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Door onze aderen stroomt verf.  
MET DEZE VISIE IS ADLER UITGEGROEID  
TOT OOSTENRIJKS TOONAANGEVENDE  
FABRIKANT VAN LAKKEN, VERVEN EN  
HOUTBESCHERMINGSMIDDELEN.

Jaarlijks verlaat ongeveer 22.000 ton lak, waarvan circa 14.300 ton watergedragen 
lak, de lakfabriek in Schwaz naar klanten in meer dan 30 landen. De 110 mede-
werkers op alleen al de afdeling Onderzoek en ontwikkeling laten zien hoeveel 
belang ADLER aan innovatiegeest en vooruitgang hecht. ADLER investeert jaarlijks 
10 % van de omzet uitsluitend in zijn onderzoeksafdeling. Naast een diepgaande 
vakkennis profiteert u bij ADLER van een intern applicatietechnologiecentrum 
met een hypermodern machinepark, waardoor probleemloze processen gegaran-
deerd zijn. Op maat gemaakte coatingoplossingen, aangepast aan de meest  
uiteenlopende productieprocessen, onderstrepen het belang van persoonlijk  
contact met de klanten en individueel advies voor ADLER.

Voor ADLER zijn innovatie en duurzaamheid, de hoogste kwaliteit en een  
optimale service de sleutels om op deze succesvolle weg verder te gaan.

ADLER. Een naam  
die succes belooft

22.000 ton lak/jaar daarvan 

14.300 ton  
water- 

gedragen 
lak

670
gepassioneerde  
medewerkers 110

Medewerkers  
op de afdeling 

Onderzoek &  
Ontwikkeling

54



 
©

AT
P/

Ba
us

e

 
©

AT
P/

Ba
us

e

Al in de jaren 70 zag ADLER als één van de eerste lak-
fabrikanten het potentieel van watergedragen lak-
ken voor een positief ecologisch evenwicht en een 
duurzaam coatingproces. Als pionier op dit gebied 
werkt ADLER sindsdien aan de verdere ontwikkeling 
van zijn assortiment watergedragen lakken. Het be-
drijf voldoet zo niet alleen aan de eisen van de han-
delssector en industrie, maar overtreft deze zelfs. 
ADLER produceert ondertussen tweederde van zijn 
producten op waterbasis: meubellakken, beitsen, 
venster- en huisdeurcoatings, houtbeschermings-
middelen en muurverven. Alle producten worden 
zorgvuldig getest voordat ze op de markt komen om 
te voldoen aan de hoge kwaliteitsnormen van ADLER.

Kwaliteit, verantwoord handelen en sociaal en-
gagement zijn meer dan zomaar mooie woorden 
voor ADLER. Dit bewijst het bedrijf door tal van on-
derscheidingen en certificeringen, waarbij de lak-
fabriek zichzelf regelmatig aan strenge controles 
onderwerpt.

ADLER. Een pionier

Met de inhuldiging van  
Europa‘s modernste fabriek  

voor watergedragen lakken in 
2019 luidde ADLER een nieuw 

tijdperk in. Met deze investering 
gaf het bedrijf een duidelijk  

signaal voor zijn strategie  
inzake watergedragen lakken  

en een duurzame toekomst. Bij  
de bouw van de nieuwe fabriek 

voor watergedragen lakken heeft  
ADLER aangetoond dat het ener-

gieverbruik, ondanks toenemen-
de productievolumes, zo laag  

mogelijk kan worden gehouden.  
Met deze verantwoordelijkheids-

zin is ADLER één van de eerste  
bedrijven in zijn branche die  

100% klimaatneutraal* handelt.

VIDEO 
Fabriek voor 

watergedragen 
lakken

*ADLER heeft zijn ecologische voetafdruk tot een minimum beperkt 
door een aantal maatregelen. ADLER compenseert onvermijdelijke 

restemissies met erkende klimaatbeschermingscertificaten en draagt 
zo bij aan de financiering van nieuwe klimaatbeschermingsprojecten.

2010092004337
EN ISO 9001

2010410216
EN ISO 14001

TA270121277202
EN ISO 50001

20116183004742
ISO 45001ZERTIFIZIERT
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In de afgelopen jaren is de vraag naar waterge-
dragen lakken gestaag gestegen, niet in de laatste 
plaats door strengere regelgeving van de regerin-
gen. Met name de Europese Unie pleit in toene-
mende mate voor de vervaardiging en verwerking 
van watergedragen lakken als antwoord op kwes-
ties inzake milieubescherming en gezondheid. Ver-
geleken met oplosmiddelhoudende lakken hebben 
watergedragen lakken een aanzienlijk lager aan-
deel vluchtige organische stoffen (VOS). Dit heeft 
niet alleen een positief effect op het ecologische 
evenwicht en de gezondheid van de mensen, maar 
maakt watergedragen lakken ook veiliger in termen 
van brandbeveiliging.

