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COATINGS

HALF WERK BESTAAT NIET ALS JE 
IETS MET HART EN ZIEL DOET.

De kozijnencoating van ADLER onderscheidt zich door erva-
ring en competentie in de bescherming van alpenhout onder 
extreme klimaatomstandigheden. Perfect op elkaar afgestem-
de watergedragen coatingsystemen in combinatie met de 
modernste technologieën zorgen voor maximale stabiliteit, 
weerstand en duurzaamheid op lange termijn. De blijvend 
mooie uitstraling, gevolgd door het onderhoudsgemak, de 
lange houdbaarheid en de duurzame kwaliteit leveren een 
belangrijke bijdrage aan het behoud van het milieu.
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INHOUDToekomstgericht 
familiebedrijf 
sinds 1934

De toonaangevende Oostenrijkse
fabrikant voor verven, lakken en  
houtverduurzamingsmiddelen

Productie 
uitsluitend in 
Schwaz, Oostenrijk

Jaarlijkse productie 
21.000 ton

Europa's modernste fabriek 
voor watergedragen lak

100 % klimaatneutrale 
productie1

630 medewerkers,
waarvan 110 in
Onderzoek & Ontwikkeling

Milieuvriendelijke producten, 
65 % watergedragen lak

2010092004337
EN ISO 9001

2010410216
EN ISO 14001

TA270121277202
EN ISO 50001

20116183004742
ISO 45001ZERTIFIZIERT

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

1  ADLER heeft zijn ecologische voetafdruk tot een mi-
nimum beperkt door een aantal maatregelen. ADLER 
compenseert onvermijdelijke restemissies met erkende 
klimaatbeschermingscertificaten en draagt zo bij aan de 
financiering van nieuwe klimaatbeschermingsprojecten.

Voor meer informatie ga naar: 
www.adler-verven.nl/klimaatneutraal



INHALT

Milieu
groot aandeel hernieuwbare grondstoffen

ecologische voetafdruk

zonder toevoeging van milieugevaarlijke stoffen

laag VOS-gehalte

Gezondheid & 
Veiligheid

zonder toevoeging van voor de gezondheid 
schadelijke en allergene stoffen

voor de gezondheid onschadelijke  
verwerking

Levensduur
lange houdbaarheid

hoge weerstand 

kleurechtheid

De meest duurzame coatings vindt 
u in het ADLER-assortiment onder 
het green-duurzaamheidslabel. 
ADLER steunt daarbij op de Sus-
tainable Development Goals van 
de VN, die ADLER als de basis voor 
verantwoord handelen beschouwt. 
Alle producten zijn objectief getest 
en gecertificeerd volgens drie ca-
tegorieën: Milieu, Gezondheid & 
Veiligheid en Levensduur. Alleen 
producten met een positieve sco-
re op al deze gebieden krijgen het 
green-duurzaamheidslabel.

Met ecologische producten werkt u duurzaam,  
verantwoord en succesvol:

→   Omdat u vandaag al uitgerust bent voor de  
alsmaar toenemenden eisen.

→   Omdat steeds meer klanten milieuvriendelijke  
en duurzame producten vragen.

→   Omdat u garant staat voor gezonde, schone  
en veilige productieprocessen in uw bedrijf.

→   Omdat u actief de verantwoordelijkheid neemt 
voor de bescherming van het milieu en het  
klimaat en dus voor een leefbare toekomst.

KLAAR VOOR DE 
EISEN VAN MORGEN
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Houtverduurzamingsmiddel met zorg gebruiken. Neem voor gebruik altijd het etiket en de relevante technische merkbladen van de 
producten in acht. U vindt de technische merkbladen op www.adler-lacke.com.

KOMO-gecertifi-
ceerde opbouw Laag Produkte Gecertificeer-

de kleuren
Proces-
parameters
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KOMO-
lakopbouw 1

1 Aquawood Intercare FlowQ
alle kleuren Bijlage B

2 Aquawood Covapro 40

KOMO-
lakopbouw 2

1 Aquawood Covapro 40
alle kleuren Bijlage A

2 Aquawood Covapro 40

KOMO-
lakopbouw 3

1 Aquawood Covapro 40
alle kleuren Bijlage A

2 Aquawood Covapro 60
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KOMO-
lakopbouw 4

1 Aquawood Intercare FlowQ
alle kleuren Bijlage B

2 Aquawood Covapro 40

KOMO-
lakopbouw 5

1 Aquawood Intercare FlowQ

alle kleuren Bijlage C2 Aquawood Covapro 40

3 Aquawood Covapro 40

KOMO-
lakopbouw 6

1 Aquawood Intercare FlowQ

alle kleuren Bijlage C2 Aquawood Covapro 40

3 Aquawood Covapro 60

KOMO-
lakopbouw 7

1 Aquawood Covapro 40
alle kleuren Bijlage A

2 Aquawood Covapro 40

Komo-
lakopbouw 8

1 Aquawood Covapro 40
alle kleuren Bijlage A

2 Aquawood Covapro 60

KOMO-
lakopbouw 6

1 Aquawood Covapro 40

alle kleuren Bijlage D2 Aquawood Covapro 40

3 Aquawood Covapro 40

KOMO-
lakopbouw 6

1 Aquawood Covapro 40

alle kleuren Bijlage D2 Aquawood Covapro 40

3 Aquawood Covapro 60

KOMO-GECERTIFICEERDE
COATINGOPBOUWEN

DE KOMO-CERTIFICERING BEVESTIGT DAT ADLER DE HOOGSTE 
KWALITEIT OP HET GEBIED VAN OPPERVLAKTECOATINGS LEVERT. 
De systeemopbouw overtuigt door een extreem korte droogtijd en aansluitend 
snellere blokvastheid. Het innovatieve systeem verhoogt de efficiëntie en 
verkort de doorlooptijd in het coatingproces. 
De watergedragen, gepigmenteerde aflaklaag met uitstekende weersbe-
stendigheid en permanente elasticiteit zorgt voor een lange levensduur  
en duurzaamheid. ADLER is daarom ideaal voor de timmerindustrie in  
Nederland, de producten zijn gecertificeerd en gekwalificeerd.
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Hout- 
soorten

