
Priateľské spracovanie a prirodzené 
zušľachtenie dreva v interiéri

oleje a vosky



ADLER zušľachtenie dreva
ako srdcová záležitosť.
Drevo žije, dýcha a hreje na duši. Je ideálne pre zdravú 
klímu v miestnosti a príjemnú atmosféru príbytku,
v ktorej človek nájde pokoj a uvoľnenie. Ochrana krásy 
a ošetrovania dreva leží firme ADLER na srdci. Ako líder 
v oblasti zušľachťovania dreva ponúka ADLER všetkým 
milovníkom dreva kvalitné a ekologicky šetrné pro-
dukty. Certifikáty európskych výskumných a testova-
cích zariadení pravidelne potvrdzujú tento záväzok a 
kompetenciu firmy ADLER.
 

ADLER však dostáva najväčšiu chválu od odborníkov 
ako sú: stolári, tesári, ktorí pre ADLER testujú nové 
produkty určené na trh. Taktiež aj nová paleta Legno 
obstála v tomto teste v praxi: tieto výrobky sú ľahko 
spracovateľné
a podávajú tie najlepšie výsledky.

OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY ADVISORY SERVICES 

Fotos: ADLER Archiv, Anrei, Holthaus, Tilo, Voglauer, Josko, Neue Wiener Werkstätte, Fotolia



JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE
Ľahké spracovanie a rýchle schnutie 
charakterizuje produkty rady Legno.  
Sú nanášané napr. natieraním, stie-
raním alebo valčekovaním.

UNIVERzáLNE POUŽITEĽNý
Je jedno či nábytok, drevené podlahy, 
parkety alebo iné oblasti interierové-
ho dizajnu - produkty rady Legno sú 
vhodné pre všetky listnaté a ihličnaté 
dreviny a podčiarkujú ich prirodzenú 
krásu na pohľad i dotyk.

NAJLEPŠIA OCHRANA
Oleje a vosky Legno prenikajú do hĺb-
ky a chránia povrch pred vlhkosťou
a nečistotou. Tým sa zabráni ne-
vzhľadným škvrnám a stopám po 
zvyškoch tekutín (napr. voda, víno, 
mlieko, ovocné šťavy). 

DOBRá KLÍMA V MIESTNOSTI
Legno produkty vytvárajú otvorený 
povrch. Drevo zostane pórovité a rea-
guje na vlhkosť v miestnosti. zostáva 
tak elastické, nevysychá a poskytuje 
príjemnú vnútornú klímu.

zDRAVÉ BýVANIE
Povrchy ošetrené s Legno produktami 
sú pre ľudí i zvieratá neškodné. Do-
konca sú vhodné aj na ošetrenie det-
ských hračiek (zodopvedá NORME EN 
71-3, Bezpečnosť hračiek).

Prehľad všetkých plusov
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ADLER Legno-Öl

Priateľsky spracovateľný, rýchloschnúci Legno-Öl (olej) 
vhodný pre všetky povrchy z ihličnatého a listnatého dre-
va v interiéri.  Preniká hlboko do povrchu,  odpudzuje vodu
a veľmi dobre vykresľuje prirodzenú štruktúru dreva. 
Kvapaliny a nečistoty možno veľmi ľahko utrieť. Povrchy 
ošetrené s Legno-Öl sú protišmykové a antistatické. Leg-
no-Öl je bez zápachu a nie je samovznietiteľný. Pre opti-
málnu ochranu natierajte Legno-Öl dva krát.

ŠPECIáLNE VLASTNOSTI

• jednoduché použitie
• rýchle schnutie
•  odolný voči vode a znečisteniu
• protišmykový a antistatický
• odolný voči potu a slinám (NORMA S 1555)
• pre príjemný dotyk
• nie je samozápalný

Veľkosti balenia:  750ml, 2,5l, 5l

bezfarebný  50880

biely   50881
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ADLER Legno-Hartwachsöl

Legno-Hartwachsöl sa vyrába z prírodných obnoviteľ-
ných surovín a kombinuje pozitívne vlastnosti olejov 
a voskov. Tento vysoko sušinový produkt (viac ako 97%) 
je obzvášť priateľský ku životnému prostrediu. V porov-
naní s inými Legno-produktami stačí spravidla Legno-
Hartwachsöl použiť iba raz.

