállóképesség a kémiai 
 behatásokkal szemben
+ fedőlakként mind pigmentlakkozott felületeken, 
 mind színtelen lakkozás során alkalmazható
+ nagymértékű ellenállóképesség a „gyűrűteszten“
+ nem sárgul

Az ADLER Aquatop CFB a lehető legjobban védi meg 
a bútorokat a napi használat nyomaitól.

Csomagolás  4 kg, 20 kg
Edző   ADLER Aqua-PUR-Härter 82221
Fényességi fokozatok G30, G50, G70

AQUATOP CFB 30443 ff



29

Víz alapú, tompamatt 2K fedőlakk a kezeletlen fa természetes 
jellegének megőrzésére. Bársonyos tapintást eredményez, 
és karcállósága kiváló.

+ kiváló karcállóság – megakadályozza a matt felületek 
 kifényesedését még erős igénybevétel esetén is
+ kiváló ellenállóképesség a mechanikai behatásokkal 
 szemben
+ szép pórusrajzolat
+ nagyfokú fénytartás

Az ADLER Aquafeel CFB „lakkozatlan látványa“ a bár-
sonyos, természetes tapintással egyetemben egye-
dülálló, otthonos érzést teremt. Ezáltal a természet 
ismét érezhetővé válik -  lakkozott állapotban is.

Csomagolás  4 kg, 20 kg
Edző   ADLER Aqua-PUR-Härter 82221
Fényességi fokozatok tompamatt

AQUAFEEL CFB 30431 AQUA-SPRITzFüLLER FEHéR 31010

Vizes alapú töltő-alapozó nagy telítettségű pigmentlakkfelü-
letek eléréséhez. A fehér ADLER Aqua-Spritzfüller nagyon jól 
csiszolható és jól tapad függőleges felületen.

+ kiváló töltési képesség
+ nagyon jó csiszolhatóság
+ alkalmazható vakfurnírozott ill. fóliával rétegzett préselt 
 faforgácslemezeken, előszigetelt MDF-lemezeken ill. 
 tömör fán

Függőleges felületeken tanusított kiváló tapadásának 
köszönhetően nagyszerűen alkalmas profilozott for-
maelemek és lécek alapozására.

Csomagolás  6 kg, 32 kg
Színárnyalatok  fehér

Vizes alapú pigmentlakk nyitott vagy zárt pórusú 
bútorfelületek fehér vagy színes festéséhez. 
Több színárnyalatban (RAL/NCS) kapható.

+ választható 1K vagy 2K feldolgozás
+ vizes, fedő pigmentlakk
+ kiváló fedési tulajdonságok
+ függőleges felületen kiválóan megáll
+ kiváló krém- és zsírállóság

Az ADLER vizes alapú színes lakkrendszerrel kiváló 
minőségű pigmentlakk-felületeket lehet elkészíteni.

Edző   1 kg, 3 kg (csak alapszínek 
   árnyalatában), 5 kg, 25 kg
Színárnyalatok  13 alapszínárnyalat, RAL-, NCS- 
   színárnyalatok stb.  
Fényességi fokozatok G50

PIGMOCRyL 31105 ff
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A PARKETTázOTT FELüLETEK éS A FALéPCSőK NéHáNy éVE 
EGyRE NÖVEKVő KÖzKEDVELTSéGET éLVEzNEK. Ez AHHOz 
VEzETETT, HOGy PARKETTáK éS FALéPCSőK MáR NEM CSAK 
A PRIVáT LAKóTEREKBEN TALáLHATóK. A TERMéSzETES FA 
NyERSANyAG MIND A NyILVáNOS, MIND Az ERőSEN 
FREKVENTáLT TERüLETEKEN EGyRE NAGyOBB SzEREPET KAP. 

A felületet lezáró lakkoknak egyrészt ki kell emelniük a fa termé-
szetes szépségét, másrészt pedig védeniük kell a mindennapos 
mechanikus és kémiai igénybevételtől. 

