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Hout leeft, ademt en verwarmt de ziel. Ideaal voor een gezond ruimteklimaat en een
prettige woonsfeer, waarin we rust en ontspanning vinden. Des te belangrijker is dat
de schoonheid en zuiverheid van hout op een natuurlijke manier wordt beschermd.
Onze passie voor hout en zijn natuurlijke bescherming drijft ons bij ADLER om elke
dag optimale oplossingen voor onze klanten te ontwikkelen. Onze Legno-productlijn is
speciaal ontworpen voor natuurlijke bescherming door hoogwaardige oliën en wassen.
De hoekstenen van onze slimme oliën en wassen zijn jarenlange ervaring, gekwalificeerde medewerkers en het gebruik van hoogwaardige grondstoffen.
ADLER overtuigt met meer dan 80 jaar ervaring op het gebied van houtoliën en wassen.
Deze betrouwbare expertise maakt een breed assortiment mogelijk voor de meest
uiteenlopende toepassingsgevallen: van vloeren en trappen tot meubels en houten onderdelen in de binnenruimte.

Gedrukt volgens de richtlijnen van de
Österreichischen Umweltzeichens
(Oostenrijkse Eco-Label)
„Druckerzeugnisse” (Drukwerk),
Sterndruck GmbH, Nr. UW 1017

Wij zijn bijzonder trots op de positieve reacties van onze klanten in de timmersector en
de meubelindustrie. Het zijn vaak niet alleen verwerkers, maar ook sparringpartners
die onze nieuwe producten uitgebreid testen voordat ze op de markt komen. Een groot
aantal bekende klanten bevestigen onze vakkundigheid in oliën:

PEFC gecertificeerd
Dit product komt
van verantwoordelijke
beheerde bossen
en gecontroleerde bronnen
PEFC/06-39-278

www.pefc.at

IMPRESSUM:
ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG | Bergwerkstraße 22 | 6130 Schwaz
Tel. +43 5242 6922-0 | Fax +43 5242 6922-999 | info@adler-lacke.com | www.adler-lacke.com

2

3

goed om te weten

GOED OM TE WETEN.
Bij geoliede en met was behandelde oppervlakken
ziet het hout er natuurlijk uit en voelt het ook zo
aan. Kenmerkend voor oliën en wassen is de natuurlijke ‘accentuering’. Deze zorgt ervoor dat de kleur
en houtstructuur nog beter tot hun recht komen. In
vergelijking met gelakte oppervlakken schuilen de
sterke punten van geoliede en met was behandelde
oppervlakken voornamelijk in hun natuurlijke uiterlijk en de gemakkelijkere herstelbaarheid van krassen, deuken en soortgelijke beschadigingen.

VERSCHILLEN TUSSEN
OLIËN EN WASSEN

VOORDELEN VAN
OLIËN & WASSEN

Oliën dringen diep in het hout door en zorgen
voor een mooie accentuering. Hierdoor ziet het
hout er bijzonder levendig uit. Ondanks een
goed penetrerend vermogen blijven de poriën
open waardoor het hout kan blijven ademen. Het
oppervlak voelt fluweelzacht en natuurlijk aan.
Oliën verbeteren de weerstand van het hout en
hebben een vuilafstotende werking. Voor nog
meer bescherming en een langdurigere glans
van het oppervlak is het raadzaam het geoliede
oppervlak opnieuw met was te behandelen.

✔ bestaan grotendeels uit natuurlijke,

Wassen vormen een zeer dunne beschermlaag
op het oppervlak. Deze laag zorgt voor een zijdemat effect. Een gewaxt oppervlak kan niet meer
worden geolied. Wassen vormen een dunne
beschermlaag op het oppervlak die de poriën
afsluit, waardoor de olie niet kan doordringen.

hernieuwbare grondstoffen

✔ 	behouden de natuurlijke uitstraling

en het natuurlijke gevoel van het hout

✔ laten het hout ademen
✔ zijn antistatisch
✔ 	zijn eenvoudig te onderhouden
en gemakkelijk op te frissen

MGEMODIFICEERDE EN

NATUURLIJKE OLIËN EN WAS SEN
smart = gemodificeerd
Met de smart oliën van ADLER worden de
natuurlijke grondstoffen tijdens de verwerking
gemodificeerd. Hierdoor worden bepaalde
eigenschappen specifiek verbeterd, zoals
de droogsnelheid.

natural = natuurlijk
Hernieuwbare grondstoffen van plantaardige
oorsprong liggen aan de basis van de
natuurlijke oliën en wassen van ADLER

Beide oppervlaktebehandelingen beloven
bescherming op lange termijn. Ook na jaren
zijn beschadigingen zoals krassen en vlekken
probleemloos te herstellen. Regelmatig onderhoud van het geoliede of met was behandelde
oppervlak is echter een voorwaarde voor een
langdurig mooi resultaat.
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goed om te weten

BESCHERMING & ONDERHOUD
Matte, natuurlijke oppervlakken, aardetinten en
elegant design – deze interieurtrends domineren
momenteel onze woonruimte. Duurzaamheid en
milieubescherming spelen ook steeds meer een
centrale rol in het interieurontwerp. Een natuurlijk ogend oppervlak moet toch bestand zijn tegen
dagelijks gebruik. Dat kan alleen als het goed wordt
beschermd. Oliën en wassen garanderen niet alleen
een natuurlijk ogend oppervlak, ze bieden ook op
een ecologische manier bescherming. Ze beschermen het hout door het zuigvermogen van het oppervlak te verminderen en het binnendringen van
vloeistoffen en vuil te bemoeilijken. Het oppervlak is
daardoor robuuster en beter bestand tegen invloeden van buitenaf.