Richtlijn 2004/42/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 21 april 2004 (Decopaint-richtlijn) 
verbiedt het gebruik van oplosmiddelhoudende 
lakken op componenten zoals traptreden, vensters 
of lambriseringen.

De Oostenrijkse oplosmiddelenverordening LMV 
2005 en de Duitse 31. bondsverordening inzake 
emissienormen BImSchV reguleren de uitstoot van 
vluchtige organische stoffen en begrenzen zodoen-
de het gebruik van systemen op basis van oplosmid-
delhoudende lakken.

In Duitsland beginnen de beperkingen vanaf een 
emissie van 5000 kg en in Oostenrijk vanaf een 
emissie van 500 kg oplosmiddel per jaar. Daarom 
schakelen steeds meer grotere bedrijven over op 
watergedragen lakken. De Duitse meubel- en keu-
kenindustrie is daarom vrijwel volledig overgestapt 
op moderne watergedragen laksystemen. De op-
lossing voldoet ook aan de hoge eisen van klanten: 
afnemers willen een hoogwaardige afwerking met 
milieuvriendelijke coatings voor de natuurlijke en 
duurzame grondstof hout.
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Hout als natuurlijke,  
hernieuwbare grondstof  

moet ook duurzaam  
worden beschermd!

Dit wordt mogelijk gemaakt 
door watergedragen lakken, 

omdat ze milieuvriendelijker 
zijn en door hun lagere  
aandeel oplosmiddelen  

positief aan het ecologische 
evenwicht bijdragen.

Door het gebruik van water 
in plaats van organische  

oplosmiddelen wordt  
de milieu-impact met ca. 

90 % verminderd.

Winning van ruwe olie
GEEN winning van ruwe olie
Natuurlijk water uit
bronnen en diepe putten

Via pipeline naar de haven GEEN transport via pipeline

Via pipeline naar destillatie van ruwe olie
GEEN transport naar  
destillatie van ruwe olie

Met olietanker naar Triëst GEEN transport met olietanker

Destillatie van ruwe olie GEEN destillatie van ruwe olie

Transport naar productie per tankwagen GEEN transport

Vervaardiging van lak Vervaardiging van lak  
MILIEUVRIENDELIJK

Transport naar de klant Transport naar de klant

Verwerking

Verwijdering

Verwerking MILIEUVRIENDELIJK 
Verdunnen en reinigen met water

Verwijdering

WATERORGANISCH  
OPLOSMIDDEL versus

In dit overzicht vergelijken we een klas-
sieke oplosmiddelhoudende lak met 
een watergedragen lak en illustreren 
zo duidelijk de positieve effecten van 
watergedragen lakken op de volledige 
levenscyclus van het product. Oplos-
middelen kunnen natuurlijk ook wor-
den gewonnen uit bioafval dat minder 
schadelijk is voor het milieu.
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De kwaliteit van watergedragen lakken is geenszins minder dan die van 
oplosmiddelhoudende lakken. Dit geldt zowel voor de glans als voor de me-
chanische en chemische bestendigheid en bijgevolg voor de bruikbaarheid 
van de oppervlakken. Vooral de trend naar zuivere oppervlakken pleit voor 
het gebruik van watergedragen lakken. Met hun geringe accentuering zor-
gen ze voor oppervlakken die er natuurlijk uitzien, aangezien de natuurlij-
ke houtkleur grotendeels behouden blijft.

Watergedragen lakken…
✓   zijn de toekomst en ondersteunen handelen  

met oog voor de toekomst

✓    leveren een belangrijke bijdrage aan de klimaatbescherming:  
verminderde ozonbelasting en lagere emissie-uitstoot

✓   zijn middelen- en materiaalbesparend: bestelhoeveelheden  
kunnen tot 30 % worden verminderd

✓   ondersteunen een actieve bescherming van de gezondheid 

✓   zijn up-to-date: natuurlijke uitstraling dankzij geringe accentuering

✓   zorgen dat 2-componenten watergedragen lakken  
langer kunnen worden verwerkt

✓  hebben een lager brandrisico en lagere opslagkosten

1312



Waarom watergedragen lakken van ADLER?

BE NATURAL
→   Bij bepaalde watergedragen lakken van ADLER is het oplosmid- 

delgehalte zelfs minder dan 3 %, zoals bij Bluefin Pigmosoft

→   ADLER heeft bijzonder duurzame producten in het  
assortiment zoals Bluefin Terra-Diamond, met meer  
dan 85 % hernieuwbare of natuurlijke grondstoffen

BE SMART

→   ADLER biedt 1-component systemen op basis van watergedragen lakken 
die de bestendigheid van 2-componenten PUR-lakken bereiken

→   Nieuwe grondstoftechnologieën maken extreem  
bestendige oppervlakken mogelijk

→   Uitgebreid assortiment: voor elke wens de perfecte oplossing!