Weerstands-
klasse  

DIN EN 350-2

Hars-
lekkage 

mogelijk

Gevaar voor 
verkleuring 

door houtbe-
standdelen

Lazuur- 
opbouw

Lak-
opbouw

Zeer trans-
parante 
opbouw

Geoliede 
opbouw

Lazuur-
opbouw 

hout-
aluminium

Vuurenhout 4 x x 1, 3 1, 3 1 1, 2 5, 7

Grenenhout 3 - 4 xx x 1, 3 1, 2, 3 1 1, 2 5, 7

Lariks 3 - 4 xx x 2, 3 2, 3 2 1, 2 5, 8

Oregon* 3 xx 1, 3 2, 3 1 1, 2 5, 7

Hemlock 4 x 1, 4 1, 2, 3 1 1, 2 5, 7

Eiken* 2 - 3 xx 2, 4 2, 3 2 2 8

Meranti* 2 - 4 x 1, 2, 4 1, 2, 3 - - 8

Mahonie* 2 xx 1, 2, 4 2, 3 - - 8

Teak* 2 xx 1, 2, 4 2, 3 - - 8

Accoya* 1 x 2, 3 2, 3 - - 8

xx = waarschijnlijk   |  x = mogelijk

* Bij gecertificeerde, bestendige houtsoorten en de daarbij behorende bouwkundige bescherming (gebruiksklasse 3.1 en 2) kan op aanvraag wor-
den afgezien van de chemische houtbescherming conform DIN 68800. In dit geval wordt Aquawood Primo vervangen door Aquawood Primo TG.

Houtverduurzamingsmiddel met zorg gebruiken. Neem voor gebruik altijd het etiket en de relevante technische merkbladen van de 
producten in acht. U vindt de technische merkbladen op www.adler-lacke.com.

Opbouw Producten Speciale eigenschappen
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Transparant 1

Aquawood Primo A3–A6
Aquawood Intermedio
Aquawood Finatop 40 bzw.
Aquawood Finapro 20 | 40

Optimale bescherming door vloei-
en van Aquawood Intermedio
'Rondom verzegeling'

Transparant 2
Aquawood Primo A3–A6
Aquawood Intermedio ISO
Aquawood Finapro 20 | 40 

Beste uitstraling voor harsrijk 
naaldhout, beste vulkracht  
voor diepporig loofhout

Transparant 3
Aquawood Primo A3–A6
Aquawood Diamond Sealer L 
Aquawood Diamond Top L

Premium bescherming tegen 
weersinvloeden door 2-componen-
ten technologie, uitstekende natte 
hechting en hardheid, en chemi-
sche weerstand

Transparant 4

Aquawood Primo A3–A6
Aquawood Diamond Sealer L
Aquawood Diamond Sealer L
Aquawood Diamond Top L

Biedt de beste weerbescherming 
voor loofhout en geeft een mooie 
poriëntekening

Zeer transparante 
opbouw 1

Aquawood Ligno+ Base
Aquawood Ligno+ Sealer
Aquawood Ligno+ Top M

Hoge UV-bescherming  
door nanoschalige lichtbestendig-
heidsmiddelen 

Zeer transparante 
opbouw 2

Aquawood Ligno+ Base
Aquawood Ligno+ Sealer
Aquawood Ligno+ Sealer SQ
Aquawood Ligno+ Top M

Hoge UV-bescherming door 
nanoschalige lichtbestendigheids-
middelen, de beste uitstraling 
voor harsrijk naaldhout
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Geoliede opbouw 1 Aquawood Primo A1–A6
2 x Aquawood Lärchenöl TQ Dun, natuurlijk oppervlak

D
EK

KE
N

D

Lakopbouw 1

Aquawood Primo A2 Weiß (wit)
Aquawood Intermedio
Aquawood Covatop XT 20 bzw. 
Aquawood Covapro 20 | 40 | 60

Optimale bescherming door  
vloeien van Aquawood Intermedio
'Rondom verzegeling'

Lakopbouw 2

Aquawood Primo A2 Weiß (wit)
Aquawood Intercare ISO bzw.  
Aquawood Intercare SQ
Aquawood Covatop XT 20 bzw. 
Aquawood Covapro 20 | 40 | 60

Isolatie van hars en  
houtbestanddelen,  
hoge vulkracht

Lakopbouw 3
Aquawood Primo A2 Weiß (wit)
Aquawood Diamond Sealer D 
Aquawood Diamond Top D 

Premium weer- en UV-bescher-
ming door 2-componenten tech-
nologie, uitstekende crème-
en vetbestendigheid

Opbouw Producten Speciale eigenschappen
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Lazuuropbouw 5
Aquawood Primo A1–A6
Aquawood Intermedio
Aquawood Natureffekt