Igénybevétel és felhasználási terület alapján több változatot is kíná-
lunk 

LÉPCSŐ ÉS FAPADLÓZATLéPCSő éS FAPADLózAT

PUR-Treppenlack 26303 ff
Aquastep select thix 30185 ff
Floor Start 42110
Floor Office 42130 ff

a következő oldalakon …
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átlátszó, 2K-PUR-lakk, mely speciálisan lépcsők lakkozására 
lett kifejlesztve. Kiváló tulajdonságainak köszönhetően 
minden nagy igénybevételnek kitett beltéri felületen 
alkalmazható.

+ kiváló töltési képesség
+ színtartó, nem sárgul
+ kitűnően ellenáll a mechanikai behatásoknak
+ kiváló rugalmasság

A lépcsők lakkozása igazi kihívás a lakkoknak. 
Az ADLER pUR-Treppenlack ellenáll a dörzsölésnek, a 
karcolásnak, kiválóan tölt és nagyon ellenálló, melyet 
kítűnő vizsgálati eredmények is alátámasztanak.

Csomagolás  4 kg, 20 kg
Edző   G30, G50, G70
Fényességi fokozatok ADLER PUR-Härter 82029

Kiváló minőségű, áttetsző, vizes alapú, színtelen lakk, mely 
speciálisan lépcsők sorozatgyártására lett kifejlesztve. 

+ választható 1K vagy 2K feldolgozás
+ kiváló töltési képesség
+ kitűnően ellenáll a mechanikai behatásoknak
+ nagyon jó rugalmasság

Az Aquastep Select thix nemcsak a nagy töltési 
képessége miatt kiváló választás, de mechanikai és 
kémiai behatásokkal szemben tanúsított, kiváló 
ellenállóképessége is bizonyított. 

Csomagolás  4 kg, 22 kg
Fényességi fokozatok G30, G50, G70
Edző   ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

PUR-TREPPENLACK 26303 ff AQUASTEP SELECT THIx 30185 ff

Vizes alapú alapozó fa- és parketta padlózatra. Minden 
fatípusra alkalmas. Megakadályozza a tölgy és a kőrisfa 
vízben oldódó anyagainak kiválását. 

+ kiválóan szigeteli a vízben oldódó faanyagokat
+ nem tapadnak össze a szalagpadlók az oldalak mentén
+ csekély fa érdesedés, ezáltal kevesebb csiszolást igényel

Az ADLER Floor Start a fából készült padlózatok 
optimális előkészítésére a legjobb megoldás. 

Csomagolás  4,5 l

Vizes bázisú, poliuretán alapú, 2K-parkettalakk, mely 
különösen alkalmas nagy mértékben igénybe vett irodák, 
táncterek és éttermi padlózatok, ill. lépcsők számára. 

+ vizes alapú, gyakorlatilag szagtalan
+ strapabíró és kemény lakkfelület
+ ellenálló a vízzel és a tisztítószerekkel szemben 
+ nem sárgul  

Még a kimondottan igénybe vett padlózatokat is 
lehet hatékonyan védeni a vizes alapú lakkokkal 
(mint például vendéglátóhelyeken ).

Csomagolás  4,5 l
Keményítő  ADLER Aqua-PUR-Härter 82225
Fényességi fokozatok matt, csillogó

FLOOR START 42110 FLOOR OFFICE 42130 ff
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A TERMéSzET éRTéKES, ÚJRATERMELőDő NyERSANyAGO-
KAT KíNáL SzáMUNKRA OLAJOK éS VIASzOK FORMáJáBAN.
„NATURNAH” TERMéKEINKET E NyERSANyAGOKBóL ALAKí-
TOTTUK KI.  

Gondosan előállított termékek, körültekintő gyártási folyamat és 
igényes felületek formájában fejezi ki az ADLER szoros kapcsolatát 
a természet ajándékaival.

Felületek szebbé tétele viasszal és olajjal - természetesen a meg-
szokott ADLER minőségben.  Természetesen a legjobból, termé-
szetesen a legszebbet: Naturnah.