NATUURLIJK & VEILIG
Voor het verbeteren van de kwaliteit en schoonheid van een geolied of gewaxt oppervlak op
lange termijn is een passende reiniging en
passend onderhoud noodzakelijk:

Als geolied hout wordt blootgesteld aan grove verontreinigingen, bijvoorbeeld door vetvlekken, moet
een speciale reiniger zoals de ADLER Legno-Reiniger
worden gebruikt.

Kwaliteit, verantwoord handelen en sociaal engagement zijn meer dan zomaar
mooie woorden voor ADLER. Dit bewijst
het bedrijf door tal van onderscheidingen
en certificeringen, waarbij de lakfabriek
zichzelf regelmatig aan strenge controles
onderwerpt.

ZERTIFIZIERT

EN ISO 9001
2010092004337
EN ISO 14001
2010410216
EN ISO 50001
TA270121277202
ISO 45001
20116183004742

Voor het opfrissen en onderhouden adviseren wij
de ADLER Legno-Pflegeöl voor meubels en de ADLER
Legno-Holzbodenseife voor vloeren. Deze producten zijn speciaal ontwikkeld voor het schoonmaken
en onderhouden van een groot deel van het ADLER
Legno-assortiment. Met uitzondering van Legno
Aqua-Öl en Legno Dura-Öl – hier adviseren wij u om
Clean-Möbelpflege Plus aan te brengen voor het onderhoud en het respectieve originele materiaal voor
het opfrissen.
Veeg voor regelmatig onderhoud af met een droge,
zachte, niet-rafelende doek. Gebruik geen microvezeldoekjes – deze werken als fijn schuurpapier en
verstoren het geoliede oppervlak!
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ÖOLIËN & WASSEN
VOOR IEDER
TOEPASSINGSGEVAL
De vereisten voor oliën en wassen zijn soms
heel verschillend en hangen sterk af van de
toepassing. Zo moet een meubelstuk andere
belastingen weerstaan dan een vloer.

TOEPASSINGSTYPEN
Meubilair
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Binnendeuren

Wand- en plafondelementen

Vloeren
(binnen)

Trappen
(binnen)

Vereisten voor meubel- en
houtcoatings in de binnenruimte

Vereisten voor coatings
voor houten vloeren, parket en trappen

Oppervlakken in dit toepassingsgebied worden
blootgesteld aan mechanische en chemische belastingen. Daarom moeten oppervlakken in dit gebied
worden beschermd tegen mechanische invloeden
zoals krassen en chemische invloeden zoals wijnof koffievlekken. Houten coatings in de binnenruimte
zijn daarom onderverdeeld in weinig, normaal en
sterk belaste oppervlakken. Meubelfronten of opslagruimten in woonruimtes zijn over het algemeen
weinig belaste oppervlakken. Sterk belaste oppervlakken zijn bijvoorbeeld werkbladen in keukens of
werkplaatsen.

Fußböden Vloeren en trappen worden normaal gesproken aan sterkere mechanische belasting blootgesteld dan meubeloppervlakken. Afhankelijk van
het toepassingsgebied – bijvoorbeeld in openbare
ruimtes of in uw eigen woning – varieert de belasting
van de vloer of trap sterk. Na verloop van tijd zullen onvermijdelijk tekenen van slijtage verschijnen.
Oliën bieden het bijzondere voordeel dat slijtage kan
worden gerepareerd en de vloer of trap weer in een
mooiere staat kan worden gebracht. Daarnaast spelen eisen als loopvastheid en antislipeigenschappen
een centrale rol bij het coaten van vloeren en trappen.

Bovenstaande pictogrammen geven aan of een
product aan de gestelde eisen voldoet.

Bovenstaande pictogrammen geven aan of een product aan de gestelde eisen voldoet.

Let bij het aanbrengen van oliën en wassen op
de binnenkant van kasten of lades op mogelijke
geurhinder. Wij adviseren daarom om maximaal
één dunne laag van het betreffende Legno-product
aan te brengen.

Een passende oplossing voor elk van deze toepassingen vindt u in het volledige Legno-assortiment van
ADLER. De tabel op de volgende dubbele pagina geeft
een goed overzicht van welke olie of was geschikt is
voor welke belasting.