→   Slimme producten zoals het efficiëntiewonder Bluefin Smart  
en het zelfregenererende Bluefin Pigmosoft

BE ADLER

→   ADLER staat voor kwaliteit

→   ADLER-oppervlakken bieden meerwaarde en verschaffen  
verkoopargumenten voor uw klanten

→   Alle ADLER-lakken zijn vrij van zware metalen, formaldehyde,  
biociden, fungiciden en ftalaatweekmakers

→   ADLER gebruikt in zijn producten geen kankerverwekkende  
stoffen zoals T- en CMR-stoffen

→   Als pionier op het gebied van watergedragen lakken beschikt  
ADLER over diepgaande kennis en jarenlange ervaring

Niet alleen de daling van VOS spreekt voor het gebruik van ADLER watergedragen lakken. 
ADLER heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling om de 
kwaliteit van zijn watergedragen lakken verder te verbeteren. In de tussentijd zijn water-
gedragen lakken van ADLER niet alleen gelijkwaardig, maar overtreffen ze voor sommige 
criteria ook klassieke oplosmiddelhoudende lakken.

Overschakelen 
gemakkelijk 

gemaakt!
Uw ADLER-vertegenwoor-
diger begeleidt u graag op  

de weg naar een duurza-
mere en milieuvriendelij-

kere lakmethode.
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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.

Certificeringen & 
green-duurzaam-
heidslabel

Raadpleeg het productoverzicht om te ontdekken welk product met  
welk certificaat is uitgerust. De belangrijkste certificeringen op een rij:

Baubook is een database voor bouwproducten die ecologisch en gezond bouwen vereenvou-
digt. Deze database vergemakkelijkt de aftoetsing in het kader van ecologische aanbestedin-
gen, gebouwcertificeringen en financieringssystemen en verschaft gevalideerde en gestructu-
reerde bouwmateriaalgegevens voor de berekening van energie- en ecologische indicatoren.

0736/2021
Certificate No. 116.499
U.S. Coast Guard Approval No.
164.112/EC0736/116.499

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 inerte, 
niet-brandbare ondergrond.

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

ZWEET- &
SPEEKSELECHT

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

SLIP- 
KLASSE 

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

De meest duurzame coatings  
vindt u in het assortiment  

van ADLER onder het green- 
duurzaamheidslabel. Daarbij  

vertrouwt ADLER op de Sustainable 
Development Goals van de VN, die 

ADLER als basis voor zijn verant-
woordelijke gedrag heeft gedefini-

eerd. Alle producten worden in  
drie categorieën objectief getest  

en gecertificeerd: milieu,  
gezondheid & veiligheid en  

levensduur. Alleen producten  
met een positieve score op al deze 

gebieden krijgen het green-  
duurzaamheidslabel.

Levensduur

Milieu

lange houdbaarheid

hoge bestendigheid 

Kleurstabiliteit

Gezondheid &  
Veiligheid

zonder toevoeging van schadelijke en 
allergene stoffen

voor de gezondheid onschadelijke  
verwerking

hoog aandeel hernieuwbare grondstoffen 

ecologische voetafdruk

zonder toevoeging van milieugevaarlijke stoffen

laag VOS-gehalte

1716
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Vooral in de meubelbranche biedt ADLER een uitgebreid portfolio.  
Of het nu gaat om 1- of 2-componenten oplossingen, kleurloos of  

gepigmenteerd, mat of hoogglans – alles is mogelijk op waterbasis.

De hoge kwaliteit van ADLER-producten komt tot uiting in hun verwerkbaarheid, 
bestendigheid, uitstraling en gevoel. Door de continue verdere ontwikkeling van de 

grondstoffen hebben sommige watergedragen meubelcoatings van ADLER zelfs  
bijzondere aanvullende eigenschappen: anti-fingerprint-bescherming, aangename 

softtouch-oppervlakken, zelfregenererend vermogen of efficiëntere verwerking.

ADLER en zijn  
assortiment waterge-

dragen lakken in de 
meubelsector

Voor elke wens en voor elk systeem is er een  
optimaal geschikte watergedragen lak!

1918



Een vergelijking van de belangrijkste watergedragen lakken van ADLER

Opbrengtype Product Productnr.* Toepassing Uw voordelen in één oogopslag Accentuering Glansgraden Chem. bestendigheid Droogtijd Onderzoeken en certificeringen

BLANKE LAKKEN

  

1 
C

Bluefin Resist 2963 000105

 

allrounder, zo bestendig als  
een 2-componenten PUR-lak G05 – G90

3 h   
Certificate No. 116307-03
U.S. Coast Guard Approval No.
164.112/EC0736/116307-03

0736/2021

Bluefin Ecofin Light 2951 000105 openporige oppervlakken, snelle droging G05 – G80
1 h

1 
of

 2
 C

Bluefin Ecofin 2953 000105

 
 

goede schuurbaarheid, zeer snelle  
droging, laag VOS-gehalte G05 – G80

1 h  
Bluefin Ecofin Plus 2955 000105 zeer hoge vulkracht, zeer snelle droging, laag 

