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KAZALO

DODANA VREDNOST ADLERJEVIH
PREMAZOV ZA LES
Tirolsko podjetje ADLER je pred 30 leti začelo razvijati prema-
ze za les na vodni osnovi za zaščito lesenih kontrukcij.

Skupaj z razvojem surovin in nenehnim napredkom v tehno-
logiji je ADLER kot končni korak ustvaril premaze Lignovit. Z 
vodnimi, tankoslojnimi premazi Lignovit profesionalni upo-
rabniki dajo zunanjim lesenim površinam ADLER-jevo dodano 
vrednost. Les je naravno lep in kvaliteten material, ki se bo 
tudi v prihodnosti veliko uporabljal pri gradnji.

V skladu z geslom “rastemo skupaj” ADLER ponuja svoje izku-
šnje in znanje vsem, ki se ukvarjajo z obdelavo lesa.

Zaupanje v les
ADLERJEVI premazi iz družine Lignovit zadostujejo visokim 
standardom kakovosti, ekonomičnosti in estetike. 
Z ADLER-jevimi premazi ste na pravi poti.
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POJDITE NA POT 
SKUPAJ Z ADLERJEM
//  Enostavna uporaba

//  Dvojna aplikacija pri standardni uporabi

//  Lignovit premazi tudi za notranje površine

//   Zaščita pred glivami modrivkami 
in plesnivostjo

//  Odlična vremenska odpornost

//  Površina “ki diha”

//  Enostavno vzdrževanje

//  Izdelki za vzdrževanje so na voljo pri 
 dobaviteljih ADLER-ja 

//  Odlična podpora ekipe ADLER

Premazi ADLER so kakovostni, tehnološko 
dovršeni, trendovski in ustvarijo lep 
izgled površine!



1  Lignovit Primo in Lignovit Protect-Primo uporabljajte le na zunanjih lesenih površinah, če je to potrebno. 
Ščiti pred modrenjem (EN 152-1), glivami, ki uničujejo les (EN 113), in insekticidi (EN 46).

2  Impregnacijo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite 
etiketo in tehnični list.

I Lignovit 
Spritzfertig NG 1

Pokriven premaz namenjen brizganju 
z odličnimi tiksotropičnimi lastnostmi 
(dobra stabilnost na vertikalnih površi-
nah, hkrati z optimalno viskoznostjo).

Lignovit Spritzfertig NG se lahko meša 
v ADLER | MIX sistemu v številne barvne 
odtenke (RAL in NCS).

K Lignovit Platin 1

Specialna lazura, ki ustvari metalik 
izgled lesene površine. Odlična 
obstojnost zaradi dobre odbojnosti 
UV svetlobe.

Posebej primerna za krtačen ali 
grobo žagan les.

1 x

J Lignovit Protect-Primo 1 | 2 

Lignovit Protect-Finish 1

Visoko kakovosten, transparentni pre-
maz, posebej primeren za les iglavcev. 

Upočasnjuje temnenje lesa zaradi 
stabilizacije lignina.

L 2 x
Lignovit Terra 1

Ekološko olje za les na osnovi naravnih 
surovin.

Površini daje naraven, prijeten mat 
izgled in žameten občutek.

Ne vsebuje kemične impregnacije, 
zato je primerno za notranjo in 
zunanjo uporabo.

Oblivanje

Airless LončekVakumat 2 x Dvojni nanos s čopičem 

Valjčni nanos Ta produkt se lahko obarva v ADLER | MIX sistemu.

Enojni nanos s čopičem1 x

Potapljanje

ZUNANJOST IN NOTRANJOST

M Lignovit Interior 
UV 100

Visoko kakovosten, transparentni 
premaz na vodni osnovi brez vonja. 

Primeren za notranjo uporabo 
(stene in stropovi iz iglavcev). 

Trojna UV zaščita zaradi inovativnih UV 
absorberjev les ščiti pred rumenjenjem, 
ohranja trajen in naraven videz lesa.

NOTRANJA UPORABA

2 x

H 2 x
Lignovit Ultramatt 1

Pokriven premaz v izgledu “globoki” 
mat na vodni osnovi. 

Ustvari naraven izgled. Na voljo v vseh 
RAL in NCS barvnih odtenkih.