NATURNAHNATURNAH

Naturnah Parkettöl (parkettaolaj) 50840
Naturnah Harzöl (gyantaolaj) 50830
Naturnah Hartwachs (keményviasz) 96050
Naturnah Wachsöl (viaszolaj) 50870

a következő oldalakon …
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Impregnáló, növényi származékból készült olaj parkettákhoz 
és fapadlózatokhoz. A parkettának és fapadlónak természetes 
megjelenést kölcsönöz. 

+ a fába gyorsan beszívódik
+ nem képez filmréteget
+ jó szennyeződés- és víztaszító hatás
+ szépen élénkíti a pórusrajzot

A fapadló megtartja természetes karakterét.  
Az igénybevett részek könnyen javíthatók - 
padlója mindig új és friss marad. 

Csomagolás  750 ml, 2,5 l, 10 l

Impregnáló gyantaolaj beltéri szerkezeteken használt 
lombhullató és tűlevelű fákhoz. 

+ mélyen beszívódik a fába
+ jó víztaszító hatás
+ jó karcállóság
+ szépen élénkíti a pórusrajzot

A fa megtartja természetes megjelenését. A naturnah 
Harzöl élettelivé varázsolja, kellemes tapintást és 
illatot kölcsönöz.

Csomagolás  250 ml, 750 ml, 2,5 l, 9 l

PARKETTÖL 50840 HARzÖL 50830

Oldószermentes, természetes olajokból és viaszokból készült 
keményviasz beltéri szerkezetekhez.

+ portaszító és vízre nem érzékeny
+ karcálló
+ sok háztartási kemikáliának ellenáll
+ meggátolja a felület elektrosztatikus feltöltődését

A természetes keményviaszt a nappali, hálószoba és a 
gyerekszoba igénybevett felületeire, ill. beltéri 
szerkezetek felületi kezelésére ajánljuk.

Csomagolás  35 ml, 1 l

Méhviaszos impregnáló olaj bútorokhoz és beltéri 
burkolatokhoz. Növényi olajokból készült, méhviaszt, 
citromhéjolajat, izoparaffint és ólommentes szárazanyagot 
tartalmaz.

+ viasztartalmú olaj
+ különösen bársonyos, kellemes tapintást ad
+ jó víztaszító hatás
+ könnyen feldolgozható
+ szépen élénkíti a pórusrajzot

A naturnah Wachsöl termékkel kezelt fa kellemes, 
otthonos hangulatot teremt természetes méhviasz 
illatával, szép megjelenésével és bársonyos 
tapintásával.

Csomagolás  750 ml, 2,5 l

HARTWACHS 96050 WACHSÖL 50870
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EGy SzéP BÚTORDARAB MéG TOVáBB SzéP MARAD, HA AzT 
RENDSzERESEN áPOLJáK A KISzáLLíTáS UTáN IS. MINDEGy, 
HOGy TERMéKEINK KÖzüL MELyIKET VáLASzTJA, Az ADLER 
PUR-LAKKOKAT, A KÖRNyEzETKíMéLő ADLER VIzES ALAPÚ 
LAKKOKAT VAGy PEDIG Az ADLER TERMéSzETES ALAPANyA-
GOKBóL KéSzüLT TERMéKEIT - Az ADLER MINDEN TERMéKé-
HEz IDEáLIS áPOLóSzERT KíNáL A VéGFELHASzNáLó áLTALI 
ALKALMAzáSRA.  

A speciális ADLER ápolókészletek tisztítják, ápolják és frissítik a fa-
felületeket. 

Már a fafelületek kiszállításakor és összeszerelésekor is adódhatnak 
kisebb sérülések, karcok, károsodások a lakkozott felületen. Emiatt 
viszont nem kell aggódnia. A kisebb hibákat egyszerűen el lehet 
tűntetni az ADLER javítókészlet segítségével.