VOS-gehalte G10 – G100

Bluefin Unistar 2965 000105 universeel inzetbare, watergedragen  
blanke lak met laag VOS-gehalte G05 – G70

1 h
 ZWEET- &

SPEEKSELECHT        

Bluefin Unistar Thix 2966 000105 zeer sneldrogend, 
zeer goede blokvastheid G05 – G70

 ZWEET- &
SPEEKSELECHT    

Bluefin Step-Silent 2967 000110
 

kraakvrij, antislip speciaal voor trappen G10, G30, G50
3 h   

SLIP-
KLASSE  

R9

2 
C

Bluefin Top-Antiscratch 2960 000105

 

uitstekende krasvastheid G05 – G50
4 h

Bluefin Softmatt 3052 000105 natuurlijk, diepmat comfortoppervlak,  
antifingerprint G05

5 h

Bluefin Smart 2990 000105 1 laag is voldoende,
zoals onbehandeld hout G05

3 h
Bluefin Pure-Wood 2980 000105 ziet eruit en voelt aan  

als onbehandeld hout G05

Bluefin Terra-Diamond 2962 000105
duurzaam alternatief: bestaat voor meer  
dan 85 % uit hernieuwbare of natuurlijke  
grondstoffen, direct op eikenhout toepasbaar

G05 – G70
4 h   ZWEET- &

SPEEKSELECHT   VEGANVEGAN     

1 
of

 2
 C

  U
V

Bluefin Multilux OP 3850 000105

 

bijzonder mooie poriëntekening G05 – G90

afhankelijk 
van systeem-
parameters

geschatte 
richtwaarden: 
Bandpallet-
droger  
35 – 45 min

Vlakkanaal- 
droger 
15 – 20 min

Bluefin Multilux U 3851 000105 U = universeel toepasbaar G05 – G90

Bluefin Multilux HF 3852 000110 HF = bijzonder hoge vulkracht G10 – G90

Bluefin Multilux TOP 3853 000110 hoogste bestendigheid, hoogste glans, 
mooie poriëntekening G10 – G90

Bluefin Multilux Step 3881 000110
 

Step = speciaal voor trappen (kraakvrij) G10, G30, G50

2 
C 

U
V Bluefin Multilux Gloss 3895 000100

 

Gloss = hoogglanzend Aflak G100

Bluefin Multilux Softmatt 3854 000105 dofmat, aangenaam gevoel,  
antifingerprint Aflak G05

1C
2C

1C
2C

1C
2C

1C
2C

1C
2C

**

** behalve badkamer/keuken
* Referentieproductnummer

2121



** Spuitpistool met beker mogelijk met Isospeed (bij toevoeging van water)

Een vergelijking van de belangrijkste watergedragen lakken van ADLER

Opbrengtype Product Productnr.* Toepassing Uw voordelen in één oogopslag Accentuering Glansgraden Chem. bestendigheid Droogtijd Onderzoeken en  
certificeringen

Colorsysteem

PIGMENTLAKKEN

  2 
C

Bluefin Pigmosoft 3295 000010
 

antiscratch, antifingerprint,  
zelfregeneratie Diepmat

3 h    

Bluefin Pigmores 4in1 3501 000010

 

direct op MDF toepasbaar G10, G30, G50
5 h    

1 
C Bluefin Pigmocryl NG 3201 000010 snelle droging, zeer goede ringvastheid G10, G30, G50

2 h    

2 
C 

 U
V

Pigmolux DC 29397 gebruiksvriendelijk, met en zonder 
UV-uitharding verwerkbaar G20 – G50

afhankelijk  
van systeem-
parameters    

Pigmolux HQ 3350 000010

 

hoogste bestendigheid, 
hoogste stapelvastheid G05 – G50

Pigmolux Softmatt 3330 000010 softmat met antifingerprint Dofmat

Pigmolux Gloss 3395 000030 hoogglanzend, zeer gemakkelijk  
te polijsten Glanzend

BASISLAKKEN

1 
C

Aqua-Grund 30018

 

goede vulkracht en beste schuurbaarheid

2 h
Bluefin Isoprimer 3141 050000 uitstekende isolerende werking,  

speciaal voor de houtsoort Hevea

1
K 

 U
V Bluefin Baselux 3810 000200

zeer sterke accentuering (zoals bij  
oplosmiddelhoudende lakken), uitstekende 
poriënbevochtiging en isolerende werking afhankelijk  

van systeem-
parameters

   

Bluefin Baselux Natur 3811 000200 gedempte accentuering, uitstekende  
poriënbevochtiging en isolerende werking    

VULLERS

1C Bluefin Rocketfill 3138 000010

 

zeer goede vulkracht, uitstekende  
schuurbaarheid

afhankelijk  
van systeem-
parameters    

1 
of

 2
 C Bluefin Isospeed 3134 000010

goede vulkracht en hoogste isolerende 
werking bij 2-componenten toepassing, 
verkrijgbaar in vele kleuren