1 x

2 x

Lignovit Protect

Izdelek Lastnosti izdelka Obdelava

A Lignovit Primo 1 | 2
Brezbarvna impregnacija za lesene 
zunanje površine na vodni osnovi 
z aktivnimi biocidnimi snovmi.

B Lignovit Lasur 1
Univerzalna transparentna lazura, 
ki ščiti lesene zunanje površine in 
omogoča zračnost lesa.

2 x

C Lignovit Tauchlasur 1
Transparentna lazura prilagojena 
potapljanju in umakanju/polivanju 
z dobro zračnostjo lesne površine.

D Lignovit Plus 1
Visoko kakovostna in obstojna transpa-
rentna lazura, primerna za nanašanje 
s čopičem, valjčkom ali Vacumatom® 
z možnostjo niansiranja.

2 x

F Lignovit Color VAC HF 1 
Lignovit Color STQ 1

Visoko kakovosten, pokriven premaz 
z dolgo stabilnostjo barvnega odtenka. 
Na voljo v vseh RAL in NCS niansah.

Lignovit Sperrgrund (pokrivni temelj) 
daje dobro osnovo belim in pastelnim 
barvnim odtenkom, saj preprečuje 
rumenenje.

2 x

E 1–2 x

Lignovit Plus LB 1

Učinkovit premaz primeren predvsem 
za lepljen les, ki ustvari kvalitetno 
površino. Enostaven za nanos 
s čopičem ali z Vacumatom.

Doseženi so optimalni razultati celo 
pri enem nanosu.

G 2 x
Lignovit Sperrgrund 1 Služi kot dobra izolacija proti smoli 

in razbarvanju lesa.

1 x
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ZUNANJA

LIGNOVIT PRIMO
Popolna osnova.

Glavni namen Lignovit Primo je, da oskrbi les s pot-
rebno kemično zaščito. Zunanje lesene kontrukcije: 
okna, vrata, balkone, nadstreške, napušče, fasade itd. 
ščiti pred glivami modrivkami, napadi insekticidov in 
razpadom lesa zaradi fungicidov. Kot alkidno /akrilna 
emulzija se vpija globoko v les brez, da bi dvignil 
lesna vlakna. 

Nanaša se lahko s čopičem, valjčkom, kratkotrajnim 
potapljanjem in oblivanjem. Lignovit Primo je bil 
odobren s strani skupine za impregnacijo lesa (ARGE). 
Izpolnjuje naslednje zahteve: 

+  Preverjena učinkovitost proti lesnim škodljivcem
+  Opravljena ocena varnosti
+  Zagotovljena visoka kakovost 

Številka artikla  5358000200
 Pakiranje  4 l | 22 l | 120 l | 600 l

Impregnacijo za les uporabljajte odgovorno. Pred uporabo vedno preberite informacije o izdelku. 
Tehnične informacije najdete na www.adler-lacke.com.

Lignovit Primo je popolna 
impregnacija za les, ki 
podaljša življenjsko dobo 
lesene površine.
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 LIGNOVIT PLUS
Profesionalna lazura za les.

 LIGNOVIT LASUR | LIGNOVIT TAUCHLASUR
Univerzalni lazuri.

Lignovit Plus je visoko kvalitetna transparentna lazura 
na vodni osnovi z višjo vsebnostjo suhih snovi. Lazura 
ima dobro polnilno moč in je dolgo obstojna.

Zaradi posebne kombinacije akrilno alkidnih smol 
se lazura dobro vpija v les, površina pa je dolgo časa 
zaščitena. Lazura je primerna tako za nanašanje 
s čopičem, valjčkom ali Vakumatom®. Lignovit Plus 
ni izjemen le zaradi svoje tehnologije, ampak tudi 
zato, ker ga je mogoče obarvati v različne nianse 
z ADLER | MIX sistemom. Izbor barvnih odtenkov 
Lignovita Plus je izjemno širok saj nudi naravne 
in barvite nianse. 
 

Lignovit Lasur in Lignovit Tauchlasur sta univerzalni 
lazuri ADLER za zunanje lesene površine.

Lazuri sta primerni za različne načine nanašanja: 
Lignovit Lasur je primerna za premazovanje s čopi-
čem in valjčkom, Lignovit Tauchlasur pa je posebej 
zasnovana in optimizirana za nanos s potapljanjem 
in oblivanjem. Lazuri dajeta lesenim površinam 
zračnost. Lahko se obarvata v številnih barvnih 
odtenkih na ADLER | MIX sistemu. 