Hard, dofmat,  
natuurlijk oppervlak

Lazuuropbouw 6
Aquawood Primo A1–A6
Aquawood Intermedio ISO
Aquawood Natureffekt

Speciaal voor harsrijke en  
diepporige houtsoorten

Lazuuropbouw 7
Aquawood Primo A1–A6
Aquawood Intermedio
Aquawood Nativa

Als onbehandeld ogend,  
dofmat oppervlak

Lazuuropbouw 8
Aquawood Primo A1–A6
Aquawood Intermedio ISO
Aquawood Nativa

Speciaal voor harsrijke  
en diepporige houtsoorten
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Geoliede opbouw 2
Aquawood Primo A1–A6
Aquawood Intermedio
Aquawood Lärchenöl SQ

Mat, natuurlijk ogend oppervlak

VERFSYSTEMEN

Het ADLER|MIX systeem biedt een nog grotere kleurvariatie.
Gemarkeerde producten kunnen worden gekleurd via het kleurmengsysteem.
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IMPREG-
NERINGEN

LIGNIN 
STABILIZER 1

HIGH END 
UV-ABSORPTION 1

WET ADHESION 
PROMOTOR 1

ANTI-
SPONGE 2 RADICAL 

CATCHER 2

STAIN-
BLOCKING 2

IR-REFLECTION 3

SUPER 
CLEAN 3

CERTIFIED WOOD 
PRESERVATION 1

BREATHABLE 2

FUNGUS 
RESISTANCE 3

WEATHER 
GUARD 3
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Voorkomt verlies  
van hechting  

onder vochtige  
omstandigheden

1

Voorkomt 
wateropname 

en -opslag

2

3
Beschermt tegen 
fysieke beschadi-

gingen door hagel, 
regen, sneeuw

Beschermt het
hout tegen  

verkleuringen  
of kleurverlies 

1

Beschermt tegen
verbrossing van de

coatingopbouw

2

3
Beschermt tegen 
verhitting van het 

coating-systeem en de 
houten ondergrond

Voorkomt de 
af braak van 

lignine

1

Isoleert de
Houtbestanddelen

2

3
Vermindert de

hechting van stof 
en vuil

Optimale bescherming 
tegen blauwschimmel 
en houtaantastende 

schimmels

1

Zorgt voor  
een effectieve  

ventilatie

2

3
Beschermt tegen 
aantasting door 

schimmels

WATER VUUR AARDE LUCHT

INNOVATIEVE BESCHERMINGSTECHNOLOGIEËN 
IN 3-LAAGSE OPBOUW
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AQUAWOOD PRIMO A1–A6 AQUAWOOD PRIMO TG

De dompelimpregnering Aquawood Primo is een gecer-
tificeerd en goedgekeurd houtverduurzamingsproduct 
en biedt de beste bescherming tegen blauwschimmel en 
houtaantastende schimmels volgens ÖNORM B 3803 of 
DIN 688003. De kleuring wordt bereikt door hoogwaardi-
ge, transparante ijzeroxidepigmenten, die tegelijkertijd 
bijdragen aan de UV-bescherming van de totale opbouw. 
De impregnering egaliseert betrouwbaar bij onregel-
matig zuiggedrag, wat vooral bij zachte houtsoorten 
belangrijk is. Dankzij de ligninestabilisatie wordt het hout 
permanent beschermd tegen omgevingsinvloeden en 
wordt de levensduur van het venster aanzienlijk verlengd.

Speciale eigenschappen
+ perfecte natte hechting
+ zeer goede egalisering en UV-bescherming
+ geoptimaliseerd afwateringsgedrag
+ vrij van propiconazol

Aquawood Primo A1–A6 overtuigt door chemische 
houtbescherming, optimaal egaliserend effect, zeer 
goede UV-bescherming en perfecte natte hechting.

Productnummer
W30   5451 000030
W40   5451 000040
Farblos (kleurloos)  5451 000200
Weiß (wit)   5452 050000

Verpakking   4 l | 22 l | 120 l

De perfect op elkaar afgestemde deeltjesgroottes 
van deze dompelbadgrondering zorgen voor een bij-
zonder goed afwateringsgedrag en tegelijkertijd een 
goed penetrerend vermogen. Perfect voor loofhout 
zoals eiken of zeer harsachtig naaldhout. De coating 
wordt door een biocide werkzame stof beschermd 
tegen blauwschimmel en aantasting door schim-
mels. Hoogwaardige ijzeroxidepigmenten kleuren 
de dompelimpregnering en dragen tegelijkertijd bij 
aan de UV-bescherming. 

Speciale eigenschappen
+ uitstekend afwateringsgedrag
+ goed penetrerend vermogen dankzij meerfasige 

polymeertechnologie
+ vooral geschikt voor minder zuigende houtsoorten
+  perfecte natte hechting

Aquawood Primo TG biedt een uitstekend  
afwateringsgedrag en is bijzonder geschikt voor 
resistente houtsoorten zoals eiken of meranti.

Productnummer  
W30 5461 000030
W40 5461 000040

Verpakking  4 l | 22 l | 120 l

Voor meer gedetailleerde verwerkingsinformatie verwijzen wij u naar het technische merkblad  Aquawood Primo A1-A6 of Aquawood Primo A1 H/A.

AQUAWOOD PRIMO A1 H/A

Deze impregnering dringt actief door in de cel-
structuur van het hout en stabiliseert hij hout-
component lignine voor het langdurig beschermen 
van het natuurlijke en frisse karakter van lokaal 
naaldhout. Bovendien garandeert de impregnering 
een chemische houtbescherming tegen blauw-
schimmel en houtaantastende schimmels volgens 
ÖNORM B 3803 of DIN 688003. De geoptimaliseer-
de kwaliteit maakt ook indruk met zijn perfecte 
natte hechting.