3 h

   

Aqua-Isospeed Thix 31017
dekkende spuitvuller met uitstekende  
stabiliteit en de hoogste isolerende  
werking bij 2-componenten gebruik    

2C
 

U
V Aqualux Spritzfüller 29211 hoge vulkracht, snelle hardheidsontwikke-

ling, uitstekende hechting afhankelijk  
van systeem-
parameters    

1C
 

U
V Bluefin Pigmolux Filler 3320 000010 1-component, hoge vulkracht,  

uitstekende schuurbaarheid

* Referentieproductnummer

2323



BL ANKE L AKKEN

Waterverdunbare 1-component blanke lak met 
uitstekende chemische en mechanische bestendig-
heid. Deze blanke lak is crème- en vetbestendig en 
heeft een uitstekende accentuering, transparantie 
en vulkracht. Een speciaal UV-filter beschermt het 
oppervlak tegen voortijdige vergeling of vervaging.

• uitstekende chemische en mechanische  
bestendigheid

• uitstekende vulkracht

• uitstekende accentuering

• uitstekende crème- en vetbestendigheid

• zeer goede hechting op verticale oppervlakken

Productnr. 2963 000105
Verpakkingen 5 kg, 25 kg
Glansgraden  G05, G10, G30, G50, G70, G90

HOUT IN ZIJN NATUURLIJKSTE VORM

Anrei

 © ANREI

BLUEFIN RESIST

De snelste waterverdunbare meubellakken. Meer-
laagse lakken met bijzonder snelle droging en 
maximale stapelvastheid voor de industrie.

• natuurlijk oppervlak

• kan direct op eiken worden gebruikt

• VOS-gehalte lager dan 3,0%

• goede bestendigheid tegen chemicaliën  
en levensmiddelen

• hoogste krasbestendigheid en geen opglanzen, 
zelfs niet bij dofmatte Glansgraad 

• laagst mogelijke inspanning bij de verwerking

• hoge diversiteit

Bluefin Ecofin Light  zeer natuurlijke openporige 
lak, direct op eiken toepasbaar 
en snel drogend

Bluefin Ecofin  zeer universeel toepasbaar, 
direct op eiken toepasbaar  
en snel drogend

Bluefin Ecofin Plus  voor bijzonder goed gevulde 
oppervlakken, direct op eiken 
toepasbaar en snel drogend

 

BLUEFIN ECOFIN-FAMILIE

2951 000105

2953 000105

2955 000105

252524 25



BL ANKE L AKKEN

Bluefin Step-Silent vermindert krakende geluiden 
op houten trappen, is slipvast en kan als 1-com-
ponent of als 2-componenten worden verwerkt. 
Door de verbeterde druk- en slijtvastheid is Bluefin 
Step-Silent al bij gebruik als 1-component bestand 
tegen hogere mechanische belastingen.

• geen krakende geluiden

• uitstekende slijtvastheid

• zeer goede hechting op verticale oppervlakken

• uitstekende chemische bestendigheid

• crème- en vetbestendig

• als 1-component en 2-componenten verwerkbaar

• antislip

• slipklasse R9 volgens DIN 51130

Productnr. 3043 000110
Verpakkingen 4 kg, 22 kg
Glansgraden  G10, G30, G50
Verharder  ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

Wieland Treppen GmbH

 © SCHÖSSWENDER MÖBEL

Bluefin Unistar en Bluefin Unistar Thix kunnen naar 
keuze worden verwerkt met één of twee componenten 
in het “lak-op-lak”-procédé en kunnen rechtstreeks 
worden aangebracht op vele houtsoorten zoals eik.  
Andere pluspunten zijn hun snelle droging en blok-
vastheid, alsook hun excellente vulkracht, transpa-
rantie en bestendigheid. Dankzij een extreem laag 
VOS-gehalte zijn ze bijzonder milieuvriendelijk.

• multifunctioneel: 1- of 2-K

• snel droog en stapelbaar

• uitstekende vulkracht en transparantie

• zeer goede accentuering

• beschermt het hout op een efficiënte manier tegen 
krassen & vlekken

• geschikt voor het lakken van kinderspeelgoed  
(EN 71-3)

• gedeclareerd in baubook

Productnr. 2965 000105 | 2966 000105
Verpakkingen 4 kg, 22 kg, 120 kg
Glansgraden G05, G10, G30, G50, G70
Verharder  ADLER Aqua- 

Crosslinker 8481

BLUEFIN UNISTAR & 
BLUEFIN UNISTAR THIX

Schösswender Möbel

BLUEFIN STEP-SILENT
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BL ANKE L AKKEN

Gwinner Anrei Defrancesco Arredamenti

Bluefin Softmatt is universeel toepasbaar als 
meerlaagse of aflak, indien een bijzonder natuur-
lijk, diepmat comfortoppervlak wordt gevraagd. 
Het oppervlak ziet er, ongeacht de kijkhoek, altijd 
gelijkmatig uit met een constant diepmatte glans-
graad – en dankzij anti-fingerprint-eigenschappen 
zonder storende afdrukken.