ŠPECIáLNE VLASTNOSTI

• jednoduché použitie
•  vysoko sušinový produkt a obzvlášť  

priateľský ku životnému prostrediu
• krásne vykreslenie dreva už po prvom nánose
• odolný voči vode a znečisteniu
• antistatický
•  Baubook konformný - spĺňa kritériá  

pre ekologické hospodárstvo
• vyhovuje predpisom Uz06

Veľkosti balenia:  750ml, 2,5l

bezfarebný  50821



ADLER Legno-Color

Kto požaduje prírodné zušľachtenie dreva, nemusí sa 
hneď zriecť aj rozmanitosti farieb. ADLER Vám ponúka 
olej - Legno - Color, s ktorým sa nemusíte obmedzovať 
pri vytváraní Vášho domáceho dizajnu.Ponúka množ-
stvo rôznych odtieňov, ktoré umožňujú elegantné fa-
rebné prevedenie bez prekrytia štruktúry dreva. Ani pri 
veľkých plochách nehrozia žiadne prekrytia, ale je vy-
tvorený hladký, jednotný vzhľad. Po farbení s Legno Co-
lor sa odporúča  ošetrenie povrchov s Legno-Öl, -Wachs 
alebo -Hartwachsöl. Pozitívne vlastnosti Legno Color a 
ostatných produktov rady Legno sa perfektne dopĺňajú.

ŠPECIáLNE VLASTNOSTI

• tónovateľné do viacerých farebných odtieňov
• jednotné farebné prevedenie
• jednoduché použitie
• veľmi dobrá odolnosť voči vode
• nie je samozápalný

Veľkosti balenia:        750ml

W30, báza na tónovanie 50875
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Veľkosti balenia:        750ml

Ligurien

Abruzzen

Lombardei

DREVINA: dub

Náter: 1 x Legno-Color, 1 x Legno-Öl bezfarebný

Navarra

Toskana

Katalonien

Malé farebné odchýlky od originálu sú podmienené tlačou.

VýBER MOŽNýCH FAREBNýCH ODTIEŇOV

Neobmedzený výber farieb cez miešací systém ADLER 
Color4You.



ADLER Legno-Wachs

Legno - Wachs je vosk, ktorý vytvára na povrchoch dre-
va ochranný film odpudzujúci vodu a nečistoty. Dodáva 
tak povrchom matný efekt, jednotný vzhľad a zamatovo 
jemný omak. zvlášť príjemné povrchy dosiahnete, keď 
vosk sušený cez noc vyleštíte kefou s koženými vlákna-
mi. Ani Legno-Wachs nie je samozápalný a nanáša sa  
v dvoch vrstvách.

ŠPECIáLNE VLASTNOSTI

• jednoduché použitie
• rýchle schnutie
• pre dosiahnutie matného efektu
• zamatový pocit pri dotyku
• antistatický
• nie je samozápalný

Veľkosti balenia:  750ml, 5l

bezfarebný  50890



ADLER Legno-Reiniger a -Pflegeöl

Silné nečistoty a mastnoty odstránite použitím pro-
duktu Legno-Reiniger. Univerzálny olej Legno-Pflegeöl 
osvieži naolejované drevené plochy. Preniká hlboko a 
rýchlo do povrchu dreva. Pflegeöl rovnomerne a tenko 
naneste na nábytok jednoduchým stieraním.

ŠPECIáLNE VLASTNOSTI

• jednoduché použitie
• čistí a osviežuje drevené plochy
• jemná vôňa
• Legno-Pflegeöl veľmi dobre vniká do dreva

Veľkosti balenia: 250ml

Veľkosti balenia: 250ml, 1l

Pflegeöl, bezfarebný 50882

Reiniger, bezfarebný 80025
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VYBRúSIŤ PLOCHY

ODSTRáNIŤ OD PRACHU 
A NEčISTôT

NANIESŤ OLEJ

ODSTRáNIŤ PREBYTOK
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TIPY A TRIKY:
Oleje a vosky na nábytok

PRÍPRAVA - BRúSENIE
Vybrúste dielec s brúsnym papierom zrnitosti 120 v 
smere vlákien. Opakujte brúsenie so zrnitosťou 180. 
Je samozrejmosťou, že povrch dreva musí byť suchý, 
čistý, bez prachu, mastnôt a vosku.

PRVý NáNOS OLEJA S ADLER LEGNO-ÖL
Legno-Öl dobre premiešať. Naneste štetcom alebo ba-
vlnenou handričkou bez vlákien v tenkej vrstve. Po 5 
min. odstránite prebytok suchou bavlnenou tkaninou. 
Nechajte schnúť cca 4 hodiny pri dobrom vetraní.

DRUHý NáTER OLEJOM S ADLER LEGNO-ÖL
Pred druhým nánosom vybrúste  drevené plochy 
brúsnym papierom zrnitosti 280 v smere vlákien. Od-
stráňte prach z nábytkových dielcov. Opakujte náter s 
Legno-Öl. Odstráňte prebytok náteru a nechajte dobre 
uschnúť. Kvôli eliminácii zápachu upravte vnútorné 
plochy nábytku iba jednou vrstvou Legno-Öl. 

Je vhodné 7 dní počkať, kým vystavíte Váš nábytok 
plnej záťaži. Odmenou Vám bude krásny a odolný  
povrch. 

Alternatívne namiesto Legno-Öl môžete svoj nábytok 
natrieť v dvoch vrstvách s prírodným ADLER Legno-
Wachs alebo -Hartwachsöl.