Speciale eigenschappen
+ behoudt de natuurlijke uitstraling van naaldhout
+ stabiliseert het houtbestanddeel lignine
+ grijpt actief in de celstructuur van het hout in

Aquawood Primo A1 H/A is de beste manier om 
een modern hout-aluminium venster te bescher-
men en langdurig natuurlijk te houden.

Productnummer  5451 065979
Verpakking  5 l | 25 l | 100 l

Voor meer informatie over de verwerking verwijzen wij u naar het technische gegevensblad Aquawood Primo TG und Aquawood Primo TG WF.
Houtverduurzamingsmiddel met zorg gebruiken. Neem voor gebruik altijd het etiket en de relevante technische merkbladen van de producten in acht.

© PAARHAMMER WINDOWS & DOORS© KATZBECK FENSTER & TÜREN

AQUAWOOD PRIMO TG WF

De dompelimpregnering op waterbasis wordt ge-
kenmerkt door zeer goed vloeigedrag op hardhout 
en zachthouten is daarom perfect voor houtsoorten 
zoals eik en diversen naaldhoutsoorten. Het bevat 
effectieve lichtstabilisatoren voor de UV absorptie 
en stabilisatie van het lignine. Deze dompelimpreg-
natie is zonder toevoeging van biocide en andere 
werkzame stoffen (WF) zoals blauwschimmel en 
houtaantastende schimmels.

Speciale eigenschappen
+ uitstekend afwateringsgedrag
+ vooral geschikt voor minder zuigende houtsoorten
+ perfecte natte hechting
+ zonder biociden

Aquawood Primo TG WF is zonder toevoeging van 
biocide en andere werkzame stoffen (WF) zoals 
blauwschimmel en houtaantastende schimmels.

Productnummer  
W30 5462 000030
W40 5462 000040

Verpakking  4 l | 22 l | 120 l
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TUSSEN-
LAGEN

AQUAWOOD INTERMEDIO DQ

Door zijn dompel- en vloeivermogen kan deze 
tussenlaag alle delen van het houten venster door-
dringen, inclusief constructievoegen en openingen. 
Op deze manier wordt voorkomen dat er vocht in 
het hout dringt. Door het hoge gehalte aan vaste 
stoffen verzadigt de tussenlaag ook perfect de 
kopse delen in het gebied van de V-voegen en de 
hoekverbinding. 

Speciale eigenschappen
+ Rondom verzegeling
+ optimale vochtbescherming
+ voorkomt doorschuren van  

gekleurde dompelimpre- 
gneringen

Voor meer informatie over de verwerking verwijzen wij u naar het technische merkblad Aquawood Intermedio DQ, DQ WF bzw. Aquawood Intermedio ISO.

AQUAWOOD INTERMEDIO ISO

Deze tussenlaag biedt een perfecte uitstraling en 
een hoge vulkracht, ook bij harsrijke houtsoorten 
zoals lariks of bijzonder diepporige houtsoorten 
zoals eiken. Dankzij de extra isolerende werking 
kan de tussenlaag door middel van spuiten op alle 
houtsoorten worden toegepast, of het nu gaat om 
lazurende of dekkende opbouwen. 

Speciale eigenschappen
+ Alles-in-één oplossing voor tussenlagen in het 

spuitproces
+ isoleert verkleurende houtbestanddelen
+ kan worden gebruikt op  

alle houtsoorten

Aquawood Intermedio DQ, DQ WF & Aquawood Intermedio ISO kunnen door hun kleurloze instelling voor alle  
opbouwen worden gebruikt en verhogen aantoonbaar de kwaliteit van de gehele coatingopbouw.

++ uitstekend  |  + zeer goed  |    goed

Productnr. Omschrijving Toepassing Vulkracht Schuurbaarheid Isolatie Verpakking

5706 000200
5719 000200 

AQW Intermedio DQ
AQW Intermedio DQ WF

  ++ 25 kg | 120 kg

5705 000200 AQW Intermedio ISO  ++ ++ + 5 kg | 25 kg | 120 kg
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AQUAWOOD INTERCARE ISO

Bij dekkend gelakte houten vensters zorgt deze 
tussenlaag voor de beste isolerende werking, hoge 
permanente elasticiteit en goede vulkracht. Door 
het lage gehalte aan organische oplosmiddelen 
en de afwezigheid van biociden is de spuitvuller 
bijzonder milieuvriendelijk. 

Speciale eigenschappen
+ hoge vulkracht
+ uitstekende isolatie van de houtbestanddelen
+ hoge permanente elasticiteit

De Aquawood Intercare ISO scoort met een bijzon-
der hoge vulkracht en goede isolatie. Dit betekent 
dat uw dekkend gelakte houten vensters op lange 
termijn een perfect oppervlak hebben.

Productnummer  5503 000200
Verpakking  6 kg | 32 kg
 150 kg

AQUAWOOD INTERMEDIO 
 ISOGRIP
Deze 2-componenten tussenlaag biedt een uit-
stekende bescherming tegen vloeibaar water en 
tegelijkertijd een hoge waterdampdoorlaatbaar-
heid. Bij het bevochtigen van de ondergrond biedt 
de tussenlaag zelfs 100% meer natte hechting dan 
conventionele coatings. Vooral aanbevolen voor 
blootgestelde gebieden zoals vensterluiken.

Speciale eigenschappen
+ beste weersbestendigheid
+ uitstekende isolerende werking
+ extreme duurzaamheid

Met Aquawood Intermedio Isogrip hecht de  
coating op uw houten venster dubbel zo goed  
als bij conventionele coatings.