Za podrobnejše informacije o uporabi preberite tehnični list Lignovit Plus.Za podrobnejše informacije o uporabi preberite tehnični list Lignovit Lasur in Lignovit Tauchlasur.

Številka artikla  53220 ff
Pakiranje  4 l | 18 l

Lignovit Lasur 
Številka artikla 53135 ff
Pakiranje  4 l | 18 l

Lignovit Tauchlasur 
Številka artikla 5352000030 ff
Pakiranje 4 l | 22 l

Lignovit Plus je najboljši 
način, da zunanjim lesenim 
površinam damo željen odtenek 
in jih dobro zaščitimo.

Lignovit Lasur in Lignovit 
Tauchlasur sta vsestranska 
izdelka za lesene površine.
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LIGNOVIT COLOR STQ | LIGNOVIT COLOR VAC HF
Pokriven premaz.

 LIGNOVIT PLUS LB
Učinkovit premaz.

Živahne, svetle barve ali pa pastelne barve - za 
Lignovit Color ni nič nemogoče. Dobra pokrivna moč 
in vremensko obstojni pigmenti železovega oksida 
zagotavljajo popolno površino dolgo časa.

Za preprečevanje rumenenja belih in pastelnih barv-
nih odtekov, pred nanosom Lignovit Color priporoča-
mo uporabo temelja Lignovit Sperrgrund.

Za najboljše razultate se priporoča uporaba Lignovit 
Color STQ ali Lignovit Color VAC HF na grobo žaga-
nem ali brušenem lesu.

Transparentni premaz na vodni osnovi je zelo učin-
kovit in enostaven za uporabo. Že z enojnim nano-
som premaza Lignovit Plus LB je površina elegantna, 
polna in pritegne poglede. Z enkratnim nanosom 
vsekakor privarčujemo čas, kar pa je še posebej 
dobrodošlo pri modernih lesenih konstrukcijah. 
Lignovit Plus LB je primeren za nanašanje s čopičem, 
kot tudi za nanos z Vacumatom®. Pred nanosom 
premaza je potrebno odstraniti nečistoče in uma-
zanijo z lesene površine. Premaz odlikuje visoka 
stopnja odpornosti, kot tudi zaščita pred fungicidi 
in glivami modrivkami. 

ADLER Lignovit Plus LB je posebej primeren za meh-
ke lesne vrste in je popolna rešitev za industrijsko 
uporabo. Poleg brezbarvnega je dobavljiv v različnih 
barvnih odtenkih.

Za podrobnejše informacije o uporabi preberite tehnični list Lignovit Color STQ, Lignovit Color VAC HF in Lignovit Sperrgrund.Za podrobnejše informacije o uporabi preberite tehnični list Lignovit Plus LB.

Številka artikla  53219 ff
Pakiranje 4 l | 18 l | 600 l sod

Lignovit Color STQ in 
Lignovit Color VAC HF sta na 
voljo v številnih RAL in NCS 
barvnih odtenkih. 

Učinkovita rešitev za lepljen 
les, vezane plošče in ostale 
vrste lesa.

Lignovit Color STQ 
Lignovit Color STQ W10  5343000010
Lignovit Color STQ W30  5343000030
Lignovit Color STQ RAL 9016  5343009016
Pakiranje 4 l | 22 l | 120 l

Lignovit Color VAC HF 
Lignovit Color VAC HF W10  5312000010
Lignovit Color VAC HF W30  5312000030
Pakiranje 4 l | 22 l | 120 l
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 LIGNOVIT ULTRAMATT
Lazura z globokim mat efektom.

 LIGNOVIT SPERRGRUND
Izolacijski temelj.

Lignovit Ultramatt, pokrivni premaz na vodni 
osnovi z globokim mat efektom prepriča z izjem-
nim, naravnim izgledom, dolgo obstojnostjo in 
vodoodbojno površino. 

Lignovit Ultramatt je vsestransko uporaben. 
Primeren je za lesene fasade, balkone, brunarice 
in tudi notranje lesene obloge, saj ne vsebuje 
kemičnih sestavin. Vsebuje elastična organska in 
trdna anorganska veziva, ki preprečujejo poka-
nje premaza. Zaradi teh unikatnih lastnosti je 
Lignovit Ultramatt odlična izbira za kreativne 
arhitekte in zahtevne stranke.

