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Artikel Naziv

ADDP252... DUOPUR FINISH

Hitro sušeči poliuretanski končni lak, ki zelo dobro zapolnjuje površino 
in dobro poživlja videz lesa. Predvsem temnim in luženim površinam 
daje Duopur klasičen in eleganten videz – ustrezen aktualnemu 
trendu. 

•	 Zelo odporen na praske,
•	 dobra elastičnost, se ne lomi. 

 
Koncept, za katerim stoji Duopur: temeljni lak, ki zelo dobro 
zapolnjuje pore in se dobro brusi ter kakovosten, zelo obstojen 
končni lak.

 
Vsebina: 4 kg, 20 kg
Trdilec: ADLER Duopur-Härter 82072
Stopnja sijaja: G 50  

DUOPUR FINISH 25265 – PU končni lakDUOPUR BASE HQ 25270 – dvokomponentni lak

Izstopajoči značilnosti tega dvokomponentnega laka sta, da 
se dobro brusi in da dobro zapolnjuje pore. V kombinaciji s 
pokrivnim lakom Duopur-Finish dosežemo odlično zapolnjene 
površine.

•	 Dvokomponentni poliuretanski temeljni lak, ki se hitro  suši,
•	 zelo dobro zapolnjuje pore,
•	 odlično se brusi.

Duopur Base se vedno uporablja v kombinaciji s Duopur 
Finish 25265 ff končnim lahkom; tako dosežemo izredno 
dobro zapolnjene površine.
 
 
Vsebina: 4 kg, 20 kg
Trdilec: ADLER Duopur-Härter 82072

Artikel Naziv

ADDP252... DUOPUR BASE HQ

Laki in lužila Adler

Laki Adler
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Artikel Naziv

ADLP262... LEGNOPUR

Artikel Naziv

ADAR30... AQUARAPID

ADLER Legnopur se uporablja kot dvokomponentni temeljni in 
končni lak. Med drugim je primeren tudi za lakiranje beljenih kot 
tudi belih in barvnih površin.

•	 Obstojen na svetlobi in ne porumeni,
•	 izpolnjuje zahteve avstrijskega standarda ÖNORM A-3800-1,
•	 odlična obstojnost na navpičnih površinah - ne zateka,
•	 neoporečen za lakiranje igrač.

ADLER Legnopur izpolnjuje vse zahteve sodobnega sistema 
lakiranja in očara predvsem zaradi svojih vsestranskih 
lastnosti.

Vsebina: 4 kg, 20 kg, 180 kg
Trdilec: ADLER PUR-Härter 82019
Stopnje sijaja: G 10, G 30, G 50, G 70, G 90

Z vodo redčljiv, transparentni lak, ki je z dvokomponentno 
uporabo primeren za zahtevne površine, kot so kuhinje, kopalnice 
in opremo za šole ter hotele.

•	 Eno- ali dvokomponentna izvedba,
•	 visoka zapolnitev por,
•	 zelo dobro poudarja barvo in poživlja videz lesa,
•	 zelo dobra odpornost proti maščobam,
•	 uporabni čas mešalnice 3 dni.
 
ADLER Aquarapid CFB je okolju prijazen premaz.

 
 
Vsebina: 4 kg, 20 kg, 120 kg
Trdilec:  ADLER Aqua-Vernetzer 82210
Stopnje sijaja: G 10, G 30, G 50, G 70, G 90

AQUARAPID CFB 30451 ff – transparentni lak na vodni osnoviLEGNOPUR 26211 ff – dvokomponentni lak

Laki Adler
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Pastozni lesni kit. Uporablja se za popravilo 
manjših napak in nepravilnosti. Nanaša se 
pred prvim brušenjem. 

Uporaba:
Pred prvim grobim brušenjem varčno 
nanesemo Grilith–Holzkitt z dletom ali manjšo 
lopatico. Površina nanosa kita naj po velikosti 
ne presega velikosti poškodovane površine. 
Barvni odtenek kita naj ustreza barvi površine. 
Površino lahko kasneje lakiramo z laki na 
vodni osnovi ali s pohištvenimi laki na osnovi 
topil.