Van oudsher worden oliën en wassen aangebracht door wrijven. Oliën worden ook vaak met een kwast of roller
opgebracht. Vooral de laatste jaren heeft de creatieve innovatiegeest van ADLER grote vooruitgang geboekt in
industriële toepassingen. Naast hoogontwikkelde UV-drogende oliën voor de industrie, biedt ADLER een assortiment van oliën die kunnen worden aangebracht met het wals-, spuit- en dompelproces. Er zijn intussen speciaal
ontwikkelde en op elkaar afgestemde oliën voor alle opbrengprocedures. Op de volgende dubbele pagina vindt u
een gedetailleerde tabel met onze Legno-producten en de geschikte toepassingen.

Wrijven
geprobeerd en
getest
voor losse
onderdelen of
commercieel
gebruik
voor speciale
vormen

Met de kwast
opbrengen

Met de roller
opbrengen

aansluitend
uitwrijven
(afhankelijk
van het product)

snel en
gemakkelijk
ideaal voor
grotere
oppervlakken
aansluitend
uitwrijven
(afhankelijk van
het product)

Met de wals
opbrengen

Spuiten

Dompelen

ideaal voor
industriële
verwerking

efficiënte verwerking voor handel
en industrie

speciaal voor
vormdelen en
volumeproductie

ideaal voor
parket en
gladde delen

aansluitend uitwrijven (afhankelijk
van het product)

vervolgens
uitwrijven indien
nodig

aansluitend
verdelenof
opvullen

Gevaar:
Risico op zelfontbranding bij
verontreinigde
filtermatten

Met olie doordrenkte lappen of filtermatten kunnen onder bepaalde omstandigheden de neiging hebben om
te ontbranden en brand veroorzaken. Let op het veiligheidsinformatieblad van onze producten en neem de
volgende voorzorgsmaatregelen: doordrenkte poetslappen, doekjes en polijstpads moeten na gebruik worden
uitgespreid, gedroogd of, idealiter, worden bevochtigd met water en bewaard in een goed gesloten metalen
container en worden weggegooid.
9
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CERTIFICERINGEN

DUURZAAMHEIDSLABEL

De coatings van ADLER zijn bekroond met certificaten van verschillende
Europese onderzoeks- en testinstellingen. Ze bevestigen ook ADLER‘s
toewijding aan hoogwaardige en milieuvriendelijke producten.

Baubook is een database voor bouwproducten die ecologisch en gezond bouwen vereenvoudigt. Deze database vergemakkelijkt de aftoetsing in het kader van ecologische
aanbestedingen, gebouwcertificeringen en financieringssystemen en verschaft gevalideerde en gestructureerde bouwmateriaalgegevens voor de berekening van energieen ecologische indicatoren.
Coatings voor scheepsinterieurs moeten voldoen aan de eisen van de IMO-Resolution
A.653 (16) met betrekking tot brandbaarheid. De testmethode voor het beoordelen van
het brandgedrag is vastgelegd in onze eigen testnormen en wordt uitgevoerd op een
0736/2021
Certificate No. 116.499
inerte, niet-brandbare ondergrond.
U.S. Coast Guard Approval No.
164.112/EC0736/116.499

Franse verordening DEVL1104875A betreffende de markering van coatingproducten
voor gebouwen met hun uitstoot van vluchtige schadelijke stoffen: A+

Milieu
De meest duurzame coatings vindt
u in het ADLER-assortiment onder
het green-duurzaamheidslabel.

ZWEET- &
SPEEKSELECHT

VOEDSELVEILIG

SLIPKLASSE

ecologische voetafdruk
zonder toevoeging van milieugevaarlijke stoffen
laag VOS-gehalte

ADLER steunt daarbij op de Sustainable
Development Goals van de VN, die
ADLER als de basis voor verantwoord
handelen beschouwt. Alle producten
zijn objectief getest en gecertificeerd
volgens drie categorieën: Milieu, Gezondheid & Veiligheid en Levensduur.

• Producten met dit keurmerk voldoen aan ten minste één van de volgende normen:
• Zweet- en speekselecht (DIN 53160/1 en DIN 53160/2)
• Veiligheid van speelgoed (ÖNORM EN 71-3), geschikt voor kinderspeelgoed

hoog aandeel hernieuwbare grondstoffen

Alleen producten met een positieve
scoreop al deze gebieden krijgen het
green-duurzaamheidslabel.

Gezondheid &
Veiligheid
zonder toevoeging van schadelijke en
allergene stoffen
voor de gezondheid onschadelijke
verwerking

Met levensmiddelen verenigbare oppervlaktebehandeling: volgens bevestiging
van de OFI Technologie & Innovation GmbH voor het lakken van houten voorwerpen,
die ook tijdelijk in contact komen met levensmiddelen.