• kan worden gebruikt als toplaag, maar  
ook lak-op-lak

• uitstekende allround-eigenschappen

• diepmat, warm comfortoppervlak met fijn,  
zijdezacht gevoel

• zeer gelijkmatige mattering

• zeer natuurlijke poriëntekening

• anti-fingerprint-eigenschappen

Productnr. 3052 000105
Verpakkingen 4 kg, 20 kg
Verharder  ADLER Aqua-PUR-Härter 82221

De innovatieve meubellak Bluefin Smart maakt de 
weg vrij voor een compleet nieuwe oppervlakte-
behandeling – met slechts één spuitbehandeling 
en aansluitende gladschuurgang is het oppervlak 
klaar. Deze ‘slimme’ metgezel bespaart de verwer-
ker tijd en geld. Naast zijn efficiënte applicatie cre-
eert deze blanke lak met zijn dofmatte uitstraling 
en zijn fluweelzachte gevoel in een mum van tijd 
natuurlijk ogende meubels.

• kosten- en tijdwinst: 1 laag opbrengen en klaar

• natuurlijk ogend oppervlak

• dofmatte uitstraling met fluweelzacht gevoel

• geen opglanzen

• emissiearm: VOS-gehalte lager dan 3 %

• zeer goede mechanische bestendigheid

• biedt optimale bescherming tegen krassen

Productnr. 2990 000105
Verpakkingen 4 kg, 20 kg
Verharder  ADLER Aqua-PUR-Härter 82221

Watergedragen 2-componenten meubellak voor een 
onbehandelde uitstraling en authentiek gevoel van 
houten oppervlakken. Hernieuwbare grondstoffen 
behouden de natuurlijke schoonheid van het hout 
en zorgen voor een ecologische leefomgeving.

• efficiënte en ongecompliceerde toepassing,  
vooral op poreus loofhout (bijv. eiken, noten)

• lage opbrenghoeveelheden

• snelle droging

• betrouwbare bescherming tegen vlekken  
en krassen

• voor de industriële sector

Productnr. 2980 000105
Verpakkingen 4 kg, 10 kg, 22 kg
Verharder  ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

BLUEFIN SOFTMATT BLUEFIN SMART BLUEFIN PURE-WOOD

Waterverdunbare, zeer bestendige 2-componen-
ten aflak voor meubeloppervlakken waarvan de 
hoogste chemische bestendigheid en uitstekende 
krasbestendigheid worden gevraagd.

• hoogste chemische bestendigheid

• kan worden gebruikt als aflak op zowel opper-
vlakken in pigmentlak als op kleurloos lakwerk

• zeer goede mechanische bestendigheid

• hoge ringvastheid

• vergelingsvrij

Productnr. 2960 000105
Verpakkingen 4 kg, 20 kg
Glansgraden  G05, G10, G30, G50
Verharder  ADLER Aqua-PUR-Härter 82221

Leicht Küchen

BLUEFIN TOP-ANTISCRATCH
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BL ANKE L AKKEN

De nieuwe watergedragen 2-componenten meubellak 
Bluefin Terra-Diamond bestaat voor meer dan 85 % uit 
hernieuwbare of natuurlijke grondstoffen. De uitste-
kende oppervlaktebescherming evenals de zeer goede 
verwerkbaarheid en bruikbaarheid tonen aan dat  
Bluefin Terra- Diamond op geen enkele manier  
onderdoet voor conventionele lakken. 

• 85 % natuurlijke grondstoffen

• lager VOS-gehalte (minder dan 6 %)

• 31 % minder CO₂-uitstoot

• zweet- en speekselecht (DIN 53160) 

• geen zware metalen (EN 71-3)

• zeer goede chemische bestendigheid

• volle crème- en vetbestendigheid

• extreem krasbestendig 

Productnr. 2962 000105
Verpakkingen 4 kg, 20 kg
Glansgraden  G05, G10, G30, G50, G70
Verharder  ADLER Aqua- 

PUR-Härter  
82221

BLUEFIN TERRA-DIAMOND BLUEFIN MULTILUX-FAMILIE

Forcher Tirol FM Küchen

De watergedragen UV-lakken zijn speciaal ontwikkeld 
om te voldoen aan de hoge eisen die aan keuken- en 
sanitairmeubelen of zwaar belaste oppervlakken in de 
meubel- en interieurbouw worden gesteld. 