Lignovit Sperrgrund je odlično dopolnilo premazu 
Lignovit Color. Lignovit Sperrgrund ni zgolj izolacij-
ska, zaščitna podlaga, ampak se zaradi različnih barv-
nih odtenkov tudi odlično ujema z nianso zaključne-
ga sloja. 

Lignovit Sperrgrund vsebuje posebne aktivne snovi, 
ki so odporne na razbarvanje lesa, ki ga povzroči vla-
ga. Razbarvanost je lahko še posebej moteča pri belih 
ali pastelnih barvnih odtenkih. Nanosu temeljnega, 
tesnilnega premaza Lignovit Sperrgrund sledi nanos 
Lignovit Color v želenem barvnem odtenku. 

Premaz ima odličen oprijem, kar pa predstavlja do-
datno prednost pri trajnosti in dolgi življenski dobi 
lesenih fasad, premazanih z zaključnim, pokrivnim 
slojem.

Za podrobnejše informacije o uporabi preberite tehnični list Lignovit Color STQ, Lignovit Color VAC HF in Lignovit Sperrgrund.Za podrobnejše informacije o uporabi preberite tehnični list Lignovit Ultramatt.

Številka artikla 
Lignovit Ultramatt W10   5346000010
Lignovit Ultramatt W30   5346000030
Pakiranje 4 l | 22 l

Številka artikla  
Lignovit Sperrgurnd beli 40960
Lignovit Sperrgrund | različni odtenki  5322055636 ff
Pakiranje 4 l | 18 l | 120 l

Lazura Lignovit Ultramatt 
daje naravni izgled površine 
skupaj z globokim mat 
efektom.

Lignovit Sperrgrund 
se lahkonanese s čopičem 
ali Vacumatom®.
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 LIGNOVIT SPRITZFERTIG NG
Lazura za transparentne in pokrivne premaze.

Lignovit Spritzfertig NG je premaz na vodni osnovi, 
ki se zaradi svojih tiksotropičnih lastnosti odlično 
obnese tudi na vertikalnih površinah.

Lignovit Spritzfertig se je še posebej izkazal v kom-
binaciji s končnim premazom Lignovit lasur pri 
temnejših barvnih odtenkih. Rezultat navedenega 
sistema je poenotena, gladka površina.

S pomočjo ADLER | MIX sistema se premaz lahko 
obarva v različne barvne odtenke (od naravnih do 
drugih barvitih odtenkov). 

Za podrobnejše informacije o uporabi preberite tehnični list Lignovit Spritzfertig NG.

Številka artikla 
Lignovit Spritzfertig NG W10   5353000010
Lignovit Spritzfertig NG W30   5353000030
Pakiranje 4 l | 22 l

Lignovit Spritzfertig se 
uporablja pri nanosu s čopičem 
in Vacumatom®.

 LIGNOVIT PROTECT
Visoko kakovostna transparentna lazura za les iglavcev.

Zahvaljujoč intenzivnim raziskavam v laboratoriju 
ADLER, je postalo možno, da se tudi les iglavcev prema-
že s transparentno lazuro, ki omogoča trajno zaščito in 
naraven izgled. To dosežemo z uporabo sistema Lignovit 
Protect (posebno impregnacijo Lignovit Protect-Primo 
in končnim premazom Lignovit Protect Finish).

Posebni stabilizatorji lignina v premazu Lignovit IG 
Protect preprečujejo postopno temnitev lesa iglavcev. 
Kombinacija veziv posebnega olja in visokokakovostne 
PUR emulzije naredi Lignovit Protect posebno učinkovit 
za mecesnov les. Nova receptura, ki temelji na NANO 
tehnologiji, zagotavlja premazu UV zaščito in dolgotra-
jen vodoodbojni učinek. Od drugih klasičnih “nano pre-
mazov“ se Lignovit Protect razlikuje po tem, da aktivno 
preventivno ščiti les pred razbarvanjem. Leseno fasado 
lahko zaščitite pred ultravijoličnim sevanjem z ADLER 
Lignovit Protect. Vašim lesenim površinam dodajte 
dodano vrednost s premazi ADLER!

Za podrobnejše informacije o uporabi preberite tehnični list Lignovit Protect-Primo in Lignovit Protect-Finish.