De slipklassen zijn vastgelegd in overeenstemming met de testnorm DIN 51130.
Hoe hoger de slipklasse, hoe beter de slipbestendigheid.
De slipklassen zijn onderverdeeld in: ‘zonder slipklasse’, R9, R10, R11, R12, R13

Levensduur
lange houdbaarheid
hoge bestendigheid
Kleurstabiliteit
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Productoverzicht
Product

Artikelnummer

Basis

Accentuering

Legno-Öl

50880 Farblos
50881 Weiß

gemodificeerd

sterk

Legno-Color

50875

gemodificeerd

–

Legno-Zirbenöl

7028 000200

gemodificeerd

sterk

Legno-Wachs

50890

gemodificeerd

matig

Legno Dura-Öl

7035 000200

gemodificeerd

matig

Legno-Parkettöl

50871

gemodificeerd

matig

Innolux Vita-Oil Multi

2791 000107

UV – natuurlijk

matig

50821

natuurlijk

zeer sterk

Opbrengtype

Chemische
weerstand

Droging

Belasting

Onderzoeken en certificeringen

smart
ZWEET- &
SPEEKSELECHT

SLIPKLASSE
R10

VOEDSELVEILIG

ZWEET- &
SPEEKSELECHT

ZWEET- &
SPEEKSELECHT

ZWEET- &
SPEEKSELECHT

DecoPaint
conform

ZWEET- &
SPEEKSELECHT

natural
Legno-Hartwachsöl
ADLER Leinölfirnis

95901

natuurlijk

zeer sterk

Legno Aqua-Öl

7030 000200

natuurlijk
watergedragen

gering

Legno-Hartöl

7032 000200

natuurlijk

zeer sterk

Legno-Walzöl

7005 000200

natuurlijk

zeer sterk

Legno-Pflegeöl

50882

gemodificeerd

sterk

Legno-Reiniger

80025

oplosmiddelgedragen

–

Legno-Holzbodenseife

7031 000210

natuurlijk

gering

ZWEET- &
SPEEKSELECHT

0736/2021

Certificate No. 116.411
U.S. Coast Guard Approval No.
164.112/EC0736/116.411

ZWEET- &
SPEEKSELECHT

ZWEET- &
SPEEKSELECHT

DecoPaint
conform

ZWEET- &
SPEEKSELECHT

ZWEET- &
SPEEKSELECHT

care
ZWEET- &
SPEEKSELECHT

laag
Wrijven
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Met de kwast
opbrengen

Met de roller
opbrengen

Met de wals
opbrengen

Spuiten met
bekerpistool
of Airless

VOEDSELVEILIG

hoog

Bevloeien
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smart
Anrei

LEGNO-ÖL
De gebruiksvriendelijke, sneldrogende Legno-Öl is
geschikt voor alle oppervlakken van loof- en naaldhout in de binnenruimte. Hij dringt diep in het
oppervlak, heeft een waterafstotende werking en benadrukt de natuurlijke structuur van het hout door
een zeer goede accentuering. Legno-Öl is geurloos
en niet zelfontbrandend. Legno-Öl is ook geschikt
voor het behandelen van kinderspeelgoed en houten
voorwerpen die af en toe met voedsel in aanraking
kunnen komen.

SPECIALE EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGSGEBIEDEN

voor normaal belaste oppervlakken
in de meubel- en interieurbouw:
Slaapkamer- en woonkamerinrichtingen

VOEDSELVEILIG

• sneldrogend: 2 lagen mogelijk op één dag

ZWEET- &
SPEEKSELECHT

SLIPKLASSE
R10

• bestendig, water- en vuilafstotend
• Zweet- en speekselechtheid (ÖNORM S 1555)
• Veiligheid van speelgoed (ÖNORM EN 71-3)

Artikel nr.

50880 Farblos (kleurloos)
50881 Weiß

Verpakking

750 ml, 2,5 l, 5 l

• niet zelfontbrandend
• Emissiegetest bouwproduct volgens DIBt-principes
• Met levensmiddelen verenigbare
oppervlaktebehandeling
• Slipklasse R10 (BGR 181 en DIN 51130)

Toepassing

Raadpleeg het technische gegevensblad van Legno-Öl voor meer informatie over de verwerking.

14

Stöckl Parkett
Proyer & Proyer Architekten / Martin Steinkellner
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smart
Actuele trendkleurent

Ligurien

Navarra

Abruzzen

Toskana

Anrei

Forcher Tirol

Lombardei

Katalonien

Schwemmholz

Treibgut

LEGNO-COLOR
Wie vertrouwt op natuurlijke houtafwerking, hoeft
niet zonder een verscheidenheid aan kleuren. Met
Legno-Color biedt ADLER u een olie die uw individuele woonruimte-inrichting niet beperkt, omdat deze
in veel verschillende kleuren kan worden getint.
Dit maakt een elegant kleurenschema mogelijk
zonder de structuur van het hout te bedekken. Zelfs
bij grote vlakken ontstaan geen overlappingen,
maar een harmonische, uniforme uitstraling. Na het
kleuren met Legno-Color adviseren wij een oppervlaktebehandeling met Legno-Öl, Legno-Wachs of
Legno-Hartwachsöl. De positieve eigenschappen van
Legno-Color en de andere Legno-producten vullen
elkaar perfect aan.