ÁPOLÁSáPOLáS

CLEAN bútorápoló
CLEAN parkettaápoló készlet
Naturnah ápolókészlet
ADLER szerviztáska

a következő oldalakon …
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Az ADLER CLEAN Möbelpflege 96491 egy bútorápoló szer, 
mely gyengéden és kímélve ápolja a lakkozott fafelületeket.

+ új, selymesen csillogó külsőt kölcsönöz a kezelt felületnek
+ véd a víztől és az elkoszolódástól
+ mandulafenyőtejet tartalmaz

Az ADLER CLEAn Möbelreiniger 96490 tisztítószerrel 
kombinálva a bútor hatékony ápolásban és 
hosszantartó védelemben részesül, hogy több 
évig örömet lehessen lelni benne. 

Csomagolás  CLEAN Möbelpflege 250 ml
   CLEAN Möbelreiniger 500 ml
   (es szóróflakon)

CLEAN BÚTORáPOLó

Lakkozott fa- és laminált padlók tisztítására és felfrissítésére. 
Az ADLER CLEAN Parkettpflege 42199 parkettaápoló szer 
nagyon vékony, ellenálló, egyenletes, selyemfényű 
védőréteget képez a felületen.

+ feltörlő vízzel egyszerűen felvihető
+ új védelem és csillogás

Az ADLER CLEAn parkettpflege használata előtt 
távolítsa el a szennyeződést, a makacs foltokat 
valamint a cipősarok okozta csíkokat a felületről az 
ADLER CLEAn parkettreiniger 42198 tisztítószerrel.

Csomagolás  CLEAN Parkettpflege 1 l
   CLEAN Parkettreiniger 1 l 

PARKETTAáPOLó KéSzLET

A Naturnah Reiniger 80055 egy tiszta, színtelen tisztítószer, 
mely minden olajozott és viaszozott felületre alkalmazható.

+ kellemes illat
+ kiváló tisztítóhatás - a zsíros szennyeződéseket is eltávolítja
+ egyszerűen felvihető egy tisztítókendő segítségével,  
 utántörlést igényel

Az ápolókészletben található csiszoló gyapjúval, 
valamint a naturnah Harzöl gyantaolaj és naturnah 
Hartwachs gyantaviasz segítségével újjá varázsolhatja 
az elhasználódott, sérült felületeket. 

Csomagolás  Naturnah Reiniger 250 ml
   Naturnah Harzöl 250 ml
   Naturnah Hartwachs 35 ml

NATURNAH áPOLóKéSzLET

A szerviztáska minden olyan fontos anyagot tartalmaz, amely 
a felület kisebb sérüléseinek javításához szükséges.   

+ 4 készlet puha viasz
+ 1 készlet keményviasz 
+ 1 keményviasz-olvasztó
+ 3 átlátszó lakk spray különböző fényességi fokozattal
+ 1 doboz poliészter spatula
+ 10 retusáló stift
+ 2 fedőlakk stift
+ 1 ADLER CLEAN bútortisztító ápolókendővel 
+ 1 lakklehúzó penge, enyv, csiszolóvászon, acélgyapjú, 
 fa spatula és törlőkendők

Az ADLER-szerviztáska minden olyan szükséges 
anyagot és szerszámot tartalmaz, amely a beépítésnél 
„elsősegélyként“ jól jöhet. Mert a kis sérülések sokszor 
elkerülhetetlenek. 

Minden anyag egyenként utánrendelhető.

ADLER SzERVIzTáSKA



IMpRESSzUM

Tulajdonos és szerkesztő:
ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co.

Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz 
fon +43 5242 6922 0 · fax +43 5242 6922 999 
info@adler-lacke.com · www.adler-lacke.com

A képek forrása:  
Josko (25. oldal, középen)

www.photocase.com 
www.futureimagebank.com

nyomtatás:
Tiroler Repro Druck · Valiergasse 40 · A-6021 Innsbruck

Kérjük, vegye figyelembe az egyes termékekhez 
kapcsolódó műszaki adatlapokat, melyek a 

pontos feldolgozási információt tartalmazzák!Kiadás 10-06