Productnummer  5714 000200
Verpakking  4 kg | 22 kg

Mengverhouding  
100 gewichtsdelen 
AQW Intermedio Isogrip 5714 000200

7 gewichtsdelen 
ADLER Aqua-PUR-Härter  82220

AQUAWOOD INTERCARE SQ

Met zijn uitstekende schuurbaarheid en korte 
droogtijd is deze witte venstervuller de ideale op-
lossing voor de industriële vensterproductie. Zijn 
sterke punten: de beste weersbestendigheid, zeer 
goed verloop en uitstekende stabiliteit, een goede 
vulkracht en een hoog rendement. De spuitvuller 
isoleert verkleurende houtbestanddelen en zorgt  
zo voor een jarenlang stabiele uitstraling.

Speciale eigenschappen
+ uitstekende schuurbaarheid
+ isoleert de houtbestanddelen optimaal
+ zeer goede waterbescherming
+ hoge vulkracht

Speciaal ontworpen voor de snelle industriële ver-
werking van vensters: snelle droging en uitsteken-
de schuurbaarheid maken de Aquawood Intercare 
SQ de beste in zijn klasse.

Productnummer  5522 050000
Verpakking  5 kg | 25 kg | 120 kg

Voor meer informatie over de verwerking verwijzen wij u naar het technische merkblad Aquawood Intermedio Isogrip bzw. Aquawood Intercare ISO. Voor meer informatie over de verwerking verwijzen wij u naar het technische merkblad Aquawood Intercare SQ bzw. Aquawood Intercare FlowQ.

© PAARHAMMER WINDOWS & DOORS

AQUAWOOD INTERCARE FLOWQ

Deze witte basis- en tussenlaag zorgt voor een zeer 
goede isolatie, vulkracht en blokvastheid bij dekkende 
coatingopbouwen. In het systeem met de topcoating 
Aquawood Covapro of Aquawood Covatop verbetert 
Intercare FlowQ de weersbestendigheid aanzienlijk 
dankzij een optimale vochtbescherming. Het waterge-
dragen oppervlaktesysteem zorgt voor een uitstekende 
poriënbevochtiging en geeft daarmee ook een per-
fect resultaat bij vensters en deuren van grofporige 
houtsoorten zoals Meranti.

Speciale eigenschappen
+ hoge blokvastheid
+ zeer goede isolatie en vulkracht
+ weinig opruwing van houtvezels
+ weerbestendigheid door optimale vochtbescherming
+ uitstekende poriënbevochtiging op Meranti

Aquawood Intercare FlowQ maakt indruk in de  
systeemopbouw met een zeer goede isolatie,  
vulkracht en poriënbevochtiging.

Productnummer  5521 050000
Verpakking  25 kg | 150 kg
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© TIMM-FENSTERBAU

 AFLAK-
LAGEN

LAZUREND

Deze ademende diklaagse lazuur zorgt voor een 
elegante houtuitstraling met tegelijkertijd de beste 
weersbestendigheid. De diklaagse lazuur heeft 
extreem snel watervastheid (geen 'wit uitslaan'), is 
absoluut waterafstotend en bereikt zijn uiteindelijke 
eigenschappen 30 % sneller. 

Speciale eigenschappen
+ extreem snelle waterbestendigheid
+ goede schittering en goede vulkracht
+ hoge mechanische weerstand

Aquawood Finapro garandeert een duurzame  
en permanente bescherming 

Productnummer
Aquawood Finapro 20 
W30  5101 000030
Weiß (wit) 5101 063642

Aquawood Finapro 40 
W30  5135 000030

Verpakking 5 kg | 20 kg 
 Standaardkleuren: 25 kg | 120 kg

De transparante, zijdeglanzende en watergedragen 
caoting heeft de hoogste weersbestendigheid dankzij 
innovatieve UV-beschermingsmechanismen. In combi-
natie met een snelle en uitstekende waterbescherming 
wordt de levensduur van houten kozijnen en voordeu-
ren aanzienlijk verlengd. Dankzij Aquawood Finatop 40 
maakt het afgewerkte oppervlak indruk met maximale 
transparantie en tegelijkertijd met verbeterde hard-
heid en geoptimaliseerde bescherming tegen mecha-
nische beschadigingen. Deze hoogwaardige diklaagse 
lazuur is samengesteld zonder werkzame stoffen.

Speciale eigenschappen
+ perfecte weer- en UV-bescherming
+ vroegtijdige, uitstekende waterbescherming
+ hoge blokvastheid en verbeterde oppervlaktehardheid
+ vrij van werkzame stoffen en ademend
+ hoge mate van transparantie

Aquawood Finatop 40 maakt indruk met zijn uitsteken-
de weerbestendigheid en waterbescherming en biedt 
extreem robuuste en zeer transparante oppervlakken.

Productnummer  
W30 5140 000030 ff

Verpakking  5 kg | 25 kg | 120 kg

Voor meer informatie over de verwerking verwijzen wij u naar het technische merkblad Aquawood Finapro 20 | 40 bzw. Aquawood Finatop 40.

AQUAWOOD FINAPRO 20 | 40 AQUAWOOD FINATOP 40
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Voor meer informatie over de verwerking verwijzen wij u naar het technische merkblad Aquawood Ligno+ Top M.

Deze zeer transparante topcoating zorgt voor actieve 
UV-bescherming met een natuurlijke uitstraling en
perfecte transparantie. De revolutionaire technologie 
beschermt het hout perfect en de matte glansgraad 
zorgt ervoor dat het er tegelijkertijd heel natuurlijk 
uitziet.

Speciale eigenschappen
+ UV-bescherming van ongekende constantheid en 

duurzaamheid
+ perfecte transparantie en natuurlijke uitstraling
+ elegant, mat oppervlak

Aquawood Ligno+ Top M biedt een matte glansgraad 
die het hout perfect beschermt en tegelijkertijd voor 
een excellente en natuurlijke uitstraling zorgt.