LEGNO-ZIRBENÖL
TOEPASSINGSGEBIEDEN

voor normaal belaste oppervlakken
in de meubel- en interieurbouw:
Slaapkamer- en woonkamerinrichtingen

• natuurlijke alpendenolie met een
aangenaam gevoel

• in vele kleuren tintbaar
• gemakkelijk te gebruiken
• zeer goede waterbestendigheid

Artikel nr.

50875 W30, basis om te tinten

Verpakking

750 ml, 2,5 l

• gemakkelijk te gebruiken
• sneldrogend en waterafstotend
• Zweet- en speekselecht
(DIN 53160/1 und DIN 53160/2)

Toepassing

Raadpleeg het technische gegevensblad van Legno-Color voor meer informatie over de verwerking.
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TOEPASSINGSGEBIEDEN

voor normaal belaste oppervlakken
in de meubel- en interieurbouw:
Slaapkamer- en woonkamerinrichtingen

SPECIALE EIGENSCHAPPEN

SPECIALE EIGENSCHAPPEN

• egale kleuring

Alpenden heeft een positief effect op het welzijn.
Alpenden wordt steeds populairder, vooral in slaapkamers en ontspanningsruimtes. Legno-Zirbenöl
is speciaal ontwikkeld voor gebruik op alpenden.
Doordat het product alpendenolie bevat, blijven
de natuurlijke eigenschappen van alpenden en de
karakteristieke geur van alpenden behouden. De olie
trekt snel in, heeft een waterafstotende werking en
beschermt het meubelstuk tegen vlekken. Voor het
behouden van de natuurlijke schoonheid en geur
van de alpenden op de lange termijn adviseren wij
regelmatig onderhoud met Legno-Zirbenöl.

ZWEET- &
SPEEKSELECHT

Artikel nr.

7028 000200

Verpakking

750 ml, 2,5 l

Toepassing

Raadpleeg het technische gegevensblad van Legno-Zirbenöl voor meer informatie over de verwerking.
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smart
Forcher Tirol

Treppenbau.ch AG

LEGNO-WACHS
De Legno-Wachs vormt een water- en vuilafstotende
beschermfilm op het houten oppervlak. Hij verleent
het oppervlak een egale uitstraling en voelt fluweelzacht aan. Bijzonder aangename oppervlakken
ontstaan als de was, die gedurende één nacht is
gedroogd, met een borstel met leren inzetstukken
wordt gepolijst. Belangrijk: Legno-Wachs is niet
zelfontbrandend!

LEGNO DURA-ÖL
TOEPASSINGSGEBIEDEN

voor normaal belaste oppervlakken
in de meubel- en interieurbouw:
Slaapkamer- en woonkamerinrichtingen
niet geschikt voor mechanisch sterk
belaste oppervlakken

SPECIALE EIGENSCHAPPEN

Optimale bescherming – dat is waar Legno
Dura-Öl voor staat. Dit product combineert de
beste eigenschappen uit de wereld van oliën en
lakken. Legno Dura-Öl is extreem slijtvast en daarom ook geschikt voor sterk belaste oppervlakken
die naast een natuurlijke uitstraling en aangenaam gevoel ook een hoog beschermingsniveau
nodig hebben – zoals vloeren en trappen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

voor trappen en componenten die permanent met het gebouw zijn verbonden
ook voor keukens, werkbladen,
binnendeuren en meubels

SPECIALE EIGENSCHAPPEN
• natuurlijk oppervlak en uitstekende bescherming

• gemakkelijk te gebruiken
• sneldrogend
• nobele uitstraling

• zeer goede chemische bestendigheid
ZWEET- &
SPEEKSELECHT

• geringe neiging om op te glanzen
• elegant verloop

Artikel nr.

50890

Verpakking

750 ml, 5 l

• universele verwerkbaarheid
• geen uitwrijven nodig!
• Opfrissen met Legno Dura-Öl zoals vereist

Toepassing

Raadpleeg het technische gegevensblad van Legno-Wachs voor meer informatie over de verwerking.
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ZWEET- &
SPEEKSELECHT

• natuurlijk gevoel

• fluweelzacht gevoel
• niet zelfontbrandend

DecoPaint
conform

Artikel nr.

7035 000200

Verpakking

750 ml, 2,5 l, 10 l

Toepassing

Raadpleeg het technische gegevensblad van Legno Dura-Öl voor meer informatie over de verwerking.
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smart
Anrei

Proyer & Proyer Architekten / Martin Steinkellner

LEGNO-PARKETTÖL
Deze dofmatte olie droogt bijzonder snel en is ideaal
voor gebruik in de parketindustrie. Hij heeft een goede chemische en mechanische bestendigheid.
Legno-Parkettöl is ongevoelig voor rubberslijtage en
kenmerkt zich door een zeer goede waterbestendigheid. Naast een zeer goede vulkracht zorgt deze olie
voor een aangenaam gevoel.