Številka artikla  
Lignovit Protect-Primo 5359000200
Pakiranje  4 l | 22 l
 120 l | 600 l 
Lignovit Protect-Finish Fichte   5320055484
Lignovit Protect-Finish Lärche   5320055485
Lignovit Protect-Finish Tanne   5320063511
Pakiranje  4 l | 22 l

Z Lignovit Protect dosežemo 
visoko transparentno 
in naravno površino lesa.
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 LIGNOVIT PLATIN
Specialna lazura, ki ustvari metalik efekt.

 LIGNOVIT TERRA
Ekološko olje za les.

Z Lignovit Platin lahko dosežete spektakularen videz 
lesene površine. Posebni pigmenti zagotavljajo ble-
ščeč, kovinski izgled premaza, površina pa je zaradi 
dobrega odboja UV svetlobe dolgo obstojna. Dokaza-
na Lignovit tehnologija zagotavlja enostaven način 
nanosa, izjemno odpornost na vremenske vplive in 
zračnost površine. Lignovit Platin daje “piko na i” 
končnemu izgledu moderne lesene površine.

S pomočjo ADLER | MIX Sistema se Lignovit Platin 
lahko obarva v različne barvne odtenke. Dobavljiv je 
od temne, turmalin črne, do elegantnih sivih tonov 
kot so Quarzgrau (kvarčno siva) ali Achatgrau (ahat 
siva) do toplih rjavih tonov. 

Ekološko lesno olje Lignovit Terra na vodni osnovi je 
narejeno iz izbranih naravnih surovin, je brez topil, 
plastifikatorjev in formaldehida. Lignovit Terra vse-
buje naravna olja in tako zagotavlja zdravo notranjo 
klimo in prijetno, žametno površino.

Olje diha, kar pomeni, da les lahko absorbira in od-
vaja vlago. Lignovit Terra je primeren za notranjo in 
zunanjo uporabo, saj je povsem brez kemičnih snovi.
Zagotavlja vodoodbojno, dolgo obstojno in odporno 
površino. 

Za podrobnejše informacije o uporabi preberite tehnični list Lignovit Terra.Za podrobnejše informacije o uporabi preberite tehnični list Lignovit Platin.

Z Lignovit Platin dosežete 
spektakularni, metalik izgled 
lesene površine. 

Ekološko olje za les, ki ne 
vsebuje kemičnih snovi za 
notranjo in zunanjo uporabo.

Številka artikla  53289 ff
Pakiranje  4 l | 18 l

Številka artikla  53010 ff
Pakiranje  4 l | 22 l

TM
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NOTRANJOST

 LIGNOVIT INTERIOR UV 100
Naravni premaz.

Lesene konstrukcije so ekološko prijazne, ustvarjajo dobro 
klimo za življenje ter omogočajo hitro gradnjo, zato so iz-
redno priljubljene za gradnjo. Les je vedno bolj uporabljen 
ne samo v zunanjih, ampak tudi v notranjih prostorih 
(stropni in stenski elementi).

Lignovit Interior UV 100 je razvit posebej za notranjo upo-
rabo. UV filtri v premazu Lignovit Interior UV 100 poskrbijo 
za absorbcijo UV sevanja in stabilizirajo lignin v lesu, zato 
ta ne porumeni. Naraven videz iglavcev se zaradi tega oh-
ranja dolgo časa. Tako kot vsi izdelki iz družine Lignovit, je 
tudi Lignovit UV 100 na vodni osnovi in brez vonja. 

Za podrobnejše informacije o uporabi preberite tehnični list Lignovit Interior UV 100.

Najboljša zaščita za 
trajno svež in naraven les 
v notranjih prostorih. 

Lignovit Interior UV 100 
Natur  53229
Tanne  5314053960
Mont Blanc  5314053956
Großglockner  5314053961
Zugspitz  5314053962
Pakiranje  4 l | 18 l
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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

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

Več kot 80 let nazaj je Johann Berghofer položil temeljni 
kamen podjetja ADLER, ki je bil osnova za delo in razvoj 

proizvodnje premaznih sistemov. V tem času se je veliko spremenilo, 
nekaj pa ostaja isto: naša strast do premazov, ki nas žene 

k iskanju in razvoju popolnih premaznih rešitev.  

Po naših žilah teče barva.
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