Productnummer 
Natur   5192 000200
Lärche natur 5192 055666
Eiche natur  5192 055667

Verpakking  5 kg | 25 kg

AQUAWOOD LIGNO+ TOP M

Deze houtbeschermingsimpregnering is de per-
fecte basis voor het zeer transparant coaten van 
houten vensters. Deze houtbeschermingsimpreg-
nering dringt actief door in de celstructuur van 
het hout, hoogwaardige grondstoffen stabiliseren 
de belangrijke houtcomponent lignine. Op deze 
manier wordt de houten 'steiger' beschermd tegen 
nadelige omgevingsinvloeden en blijft de compact-
heid van de celstructuur permanent behouden 

Speciale eigenschappen
+ chemische houtbescherming volgens  

ÖNORM B 3803 of DIN 688003
+ dompel- en vloeibaar

Aquawood Ligno+ Base grijpt actief in de  
celstructuur in en behoudt de natuurlijke  
kleur van het hout.

Productnummer 
Farblos (kleurloos) 57960
Eiche Natur  57961

Verpakking  5 l | 25 l | 120 l

Voor meer informatie over de verwerking verwijzen wij u naar het technische merkblad Aquawood Ligno+ Base bzw. Aquawood Ligno+ Sealer | Aquawood Ligno+Sealer SQ.

AQUAWOOD LIGNO+ BASE AQUAWOOD LIGNO+ SEALER
AQUAWOOD LIGNO+ SEALER SQ
De ideale tussenlaag voor een hoogwaardige, zeer 
transparante opbouw dankzij rondom verzegeling 
van het kozijn. De tussenlaag omsluit het kozijn als 
een tweede huid en voorkomt zo het binnendringen 
van vocht. Door de optimale instelling wordt een 
perfect gesloten laag gegarandeerd. De spuitkwaliteit 
(Aquawood Ligno + Sealer SQ) maakt bovendien ook 
bij bijzonder harsrijke en poreuze houtsoorten goed 
gevulde oppervlakken mogelijk.

Speciale eigenschappen
+ uitstekende waterbescherming
+ perfecte vloei- en schuureigenschappen
+ perfecte isolatie van bijzonder harsrijke  

houtsoorten (SQ)

Aquawood Ligno+ Sealer verhoogt de levensduur 
dankzij de rondom verzegeling. De spuitkwaliteit 
maakt bovendien ook bij bijzonder harsrijke en poreu-
ze houtsoorten goed gevulde oppervlakken mogelijk.

Productnummer 
Aquawood Ligno+ Sealer  59110
Verpakking  5 kg | 25 kg | 120 kg

Aquawood Ligno+ Sealer SQ  59114
Verpakking  5 kg | 25 kg

LIGNO+ 
 SYSTEEM

Houtverduurzamingsmiddel met zorg gebruiken. Neem voor gebruik altijd het etiket en de relevante technische merkbladen van de producten in acht.
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Voor meer informatie over de verwerking verwijzen wij u naar het technische merkblad Aquawood Covapro 20 | 40 | 60 bzw. Aquawood Covatop XT 20.

AQUAWOOD COVATOP XT 20

Zelfs onder extreme omstandigheden houdt 
deze spuitlak zich aan wat hij belooft. Dankzij de 
beste waarden voor wateropname biedt hij ook 
weerstand bij hoge bouwvochtigheid, ongunstige 
weersomstandigheden en oppervlakken met wei-
nig structurele bescherming. Tegelijkertijd heeft 
de venstercoating een hoge alkalibestendigheid en 
biedt hij zodoende een optimale bescherming bij 
pleister- of dekvloerwerkzaamheden. 

Speciale eigenschappen
+ zeer lage wateropname
+ optimaal verloop bij hoge stabiliteit
+ hoge filmelasticiteit
+ alle RAL- en NCS-kleuren tintbaar

Dankzij de unieke combinatie van uitstekende  
waterbescherming en elasticiteit garandeert 
Aquawood Covatop XT 20 de beste  
weersbestendigheid.

Productnummer
W10 (mat) 5060 000010
W30 (mat) 5060 000030

Verpakking  5 kg | 10 kg | 20 kg

DEKKEND

© FENSTER MERSCH

AQUAWOOD COVAPRO 20 | 40 | 60

De watergedragen, gepigmenteerde aflaklaag heeft 
een uitstekende weersbestendigheid en permanente 
elasticiteit. Aquawood Covapro overtuigt ook door 
zijn hoge blokvastheid, zeer hoge slagvastheid en 
snelle waterbescherming. Het product is bijzonder 
efficiënt te verwerken dankzij zijn goede stabiliteit 
op verticale oppervlakken met optimaal verloop en 
korte droogtijden. Het afgewerkte oppervlak ziet er 
heel natuurlijk uit en voelt ook goed aan.

Speciale eigenschappen
+ natuurlijk oppervlak, aantrekkelijk gevoel
+ verkrijgbaar in mat, zijdeglanzend en glanzend
+ uitstekende weersbestendigheid
+ zeer lage wateropname, zeer snelle droogtijden

Dankzij zijn uitstekende weersbestendigheid en 
permanente elasticiteit garandeert Aquawood 
Covapro jarenlang perfecte oppervlakken. 