VYBRúSIŤ PLOCHY

ODSTRáNIŤ OD PRACHU 
A NEčISTôT

NANIESŤ OLEJ

ODSTRáNIŤ PREBYTOK



BRúSENIE PODLáH

NáTER S LEGNO-COLOR

ODSTRáNENIE PREBYTKU

OPAKOVANIE NáTERU 
S LEGNO-ÖL ALEBO 
LEGNO-HARTWACHSÖL
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TIPY A TRIKY:
Drevené podlahy a parkety

BRúSENIE PODLáH
Uistite sa, že sú drevené podlahy rovnomerne vybrúse-
né, čisté a  bez prachu. Chyby brúsenia môžu vytvárať 
neatraktívny a nerovnomerný farebný obraz.

FAREBNOSŤ S ADLER LEGNO-COLOR
Pred prvým náterom Legno-Color dobre rozmiešajte. 
začnite od rohu, prípadne od najvzdialenejšieho bodu 
a pracujte vždy smerom ku východu. 
Rovnomerne naneste Legno-Color za pomoci kefy na 
nateranie podláh alebo valčekom. Prebytok opatrne 
stiahnite bavlnenou tkaninou. Tak sa vyhnete ne-
vzhľadným, lesklým fľakom. Rozdeľte si veľké plochy 
na menšie časti. Tak sa môžete vyhnúť predčasnému 
sušeniu oleja. Nechajte podlahu uschnúť cez noc pri 
dobrom vetraní. Pre intenzívny farebný efekt opakujte 
náter s Legno-Color.

OLEJOVý NáTER S LEGNO-ÖL
záverečný náter s Legno-Öl alebo -Hartwachsöl. 
Po 16- tich hodinách môžu byť plochy ľahko zaťaže-
né. Plne zaťažiteľné plochy budú po schnutí cca 1 týž-
deň. Doprajte Vaším plochám tento čas predtým, ako 
umiestnite na ne koberec či nábytok.

BRúSENIE PODLáH

NáTER S LEGNO-COLOR

ODSTRáNENIE PREBYTKU

OPAKOVANIE NáTERU 
S LEGNO-ÖL ALEBO 
LEGNO-HARTWACHSÖL

VŽDY zAčINTE OD ROHU, V PáSOCH A 
PRACUJTE SMEROM K VýCHODU!



Návod na ošetrenie
Pre pravidelné ošetrovanie olejovaných alebo vosko-
vaných povrchov používajte suchú, mäkkú handričku 
bez vlákien. Jednoduché nečistoty ako sú otlačky prs-
tov odstránite navlhčenou handričkou. Pridajte do 
vody jemný čistiaci prostriedok z domácnosti. Nechaj-
te poriadne uschnúť!

Proti silným nečistotám a mastným povrchom po-
môže ADLER Legno-Reiniger a špeciálna ošetrovacia 
handrička ADLER. Následne vytrite do sucha. Ľahko 
poškriabané povrchy sa môžu vyleštiť handričkou a 
zreparovať. 

Pre krásne zvýraznenie a osvieženie olejovaných povr-
chov ADLER odporúča ošetrenie  s ADLER Legno-Pfle-
geöl jeden krát ročne. Povrchy musia bť suché, bez 
prachu a mastnoty. Legno-Pflegeöl jemne a rovnomer-
ne naneste s handričkou. Nechajte 10 minút uschnúť 
a  vytrieť prebytok v smere vlákien. 

LEGNO-PFLEGEÖL JEDNODUCHý NáTER V TENKEJ VRSTVE POŠKRABANÉ PLOCHY PREBRúSIŤ
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Ošetrovanie v prípade silného 
opotrebenia alebo škrabancov

OLEJOVANÉ PLOCHY
Pri viac opotrebovaných  a poškodených plochách sa 
odporúča prebrúsenie v smere vlákien. Po odstránení 
brúsneho prachu navlhčiť handričku s ADLER Legno-
Pflegeöl a rovnomerne naniesť.  Po cca 10 minútach 
schnutia zotrite prebytok.  Ak je to nutné po preschnu-
tí cez noc postup zopakujte.

VOSKOVANÉ PLOCHY
Pre regeneráciu a renováciu voskovaných plôch ľahko  
prebúsiť plochy v smere vlákien. Potom naniesť tenkú 
vrstvu Legno-Wachs, odstrániť prebytok a nechať za-
chnúť.

JEDNODUCHý NáTER V TENKEJ VRSTVE POŠKRABANÉ PLOCHY PREBRúSIŤ NáTER S PFLEGEOL ALEBO WACHSOL 



S farbou v krvi.

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz / Tirol · Bergwerkstraße 22
T. + 43 / 5242/6922-0 · Notfallauskunft DW 111 · www.adler-lacke.com
ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. 08031/3045174 · ADLER Lack AG
Rüschenzopfstraße 1 · CH-8856 Tuggen · T. 055 /465142-0 · ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229
PL-30-376 Kraków · T. 012/2708002 · ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza
T. 046/5199621 · ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. 544 211 930 · ADLER Italia 
S.r.l. ·  Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. 0464/425308
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