Vsebina: 200 ml 
Barvni odtenki: 11 odtenkov (javor, breza, 
smreka, bor, jesen, bukev, macesen, hruška, 
češnja, hrast, tik, mahagonij, palisander)

Artikel Naziv

ADGH 509... GRILITH HOLZKITT različni odtenki

Izolacija, polnilo, temeljni in končni lak za brizganje v enem – 
zanesljiv pigmentni lak, ki se lahko porabi celo na MDF ploščah 
in iveralih.

•	 Zelo hitro sušeči dvokomponentni PUR pigmenitni lak,
•	 dobro zapolnjuje pore,
•	 odlično se brusi,
•	 zelo odporen na praske,
•	 uporabi se lahko neposredno na MDF ploščah in folijah,
•	 optimalna kemična in mehanska odpornost.

Vsebina: od 1 kg naprej
Trdilec: ADLER PUR trdilec 82019
Stopnje sijaja: G 50
Barvni odtenki: po RAL lestvici

Artikel Naziv

ADPM238 MDF 4/1

GRILITH HOLZKITT – lesni kitMDF (štiri v enem) RF 23841 ff – različni barvni odtenki

V roku 7 dni je mogoče 
dobiti 2.000 izdelkov 
vodilnega avstrijskega 
proizvajalca lakov in barv.

Legno olje, 1 kg

Artikel Naziv

ADLO ... Legno olje, 1 kg

Univerzalno, hitro sušeče se olje za 
lesove listavcev in iglavcev. Na voljo 
sta brezbarvni in beli odtenek.

Univerzalni poliuretanski enokomponentni prozorni lak za pohištvo

Univerzalni poliuretanski enokomponentni 
prozorni lak za pohištvo PUR-FINISH SELECT

Lastnosti:
•	 temeljni in končni lak hkrati;
•	 zelo dobra mehanska in kemijska 

odpornost;
•	 dobro zapolnjuje pore;
•	 ne vsebuje aromatskih topil;
•	 optimalna količina svetlobnega zaščitnega 

sredstva, ki ščiti pred porumenelostjo lesa;
•	 različne stopnje sijaja (G10, G30, G50, G70);
•	 pakiranje 10 kg in 20 kg.

Artikel Naziv

ADPF10
Univerzalni poliuretanski enokomponentni prozorni lak 
za pohištvo PUR-FINISH SELECT, 10 kg

ADPF20
Univerzalni poliuretanski enokomponentni prozorni lak 
za pohištvo PUR-FINISH SELECT, 20 kg

Laki in lužila Adler

Laki Adler



419Blažič, robni trakovi, d.o.o. • Bravničarjeva ulica 18, 1000 Ljubljana • t +386/(0)1/519 92 60 • f +386/(0)1/507 63 79 • info@blazic.eu • www.blazic.eu

ok
ov

je
ko

ša
re

ko
vi

na
le

s 
p

la
st

ik
a 

la
ki

st
ro

ji
os

ta
lo

ro
ča

ji
p

lo
šč

e
tr

ak
ov

i
le

p
ila

SPRITZBEIZE ff – lužilo

Lužilo za brizganje na osnovi topil je namenjeno listavcem z 
velikimi porami, kot sta hrast in mahagonij.

•	 Poudarja pore, kar daje elegantno sliko luženja,
•	 se hitro suši,
•	 zelo dobra svetlobna obstojnost,
•	 premaže se lahko z laki na osnovi topil in z laki na  vodni osnovi.
 
Enostavna obdelava in hitro sušenje so razlogi, da je to lužilo 
tako priljubljeno.
 

Artikel Naziv

ADSB10 SPRITZBEIZE

Lužilo na vodni osnovi, namenjeno luženju listavcev 
z velikimi in malimi porami kot so bukev, češnja, 
oreh in podobni.

•	 Enakomeren efekt luženja,
•	 enostavna obdelava,
•	 zelo dobra svetlobna obstojnost,
•	 premaže se lahko z laki na osnovi topil in z laki na vodni osnovi.

Aqua-Classic je zaradi širokega področja uporabe največkrat 
uporabljeno lužilo. Pri luženju pohištva dosežemo eleganten, 
enakomeren  efekt pri vseh vrstah lesa.

AQUA-CLASSIC ff – lužilo na vodni osnovi

Artikel Naziv

ADAC13... AQUA CLASSIC

Lužila Adler

Vsebina: 1 l, 5 l
Barvni odtenki: po naši karti

Vsebina: 0,9 l, 4 l
Barvni odtenki: po naši karti
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Beležka