Productnummer
AQW Covapro 20  W10 (mat) 5023 000010 
 W30 (mat) 5023 000030
AQW Covapro 40  W10 (zijdeglanzend) 5029 000010
 W30 (zijdeglanzend) 5029 000030
AQW Covapro 60  W10 (glanzend) 5027 000010
 W30 (glanzend) 5027 000030

Verpakking  5 kg | 10 kg | 20 kg 
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 AQUAWOOD DIAMOND 
HET HOOGWAARDIGE 2K COATINGSYSTEEM

De duurzame watergedragen 2-componenten 
topcoating Aquawood Diamond Top creëert houten 
vensters voor de eeuwigheid. Dankzij uitstekende 
weer- en UV-bestendigheid, extreme krasvast-
heid, hoge blokvastheid en uitstekende chemische 
bestendigheid zijn premium vensters optimaal 
beschermd. Ondanks de hoge hardheid is de coa-
ting extreem taai-elastisch waardoor er nauwelijks 
beschadigingen optreden.

Speciale eigenschappen
+ uitstekende weer- en UV-bescherming
+ perfecte crème- en vetbestendigheid
+ hoge blokvastheid, efficiënte verwerking
+ zeer goede poriëntekening
+ zeer hoge mechanische sterkte

Aquawood Diamond Top overtuigt met uitsteken-
de weerbestendigheid en krasbestendigheid.

Productnummer 
Aquawood Diamond Top L 
W40 5196 000040
Aquawood Diamond Top D
W10  5090 000010
W30  5090 000030

Verpakking  5 kg | 20 kg

AQUAWOOD DIAMOND 
TOP

AQUAWOOD DIAMOND 
SEALER
De 2-componenten tussenlaag Aquawood Diamond 
Sealer bereidt hoogwaardige vensters optimaal 
voor op de daaropvolgende toplaag met Aquawood 
Diamond Top. De grondlak onderscheidt zich door 
producteigenschappen zoals zuinigheid, zeer goede 
poriënbevochtiging, uitstekende natte hechting en 
een optimale isolerende werking.
De uitstekende UV-bescherming draagt aanzienlijk 
bij aan de hoge weerstand van de totale opbouw.

Speciale eigenschappen
+ uitstekende UV-bescherming
+ uitstekende natte hechting
+ zeer goede poriëntekening

Aquawood Diamond Sealer Sealer biedt uitsteken-
de UV-bescherming en onderscheidt zich door een 
zeer goede poriëntekening, isolerende werking en 
uitstekende natte hechting.

Productnummer
Aquawood Diamond Sealer L 
Farblos (kleurloos) 5723 000200
Aquawood Diamond Sealer D 
Weiß (wit) 5520 050000

Verpakking  20 kg

Voor meer informatie over de verwerking verwijzen wij u naar het technische merkblad Aquawood Diamond Sealer bzw. Aquawood Diamond Top.

PREMIUM BESCHERMING VOOR HOUTEN KOZIJNEN
MET HET ADLER AQUAWOOD DIAMOND SYSTEEM

De buitengewone coatings van de ADLER Aquawood Diamond-productlijn beschermen houten  
kozijnen perfect tegen extreme belastingen door hitte, koude, vocht, hagel, UV-straling en trans-
port- en montageschade. 2-componenten watergedragen laksystemen van ADLER hebben zich al  
decennialang in de praktijk bewezen en voldoen ook aan de meest veeleisende klanteisen  
voor houten vensters. 

 Hoogste weerstand tegen blootstelling aan hitte, koude, vocht en UV-straling 

 Uitstekende chemische weerstand, uitstekende crème- en vetbestendigheid 

 Uitstekende natte hechting

 Hoge hardheid en krasvastheid gecombineerd met extreem goede permanente elasticiteit

 Perfecte waterbescherming

 Hoge blokvastheid 

 Geen vergeling

 Lange open tijd van ca. 5 uur tot 1 werkdag

 Vrij van weekmakers, vrij van zware metalen en formaldehyde

DIAMOND
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Deze olie verleent het larikshouten oppervlak een 
edele, zijdeachtige glans en natuurlijke accentuering. 
De spuitklare instelling is bij uitstek geschikt voor de 
industriële productie van hout-aluminium vensters. 
De dompelklare instelling heeft goed doordringende 
en waterafstotende oliën die een gerichte verwering 
zonder afbladderen mogelijk maken.

Speciale eigenschappen
+ de enige spuitbare houtolie voor  

industrieel gebruik
+ dompelklare instelling voor  

verweerde houten vensters
+ extreem korte droogtijden

Aquawood Lärchenöl overtuigt elke houtliefhebber met 
zijn natuurlijke accentuering en elegante uitstraling.

Voor hout-aluminium constructies:
Aquawood Lärchenöl SQ  Farblos (kleurloos) 53180
Verpakking   5 kg | 25 kg

Aquawood Lärchenöl SQ  W30    53173
Verpakking   4 kg | 22 kg

Voor verweerde vensters:
Aquawood Lärchenöl TQ  Farblos (kleurloos) 53179
Verpakking    25 kg

Voor meer informatie over de verwerking verwijzen wij u naar het technische merkblad Aquawood Natureffekt.

AQUAWOOD LÄRCHENÖL 
SQ/TQ

© DAVID FRANCK © BINDERHOLZ© RIEDER FENSTER | ANDREAS LANGREITER

Deze speciaal voor naaldhout ontwikkelde diklaag-
se lazuur bevat beschermende UV-filters die de on-
navolgbare schoonheid van het hout in zijn natuur-
lijke staat behouden. In vergelijking met normale 
diklaagse lazuren wordt de matte elegantie van 
het oppervlak ook gekenmerkt door een zeer goede 
krasvastheid.