INNOLUX VITA-OIL MULTI
TOEPASSINGSGEBIEDEN

voor de industriële seriecoating van
geoliede prefab-parketelementen

SPECIALE EIGENSCHAPPEN

Innolux Vita-Oil is een UV-uithardende olie op basis
van hernieuwbare grondstoffen. De coating biedt
alle voordelen van een natuurlijk olie-oppervlak: hij
behoudt het natuurlijke karakter van het hout, zorgt
voor een sterke accentuering en een uitstekende poriënbevochtiging. In tegenstelling tot klassieke oliën
heeft Innolux Vita-Oil een uitstekende chemische en
mechanische bestendigheid.

SPECIALE EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Toepassingsgebied volgens
ÖNORM A 1610-12: I-IV
Innolux Vita-Oil is ontwikkeld voor industrieel
opbrengen met de wals en is ideaal voor de
industriële seriecoating van prefab-parketelementen of voor het openporig coaten van
oppervlakken in de meubels- en interieurbouw wanneer de natuurlijke uitstraling van
het hout behouden moet blijven.

• sneldrogende olie
• zeer goed penetrerend vermogen

• reactieve UV-uithardende olie

• goede accentuering van het hout

• sterke accentuering en uitstekende
poriënbevochtiging

• aangenaam gevoel

• uitstekende chemische bestendigheid

• zeer goede vulkracht
• zeer goede waterbestendigheid
• voor de industriële oppervlaktebehandeling
van loof- en naaldhout

Artikel nr.

Verpakking
Toepassing

Raadpleeg het technische gegevensblad van Legno-Parkettöl voor meer informatie over de verwerking.
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50871
Speciale kleuren op aanvraag
10 l

ZWEET- &
SPEEKSELECHT

• zeer goede stapelbaarheid, bijzonder krasvast
• geschikt voor industriële seriecoating
• bijzonder onderhoudsvriendelijk
• Meerlaagse olie voor het coaten van
meubeloppervlakken en parket

Artikel nr.

2791 000107

Verpakking

10 kg

Toepassing

Raadpleeg het technische gegevensblad van Innolux Vita-Oil Multi voor meer informatie over de verwerking.
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natural
LEGNO-HARTWACHSÖL
Legno-Hartwachsöl bestaat uit natuurlijke, hernieuwbare grondstoffen en combineert de positieve
eigenschappen van oliën en wassen. Dit high-solid
product is bijzonder milieuvriendelijk door het hoge
vastestofgehalte (> 97%). In vergelijking met de andere Legno-producten is één laag Legno-Hartwachsöl
meestal voldoende.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

voor normaal belaste oppervlakken in de
meubel- en interieurbouw: slaapkamer- en
woonkamerinrichtingen en houten vloeren

SPECIALE EIGENSCHAPPEN
ZWEET- &
SPEEKSELECHT

• bijzonder milieuvriendelijk high-solid product
• zeer goede accentuering met slechts één toepassing
• bestendig, water- en vuilafstotend
• Zweet- en speekselechtheid (ÖNORM S 1555)
• Veiligheid van speelgoed (ÖNORM EN 71-3)
• Vermeld in Baubook, voldoet aan de criteria voor
ecologische huisvesting

0736/2021

Certificate No. 116.411
U.S. Coast Guard Approval No.
164.112/EC0736/116.411

Artikel nr.

50821

Verpakking

750 ml, 2,5 l

Toepassing

Für nähere Verarbeitungsinformationen beachten Sie bitte das technische Merkblatt Legno-Hartwachsöl.
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23
Anrei

natural
Forcher Tirol

ADLER LEINÖLFIRNIS
Dit product is een natuurlijke lijnzaadolie, die
geschikt is voor loof- en naaldhout. De olie dringt
goed in het hout en egaliseert gebieden met
uiteenlopende zuigkracht.
Daardoor werkt hij bijzonder waterafstotend.

SPECIALE EIGENSCHAPPEN

LEGNO AQUA-ÖL
TOEPASSINGSGEBIEDEN

voor de oppervlaktebehandeling van
meubels en vensters van monumentale
objecten, creaties van kunstenaars en voor
het modificeren van kalkverven

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Voor licht belaste en normaal belaste
delen van de woonruimte zoals slaapkamers en woonkamers in de meubel- en
interieurbouw

SPECIALE EIGENSCHAPPEN

• natürliches, sikkativiertes Leinöl
• gute Trocknungsgeschwindigkeit

ZWEET- &
SPEEKSELECHT

• watergedragen, ecologische houtolie op basis
van hernieuwbare grondstoffen

• dringt schnell in das Holz ein
• starke Anfeuerung

• Cradle to Cradle Certified™

ZWEET- &
SPEEKSELECHT

• wasserabweisende Wirkung
• Egalisierung des unterschiedlichen
Saugvermögens

bijzondere aan Legno Aqua-Öl is de geringere
accentuering in vergelijking met een klassieke olie,
waardoor het oppervlak een natuurlijke uitstraling
krijgt. Legno Aqua-Öl is vrij van oplosmiddelen en
weekmakers. Ondanks het aangename, fijne gevoel
biedt het product een goede oppervlaktebescherming. Deze eigenschappen en het hoge aandeel aan
hernieuwbare grondstoffen maken deze watergedragen houtolie uniek.

