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Buďte v povrchovej úprave drevostavieb 
a exteriérových drevených výrobkov efektívni 
– siahnite po produktoch ADLER Lignovit

Drevostavby a exteriérové drevené vý-
robky ako napr. ploty, pergoly, obklady, 
altánky patria do skupiny tzv. rozmero-
vo nestabilných stavebno-stolárskych 
výrobkov. Na takýto druh výrobkov jed-
noznačne odporúčame tzv. tenkovrstvé 
nanajvýš stredovrstvé systémy povr-
chovej úpravy. V žiadnom prípade sa na 
takýto druh výrobkov nepoužívajú tzv. 
hrubovrstvé laky/lazúry, ktoré sú urče-
né na povrchovú úpravu okien. Takýto 
systém povrchovej úpravy nie je schopný 
znášať všetky rozmerové zmeny, ktoré 
rozmerovo nestabilné výrobky vykazu-
jú a už po veľmi krátkej dobe zisťujeme 

výrazné poškodenie. Hrozí vysoké riziko 
odlupovania sa náteru, rýchla degradá-
cia celého systému a následne aj dreva. 
Celá rodina tenkovrstvých produktov 
Lignovit je určená profesionálnym 
spracovateľom dreva, výrobcom dre-
vostavieb, lepených nosníkov, výrobcom 
drevených konštrukcií. Sú to vodou rie-
diteľné produkty prispôsobené na rôzne 
účely použitia, spĺňajúce rôzne estetické 
požiadavky a zároveň vhodné na rôzne 
spôsoby nanášania – od máčania, cez 
natieranie štetcom, po nános na naná-
šacích kefovacích zariadeniach, na za-
riadeniach Vacumat…

Pri výrobkoch vystavených priamym 
poveternostným vplyvom odporúčame 
použitie plnej biocídnej ochrany (zák-
ladná vrstva), označenej skratkami – Iv 
(ochrana proti drevokaznému hmyzu), 
P (drevokazným hubám), B (zamodra-
niu). V tomto prípade je vhodný Lignovit 
Imprägniergrund.
Pri požiadavke na lazúrovaciu úpravu sa 
v dvoch krokoch nanáša buď produkt 
Lignovit Lasur alebo Lignovit Plus. 
Tieto produkty existujú v rôznych lazúro-
vacích odtieňoch, ako aj s rôznymi vlast-
nosťami (HF – s vyššou plnivosťou, VAC 
– aplikácia na zariadení Vacumat). Aký 
konkrétny produkt bude vhodný pre vás, 
odporučíme po vzájomnej konzultácii.
Moderné stavby sú často obložené dre-
venými obkladmi, ktoré sú v najrozličnej-
ších krycích úpravách (zelené, bordové, 
biele, sivé…). Na tento účel je k dispozícii 
Lignovit Color v kombinácii s Lignovit 
Sperrgrund (vysoko účinný izolačný zá-
klad pri svetlých odtieňoch proti fareb-
nému prerazeniu napr. hrčí). Plnivejší 
efekt (HF), ako aj aplikácia na zariadení 
Vacumat (VAC) je taktiež možná.
Špeciálne pre výrobcov veľkých lepe-
ných drevených nosníkov je určený 
Lignovit LB. Nanáša sa v 1–2 vrstvách, 
v závislosti od prípravy podkladu. 
Sú výrobcovia, ktorí pred natieraním ale-
bo máčaním uprednostňujú striekanie. 
Pri výrobe fasádnych panelov alebo ga-
rážových brán sú na striekanie k dispo-
zícii Lignovit Lasur Spritzfertig alebo 
Lignovit Color Spritzfertig, s ktorými 
nalakujte akúkoľvek plochu v lazúre ale-
bo v krycom prevedení. 

Lignovit Imprägniergrund

Aby drevo v exteriéri vydržalo čo najdlhšie, potrebujeme ho účinne a efektívne 
chrániť. Drevené prvky v exteriéri chránime všetkými tromi rozhodujúcimi 
spôsobmi:

1. správnym výberom samotnej dreviny – nie každý druh dreva je vhodný na všetky typy produktov. 
2. konštrukčnou ochranou, ktorá však musí byť zahrnutá už do samotného výrobného procesu (za-

oblenie hrán, zošikmenie vodorovných plôch, zamedzenie kontaktu so zemou, príprava podkladu...). 
3. chemickou ochranou.

http://www.adler.sk
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Systém Lignovit Platin je výbornou al-
ternatívou pre moderné objekty alebo 
všade tam, kde potrebujete najdlhšiu 
životnosť. Umožňuje zušľachtiť povrch 
dreva metalickými odtieňmi v širokej 
škále farebnosti. Od základného odtie-
ňa striebristosivej až po pastelové meta-
lické odtiene. Tento systém poskytuje 
vďaka kovovým časticiam v náterovom 
filme najintenzívnejšiu ochranu dreva 
proti pôsobeniu UV žiarenia a poveter-
nosti. 
Ak máte radi prírodnú farebnosť dreva, 
môžete siahnuť po systéme Lignovit 
Protect. Duo produktov (Lignovit Protect 
Grund + Lignovit Protect Finish) umožní 
„neviditeľne” zušľachtiť ihličnaté drevo 
a tým dlhodobo zachovať jeho prirodze-
nú farbu.
Pre ekologicky zmýšľajúcich ľudí, ktorí 
chcú mať výbornú ochranu proti UV žia-
reniu, ale nechcú použiť produkty, kto-
ré obsahujú biocídy (látky ničiace huby, 
hmyz, plesne..) je pripravený Lignovit 
Terra. Táto efektná, matná lazúra posúva 
povrchovú úpravu na ekologickú úroveň. 
V interiéri síce poveternostné vplyvy ne-
pôsobia, ale žltnutie dreva je častokrát 
nežiaduce. Aby sme interiérové plochy 
pred zažltnutím ochránili, aplikujeme 
jedinečný produkt Lignovit Interior 

UV100. Existuje v bezfarebnom preve-
dení s vysoko účinnými UV filtrami, ako 
aj v troch bielych lazúrovacích odtieňoch 
(Zugspitze, Grossglockner, Mont Blanc). 

Výhody produktov Lignovit:
 výborná ochrana proti poveternosti,
 neobmedzené možnosti dizajnu,
 rôzne spôsoby aplikácie,
 vďaka vodou riediteľným produktom 
rýchly čas sušenia,

 veľká výdatnosť,
 výborná cenová dostupnosť,
 ku každému produktu aj profesionál-
ny servis a poradenstvo.

Nech už sa rozhodnete pre akýkoľvek vý-
sledný efekt, radi vám obchodno-technic-
kí poradcovia spoločnosti ADLER podajú 
pomocnú ruku. Informácie o produktoch 
získate aj prostredníctvom e-mailu na 
info@adler.sk.

Lignovit Protect

http://www.adler.sk
http://www.adler.sk


http://www.jafholz.sk