• zeer goede mechanische en  
chemische bestendigheid

• goede hechting op verticale oppervlakken

• zeer goede stapelvastheid

• geschikt voor kinderspeelgoed,   
zweet- en speekselecht

Bluefin Multilux OP   uitstekende poriëntekening

Bluefin Multilux U universeel toepasbaar  
3851 000105

Bluefin Multilux HF hoge vulkracht
3852 000110  

Bluefin Multilux Top  topkwaliteit, hoogste  
chemische bestendigheid

Bluefin Multilux Step speciaal voor trappen   
3881 000110  (kraakvrij)

Bluefin Multilux Gloss hoogglans in perfectie 
3895 000100

Bluefin Multilux Softmatt  dofmat, fluweelzacht,  
anti-fingerprint

3850 000105

3853 000110

3854 000105 

 © SCHREINEREI MAYR / GABRIEL BÜCHELMEIER | REMUS PROJEKT GMBH

VOOR MEER DIVERSITEIT

313130 31



PIGMENTL AKKEN

Kettnaker Gwinner Schüller Möbelwerk KG

Watergedragen 1-component pigmentlak met 
snelle droging en goede mechanische en chemische 
bestendigheid. De nieuwe generatie van de kleurlak 
is in alle NCS- en RAL-kleuren op kleur brengbaar en 
heeft een zeer goed dekkingsvermogen.

• snelle droging

• hoge blokvastheid

• zeer goed dekkingsvermogen

• grote verscheidenheid aan kleuren

• hoge bestendigheid tegen mechanische en  
chemische belasting en blootstelling aan licht

Productnr. 3201 000010
Verpakkingen 1 kg, 4 kg, 22 kg
Glansgraden G10, G30, G50
Standaardkleuren  Weiß (wit) W10, RAL 9010,  

Schwarz (zwart)

De Bluefin Pigmolux-familie staat voor efficiëntie, 
snelheid en esthetiek. Dankzij haar hoogwaardige 
eigenschappen is de familie één van de meest  
gebruiksvriendelijke hoogwaardige UV-coatings  
op de markt.

• hoogste bestendigheid 

• hoog 

• dekkingsvermogen 

• kleurstabiliteit

• Stapelvastheid

Pigmolux DC zeer universeel toepasbaar 
29397

Pigmolux HQ  snelheid, hardheid, duurzaam-
heid, hoogste stapelvastheid

Pigmolux Softmatt  dofmatte trendoppervlakken,  
hoge krasvastheid, fluweelzacht 
gevoel en bestendigheid

Pigmolux Gloss  hoogglans, schitterende kleuren 
en zeer gemakkelijk te polijsten

BLUEFIN PIGMORES 4IN1 BLUEFIN PIGMOLUX-FAMILIE

In vergelijking met andere matte lakken wordt 
Bluefin Pigmosoft gekenmerkt door een innova-
tieve zelfregeneratie, die het oppervlak beschermt 
tegen opglanzen en automatisch regenereert bij 
sterke belasting. Dankzij een speciale anti-finger-
print-bescherming worden vingerafdrukken bijna 
volledig vermeden.

• 2-componenten watergedragen matte pigmentlak

• innovatieve zelfregeneratie

• zeer goede kras- en ringvastheid

• uitstekend opglansgedrag

• anti-fingerprint-bescherming

• dofmatte uitstraling met fluweelzacht gevoel

• hoog dekkingsvermogen en lichtbestendigheid

• verkrijgbaar in alle RAL- en NCS-kleuren

Productnr. 3295 000010
Verpakkingen 4 kg, 20 kg
Verharder   ADLER Aqua-
 PUR-Härter 
 82221

Deze complete watergedragen oplossing is isola-
tie, vuller, kleur- en aflak in één. Bluefin Pigmores 
4in1 maakt een ongecompliceerde en eenvoudige 
verwerking mogelijk en zorgt tegelijkertijd voor 
een goede vulkracht en schuurbaarheid.

• watergedragen 2-componenten pigmentlak

• zeer goede vulkracht en optimale schuurbaarheid

• hoge chemische en mechanische bestendigheid

• extreem goede ringvastheid

• direct toepasbaar op MDF-platen 

• crème- en vetbestendig (CFB)

• vrij van organisch tin en lage VOS-uitstoot

• breed scala aan kleuren

• ook verkrijgbaar als structuurlak

Productnr. 3501 000010
Verpakkingen 4 kg, 22 kg
Glansgraden G10, G30, G50
Verharder  ADLER Aqua-
 Hardener 8452

BLUEFIN PIGMOSOFT

Kettnaker

3350 000010

3330 000010

3395 000030

BLUEFIN PIGMOCRYL NG
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Als 1-component verwerkbare watergedragen 
basislak. Vulkrachtige grondlak voor meubels, 
interieurafwerking, lambriseringen en houten 
plafonds.

• zeer goede vulkracht

• sterke accentuering

• snelle droging

• uitstekende schuurbaarheid

Productnr. Aqua-Grund  30018
 Aqua-Grund S 3006 000200
Verpakking 25 kg

AQUA-GRUND

UV-uithardende meubelgrondlak voor industrie en 
handelssector. Systeemgecoördineerd in opbouw met 
Bluefin Multilux U, OP, HF en Top.

Gebruik Bluefin Baselux Natur om de natuurlijke 
houtkleur te behouden.