Artikel nr.

• Vermeld in Baubook, voldoet aan de criteria voor
ecologische huisvesting
95901

• Zweet- en speekselechtheid
(DIN 53160/1 en DIN 53160/2)

DecoPaint
Konform

Artikel nr.

7030 000200

Verpakking

750 ml, 2,5 l, 22 l

• mat oppervlak met geringe accentuering

Verpakking
Toepassing

Raadpleeg het technische gegevensblad van ADLER Leinölfirnis voor meer informatie over de verwerking.
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500 ml, 1 l, 5 l

• sneldrogend en goede oppervlaktebescherming
• Opfrissen met Legno Aqua-Öl zoals vereist

Toepassing

Raadpleeg het technische gegevensblad van Legno Aqua-Öl voor meer informatie over de verwerking.

25

natural
Forcher Tirol

LEGNO-HARTÖL
Dankzij de combinatie van verschillende natuurlijke
grondstoffen is Legno-Hartöl universeel toepasbaar
op loof- en naaldhout. De olie zorgt voor een mooie
accentuering en voelt aangenaam natuurlijk aan.
Hij dringt bijzonder goed in het hout en heeft
daardoor een goede waterbestendigheid.

LEGNO-WALZÖL
TOEPASSINGSGEBIEDEN

voor meubels, interieurinrichting,
lambriseringen en houten plafonds

Legno-Walzöl is de juiste keuze voor het verkrijgen
van natuurlijke, geoliede oppervlakken in de industriële sector. Legno-Walzöl is een olie-was-combinatie
die de positieve eigenschappen van oliën combineert
met die van was.

SPECIALE EIGENSCHAPPEN

SPECIALE EIGENSCHAPPEN

• uitstekende accentuering

• Olie-was-combinatie op basis van
natuurlijke grondstoffen

• zeer goed penetrerend vermogen

• aangenaam gevoel

ZWEET- &
SPEEKSELECHT

• uitstekend penetrerend vermogen
• optimale vulkracht en gladheid van het oppervlak

Artikel nr.

7032 000200

Verpakking

200 l

• eenmalige applicatie en gemakkelijk te polijsten

Toepassing
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ZWEET- &
SPEEKSELECHT

• zeer goede accentuering van het hout

• voor industrieel gebruik

Raadpleeg het technische gegevensblad van Legno-Hartöl voor meer informatie over de verwerking.

voor normaal belaste oppervlakken
in de meubel- en interieurbouw:
Slaapkamer- en woonkamerinrichtingen

• voor de industriële oppervlaktebehandeling van
loof- en naaldhout

• hoge transparantie
• goede waterbestendigheid

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Artikel nr.

7005 000200

Verpakking

5 l, 22 l

Toepassing

Raadpleeg het technische gegevensblad van Legno-Walzöl voor meer informatie over de verwerking.
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care

LEGNO-REINIGER & LEGNO-PFLEGEÖL
De Legno-Reiniger en de Legno-Pflegeöl zijn speciaal ontwikkeld voor het reinigen en onderhouden
van geoliede oppervlakken in de binnenruimte.
Hardnekkig vuil en vet verwijdert u met de Legno-Reiniger met milde geur. Met zijn uitstekende
reinigende werking is de Legno-Reiniger ook geschikt voor vette verontreinigingen. De universele
Legno-Pflegeöl frist geoliede houten oppervlakken
op en trekt diep en snel in het oppervlak. De onderhoudsolie wordt dun en gelijkmatig over het meubelstuk verdeeld door deze simpelweg in te wrijven

SPECIALE EIGENSCHAPPEN
• gemakkelijk te gebruiken

TOEPASSINGSGEBIEDEN
voor het reinigen en onderhouden van geoliede
meubelen in woonruimtes en oppervlakken in
de interieurbouw
geldt voor Legno-Pflegeöl:

VOEDSELVEILIG

• Legno-Pflegeöl dringt zeer goed in
• Legno-Pflegeöl: met levensmiddelen
verenigbare oppervlaktebehandeling

7029 00021001
Legno-Reiniger 125 ml
Legno-Pflegeöl 125 ml
	schuurvlies, reinigingsdoek
en onderhoudshandleiding

Artikel nr.

Reiniger
80025		

Pflegeöl
50882

Verpakking

250 ml, 1 l

250 ml

Toepassing

Für nähere Verarbeitungsinformationen beachten Sie bitte die technischen Merkblätter Legno-Reiniger und Legno-Pflegeöl.
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ZWEET- &
SPEEKSELECHT

Set
Inhalt

• reinigt en frist houten oppervlakken op
• milde geur

LEGNO-HOLZBODENSEIFE
De hoogwaardige Legno-Holzbodenseife wordt
gebruikt voor het regelmatig schoonmaken en
onderhouden van geoliede, gewaxte en uitgeloogde
hout- en parketvloeren, en geoliede kurk- en laminaatvloeren in de binnenruimte. Door zijn hoge
reinigingskracht verwijdert hij vuil snel en gemakkelijk. Het verzorgingsconcentraat bevat natuurlijke
plantaardige vetten die de vloer met een vochtinbrengende werking reinigen en onderhouden. Hij
heeft een neutrale pH-waarde en heeft een antistatische werking. De Legno-Holzbodenseife laat een
zijdeachtige matte beschermfilm achter.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
voor geoliede, gewaxte en uitgeloogde
hout- en parketvloeren, geoliede
kurkvloeren en laminaatvloeren