Speciale eigenschappen
+ mat en elegant
+ zeer goede krasvastheid
+ hoge blokvastheid en chemische bestendigheid
+ Cradle to Cradle Certified® Bronze gecertificeerd

Aquawood Natureffekt brengt natuurlijke  
elegantie in uw woonkamer.

Kleuren Farblos (kleurloos) 53700
 Stockholm 53950
 Berlin 53954
 London 53955
 Paris 53956
 Lissabon 53957
 Barcelona 53958

Verpakking  5 kg | 25 kg

AQUAWOOD NATUREFFEKT

Deze topcoating benadrukt de natuurlijke uitstra-
ling en het warme gevoel van de houten onder-
grond als nooit tevoren. Hoewel het oppervlak er 
ongelakt uitziet, is het licht en chemisch bestendig. 
Een voorheen onbekende schittering op donkere 
houtsoorten gecombineerd met een zeer lage, mat-
te glansgraad maken het de perfecte keuze voor 
houtliefhebbers en puristen.

Speciale eigenschappen
+ originele houtlook en warm gevoel
+ perfecte, heldere transparantie
+ dofmatte glansgraad

U kunt Aquawood Nativa niet zien of voelen, maar 
hij verleent uw hout-aluminium vensters een per-
fecte bescherming.

Basis  Farblos, tönbar  5195 000220
  (kleurloos, kleurbaar)

Kleuren Córdoba 5195 060274
 Málaga 5195 060275
 Sevilla 5195 060277
 Marbella 5195 060281

Verpakking  5 kg | 20 kg

Voor meer informatie over de verwerking verwijzen wij u naar het technische merkblad Aquawood Nativa bzw. Aquawood Lärchenöl.

AQUAWOOD NATIVA

HOUT- 
ALUMINIUM
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Onderhouds- en verzorgingsproduct voor alle beweeg-
bare beslagonderdelen op vensters en deurkozijnen.

Inhoud
ADLER Beschlägeöl 20 ml

BESCHLÄGEÖL

Productnummer
7218 00030020

Voor meer informatie over de verwerking verwijzen wij u naar het technische merkblad von Aquawood Protect.

Deze zijdematte of glanzende blanke lak is bijzon-
der geschikt als aflaklaag voor voordeuren die daar-
door ongevoelig voor stoten en krassen zijn. De af-
lak is ook bestand tegen chemicaliën en voorkomt 
het binnendringen van schadelijke UV-stralen. Zo 
wordt uw voordeur beschermd tegen voortijdige 
slijtage, zelfs onder extreme belasting. 

Speciale eigenschappen
+ goede UV-bestendigheid
+ maakt uw voordeur ongevoelig voor  

krassen en chemicaliën

Hard maar hartelijk. Aquawood Protect verleent 
uw voordeur de beste bescherming tegen vroegtij-
dige slijtage.

Productnummer  
G30  53215
G90  53216

Verpakking  4 kg | 22 kg

Mengverhouding  
100 gewichtsdelen Aquawood Protect 
7 gewichtsdelen ADLER Aqua-PUR-Härter  82220

AQUAWOOD PROTECT

ONDERHOUDSPECIAAL

© PAARHAMMER WINDOWS & DOORS

Systeemonderhoud voor kozijnen en 
deuren van hout, ALU en PVC
Reiniging en onderhoud waren nog nooit zo eenvoudig! 
Dankzij de nieuwe WinDoor Care-Set van ADLER kunt u 
met een onderhoudsset lazurend en dekkend gecoate 
kozijnen, voordeuren en tuinmeubelen opfrissen, zelfs 
met verschillende glansgraden. Dit onderhoudssysteem 
levert ook bij matte coatings perfecte resultaten op en 
behoudt de matte uitstraling. Het zal de levensduur 
van de coating duurzaam verlengen als het maandelijks 
wordt aangebracht. De basis uit actieve reinigings- en 
onderhoudsstoffen heeft een water-, olie- en vuilafsto-
tende werking en verzegelt zelfs microscopisch kleine 
scheurtjes en poriën in het oppervlak. Daarnaast is het 
onderhoudsproduct eenvoudig overlakbaar.

Speciale eigenschappen
+ Alles-in-één verzorgingsset
+ Universeel toepasbaar voor ramen,  

voordeuren en tuinmeubelen
+ voor dekkende en lazurende oppervlakken
+ Behoudt de glansgraad, ook voor matte oppervlakken 

WINDOOR CARE-SET

Inhoud
ADLER Top-Cleaner 250 ml
ADLER Top-Care 250 ml
2 sproeikoppen
1 gele reinigingsdoekje (Top-Cleaner)
1 blauwe onderhoudsdoekje (Top-Care)

Productnummer 
Set  7229 00030017
Top-Cleaner  5169614
Top-Care 7227 00021014
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Mocht er iets misgaan, dan bent u goed voorbereid met de service-
producten van ADLER. Wij bieden alles wat u nodig heeft voor een 
snelle reparatie van transport- en montageschade.

Voor meer informatie over de producten voor kleine reparaties, reno-
vatie en voor verwerking, zie de catalogus professionele accessoires".

ADLER SERVICEPRODUCTEN

Producten voor kleine reparaties en renovaties

Top-Cleaner 250 ml 5169614

Top-Care 250 ml 7227 00021014

Reinigingsdoekje 25 Stk. 9690 00030017

ThinAdd AC (anti cissing) 1 l 8078 00021011

ThinAdd TC 
(toevoeging van spuit- naar kwastkwaliteit)

1 l 8077 00021011

Entschäumer-Lösung 1 l 9064311

Neutralisationsmittel 9125 1 l 9614911

SERVICE



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-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0 
info@adler-lacke.com · www.adler-lacke.com · facebook.com/adlerlacke

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

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
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