• zeer goede schuurbaarheid

• goede hechting op verticale oppervlakken

• goede vulkracht

• zeer goede accentuering

• kan direct op eiken worden gebruikt

Productnr. Bluefin Baselux  3810 000200
 Bluefin Baselux Natur  3811 000200
Verpakking 25 kg 
 andere verpakkingen op aanvraag

BLUEFIN BASELUX & BASELUX NATUR

RADON photography 

Watergedragen, dekkende, grondverf
die kan worden verwerkt met ééncomponent

• uitstekende vulkracht

• snelle droging

• zeer goede schuurbaarheid

 
 

Produktnr. 3141 050000
Gebinde 25 kg

BLUEFIN ISOPRIMER
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1-component spuitvuller voor watergedragen  
oppervlakken in pigmentlak in de meubel- en  
interieurbouw.

• zeer goede vulkracht en schuurbaarheid

• snelle hardheidsontwikkeling

• direct op MDF-platen toepasbaar,  
geringe vezelopruwing

Productnr. 3138 000010
Verpakking 25 kg
 andere verpakkingen op aanvraag

BLUEFIN ROCKETFILL

Dekkende spuitvuller die leverbaar is in het com-
plete RAL-kleurenpalet en kan worden verwerkt  
als 1- of 2-componenten.

• zeer goede stabiliteit

• snelle droging

• uitstekende schuurbaarheid

• zeer goede isolatie-eigenschappen bij 2-com-
ponenten gebruik en direct op MDF-platen 
toepasbaar

Productnr. 3134 000010
Verpakkingen 4 kg, 25 kg
Verharder ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

BLUEFIN ISOSPEED

Dekkende spuitvuller met uitstekende stabiliteit en 
de hoogste isolerende werking. 

• uitstekende stabiliteit

• snelle droging

• hoge vulkracht

• zeer goede schuurbaarheid

• als 1- of 2-componenten verwerkbaar

• zeer goede isolerende eigenschappen bij  
2-componenten gebruik

Productnr. 31017
Verpakkingen 5,6 kg, 22 kg
Verharder ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

AQUA-ISOSPEED THIX

De UV-uithardende 2-componenten spuitvuller 
is geschikt voor alle opbouwen in watergedragen 
pigmentlakken en is zelfs geschikt voor wit- en 
pasteltinten.

• zeer goede vulkracht en schuurbaarheid

• snelle hardheidsontwikkeling

• uitstekende isolerende eigenschappen

• hechting en isolerende werking op elke onder-
grond, zelfs op in water oplosbare, kleurende 
houtbestanddelen zoals essenhout

Productnr. 29211
Verpakkingen 25 kg, 120 kg 
 andere verpakkingen op aanvraag

De watergedragen, UV-uithardende 1-component spuit-
vuller met de geringste vezelzwelling op MDF en HDF.

• zeer goede vulkracht en schuurbaarheid
• snelle hardheidsontwikkeling

• direct toepasbaar op MDF-platen 

Productnr. 3320 000010
Verpakkingen 25 kg  
 andere verpakkingen op aanvraag

AQUALUX SPRITZFÜLLER

BLUEFIN PIGMOLUX FILLER

Anrei
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Innovatieve bedrijven nemen hun verantwoordelijkheid ten opzichte  

van het milieu en de samenleving en nemen vandaag al de juiste

maatregelen voor milieubescherming en duurzaamheid:

✓    Omdat de wettelijke verplichtingen en vereisten 
in de toekomst zullen blijven toenemen

✓   Omdat eindgebruikers steeds duurzamer worden 
en naar milieuvriendelijke producten vragen

✓   Omdat een milieuvriendelijke productie  
niet alleen ethisch verantwoord is, maar ook 
om economische redenen succes belooft.

Naast de optimale lak is ook het juiste 
gereedschap cruciaal. Professionele 

toebehoren van ADLER, afgestemd op 
onze producten, ondersteunen u bij het 

behalen van optimale resultaten.

Uw voordelen in één oogopslag… 
✓   U voldoet aan de wettelijke eisen en bent beter  

voorbereid op nieuwe markteisen:
• Richtlijn 2004/42/EG (Decopaint-richtlijn)

•  VOS-verordening (VAV) in Oostenrijk, BGBI II 301/2002

• bondsverordening 31 inzake emissienormen (BimSchV) in Duitsland, BGBI I 2001, 2180

✓    U handelt toekomstgericht en innovatief

✓  Watergedragen lakken dragen bij aan een positief imago

✓    U kunt uw klanten milieuvriendelijke producten  
van hoge kwaliteit aanbieden

✓    U kunt kosten en middelen besparen

✓  U neemt de verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties

3938

CATALOGUS 
ADLER PROFESSIONELE

TOEBEHOREN
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youtube.com/AdlerLackefacebook.com/adlerlacke instagram.com/adlerlacke_official

ADLER-VERVEN.NL

Meer dan 85 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.