SPECIALE EIGENSCHAPPEN
• gemakkelijk te gebruiken
• reinigt, onderhoudt en veredelt houten en parketvloeren duurzaam
• Universeel toepasbaar – ook voor andere geoliede
oppervlakken zoals lambriseringen
• elegant mat effect
• antistatisch

Artikel nr.

7031 000210 Natur

Verpakking

1 l, 2,5 l

Toepassing

Raadpleeg het technische gegevensblad van Legno-Holzbodenseife voor meer informatie over de verwerking.
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tools

HANDSCHUH MULTI-FLEX*
Professionele kwaliteit uit naadloos fijn breisel in nylon
spandex met nitril-microschuim coating en nitrilnoppen. De handschoenen verschaffen een hoge slijtvastheid, een zeer goed tastgevoel, zijn vloeistofafstotend,
bestand tegen oliën en vetten en ademend.

Artikel nr.
956800030117
956800030217
956800030317

Grootte
Gr. 9
Gr. 10
Gr. 11

HOUDER VOOR OLIEOPBRENGPADS
✓ zeer goed tastgevoel, grip op gladde oppervlakken
✓ vloeistofafstotend, ademend
✓ bestand tegen oliën en vetten

Artikel nr.
9612511
9612611

✓ voor oliën, oplosmiddelhoudende lakken en lazuren
✓ p
 erfect schilderresultaat zonder
zichtbare penseelstreken
✓ zeer lang houdbaar
VE

Hoogwaardige verfroller uit microvezelgarens en een
polyestermengsel met een afschuifhoogte van 5 mm.
De kortharige roller is geschikt voor het opbrengen
van acryl- en alkydharslakken, PU-lakken en oliën. Het
verloop van de kleur is optimaal en het resultaat is een
pluisvrij, glad oppervlak zonder strepen.
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✓ voor handmatige olieverwerking
✓ voor oliepads met de afmetingen 13x9 cm

VE
1 stuk

PADS FÜR ÖLAUFTRAG
De gele oliepad kan worden gebruikt voor een gemakkelijke handmatige verwerking van houtolie. Leveringsomvang: zonder bijbehorende houder. Afmetingen: 13x9 cm

Artikel nr.
953300030017

✓ p
 ad voor de handmatige
verwerking van olie
✓ geschikt voor de padhouder 13x9 cm

VE
10 stuk

1 stuk

KORTHARIGE ROL

Artikel nr.
9645817
9646017

✓ padhouder met ergonomische handgreep

12 paar

Kwasten van professionele kwaliteit voor oplosmiddelhoudende lakken en lazuren. Deze speciale kwast levert
perfecte schilderresultaten zonder zichtbare penseelstreken. Hij heeft bijzonder fijne haren uit polyester en
is oplosmiddelbestendig.

Grootte
100 mm
250 mm

Padhouder met handgreep voor handmatige olieverwerking op meubels. De houder is geschikt voor alle
handpads met de afmetingen 13x9 cm.
Afmetingen: 13x9 cm.

Artikel nr.
953200030011

VE

SOLVAMAXX PLUS

Grootte
50 mm
100 mm

Hulpmiddelen voor de
verwerking en het onderhoud

POETSPAPIER ATRIN BASIC
✓ geen streepvorming noch rolsporen
✓ goed kleurverloop
✓ g
 eschikt voor watergedragen,
oplosmiddelhoudende lakken
en oliën
VE
10 stuk

* Genaue Informationen zur angemessenen Schutzausrüstung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt des zu verarbeitenden Produktes.

Deze hoogwaardige en veelzijdige tissue-wisdoek is bijzonder ✓ voor het verwijderen van vuil,
oliën en vetten
geschikt voor het reinigen van oppervlakken door het opnemen van vuil, oliën en vetten. Het tweelaags papier heeft
✓ tweelaags
een uitstekend absorptievermogen en is bijzonder scheurvast. ✓ uitstekende zuigkracht
Afmetingen: 22 x 38 cm, 380 m lengte.
en scheurvastheid

Artikel nr.
9690617

VE
2 rollen
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Meer dan 80 jaar geleden heeft Johann Berghofer
de basis gelegd voor ADLER met het ontwikkelen van eigen lakken.
Sindsdien is er heel veel veranderd, maar één ding is hetzelfde gebleven:
Onze passie voor verf, die ons elke dag weer aanzet om aan
de perfecte oppervlaktecoating te werken.
De verf zit in ons bloed – door onze aderen stroomt verf.

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020
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ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0
info@adler-lacke.com · www.adler-lacke.com · facebook.com/adlerlacke

