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W naszych żyłach płynie farba.

OCHRONA DREWNA 
WOKÓŁ DOMU 
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W naszych żyłach płynie farba.

Środki ochrony drewna należy stosować w sposób bezpieczny. Przed 
użyciem należy zawsze zapoznać się z oznaczeniami i przeczytać infor-
mację na temat produktu. Karty Techniczne można znaleźć w internecie 
na stronie www.adler-lakiery.pl
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W naszych żyłach płynie farba.

PULLEX IMPRÄGNIER-GRUND
„Podkład pod nowe powłoki rozpuszczalnikowe”

•   Do impregnowania i jako podkład do drewna w zastosowaniach  
na zewnątrz w przypadku nowych pokryć

•   Do domów drewnianych, podcieni, okładzin drewnianych,  
balkonów, płotów, okien, drzwi zewnętrznych itp.

•  Najlepsza ochrona przed sinizną i grzybami pleśniowymi
•   Wolny od aromatów, o słabym zapachu, łatwy do stosowania
•  Dostępny jako bezbarwny (Farblos)

WIELKOŚCI OPAKOWAŃ

750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l

PULLEX RENOVIER-GRUND
„Podkład i wyrównywanie przy odnawianiu”

•  Wyrównuje i rozjaśnia podłoże drewniane
•   Do odnawiania powłok na zewnątrz silnie zniszczonych  

działaniem czynników atmosferycznych
•  Półprzeźroczysty impregnat do ochrony drewna
•  Najlepsza ochrona przed sinizną, grzybami i owadami
•   Wolny od aromatów, o słabym zapachu, łatwy  

do stosowania
•   Dostępny w różnych kolorach, pasujących do warstwy  

nawierzchniowej

Color4You
WIELKOŚCI OPAKOWAŃ

750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l

IMPREGNACJA

PULLEX AQUA-IMPRÄGNIERUNG 
„Podkład pod nowe powłoki wodne”

•   Do impregnacji i jako podkład do drewna w zastosowaniach  
na zewnątrz

•   Do domów drewnianych, podcieni, okładzin drewnianych,  
balkonów, płotów, okien, drzwi zewnętrznych itp.

•  Najlepsza ochrona przed sinizną, grzybami i owadami
•  O słabym zapachu, łatwy w stosowaniu
•  Dostępny jako bezbarwny (Farblos)

WIELKOŚCI OPAKOWAŃ

750 ml, 2,5 l, 18 l
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W naszych żyłach płynie farba. ŚRODKI 
 OCHRONY  
 DREWNA
 POWŁOKI LAZURUJĄCE

PULLEX OBJEKT-LASUR
„Uniwersalna lazura do drewna do dużych powierzchni”

•   Wolna od aromatów, rozpuszczalnikowa lazura do stosowania  
na dużych powierzchniach, jak fasady drewniane, płoty,  
budynki gospodarcze itp.

•   Bardzo dobra odporność na działanie czynników atmosferycznych  
i optymalna ochrona przed działaniem promieniowania UV

•  Wydajna w stosowaniu
•  Powłoka jest chroniona przed sinizną i grzybami pleśniowymi
•   W celu optymalnej ochrony drewna jako podkład zastosować  

Pullex Imprägnier-Grund
•   Lazura cienkowarstwowa – nie łuszczy się pod wpływem działania 

czynników atmosferycznych 

WIELKOŚCI OPAKOWAŃ

 2,5 l, 20 l

*Nie wszystkie kolory są dostępne we wszystkich wielkościach opakowań.

PULLEX 3in1-LASUR
„Matowy, profesjonalny środek ochrony drewna” 

•   Impregnat, podkład i warstwa wykończeniowa w jednym, do powłok 
nowych i pielęgnacyjnych na fasadach drewnianych, balkonach itp.

•   Bardzo dobra odporność na działanie czynników atmosferycznych i 
ochrona przed promieniowaniem UV

•  Tworzy na drewnie powierzchnię matową
•  Najlepsza ochrona przed sinizną, grzybami i owadami
•   Rozpuszczalnikowa lazura cienkowarstwowa – nie ulega łuszczeniu 

pod wpływem działania czynników atmosferycznych

WIELKOŚCI OPAKOWAŃ

750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l*, 20 l

Color4You
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W naszych żyłach płynie farba.

PULLEX PLUS-LASUR
„Wypróbowana od lat lazura klasy Premium do drewna”

•   Wolna od aromatów, rozpuszczalnikowa lazura do drewna  
do powłok nowych i renowacyjnych na fasadach drewnianych,  
więźbach dachowych, płotach itp.

•   Wyższa zawartość ciał stałych i aktywne filtry UV gwarantują  
długotrwałą ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych

•  Powłoka jest chroniona przed sinizną i grzybami pleśniowymi
•   Lazura cienkowarstwowa – nie łuszczy się pod wpływem działania 

czynników atmosferycznych
•   Dostępna w 10 podstawowych kolorach, inne kolory można  

uzyskać przez mieszanie

PULLEX TOP-LASUR
„Niekapiąca, profesjonalna lazura do drewna, 
szczególnie do renowacji”

•   Cienkowarstwowa lazura rozpuszczalnikowa o wysokiej zawartości 
ciał stałych do pokryć nowych, a szczególnie do renowacji fasad 
drewnianych, balkonów itp.

•  Powłoka jest chroniona przed sinizną i grzybami pleśniowymi
•  Doskonała w stosowaniu, długie czasy otwarcia
•   Regulująca wilgotność, długotrwała ochrona przed działaniem 

czynników atmosferycznych
•  Stosować do renowacji z podkładem Pullex Renovier-Grund

WIELKOŚCI OPAKOWAŃ

125 ml*, 750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l*, 20 l*

WIELKOŚCI OPAKOWAŃ

750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l*, 20 l

Color4You

Color4You

PULLEX HIGH-TECH
„Lazura zawierająca dużą ilość ciał stałych do nowych pokryć” 

•   Lazura do drewna zawierająca dużą ilość ciał stałych z minimalną  
ilością rozpuszczalnika do nowych pokryć na fasadach  
drewnianych, balkonach itp.

•   Doskonała ochrona przed działaniem czynników atmosferycznych  
i promieniowaniem UV

•  Podkreśla strukturę drewna i nadaje mu jedwabisty połysk
•  Powłoka jest chroniona przed sinizną i grzybami pleśniowymi

WIELKOŚCI OPAKOWAŃ

750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l*

Color4You

LAZURY DO DREWNA

*Nie wszystkie kolory są dostępne we wszystkich wielkościach opakowań.

PULLEX AQUA-PLUS
„Wodna lazura do drewna” 

•   Wodna lazura do lakierowania drewna wokół domu  
(fasady, balkony itp.)

•   Odporna na działanie światła, mikronizowane specjalne pigmenty 
zapewniają doskonałą ochronę przed promieniowaniem UV  
i optymalną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych

•   Powłoka jest chroniona przed sinizną i grzybami pleśniowymi
•   Dostępna w 7 kolorach standardowych, inne kolory można uzyskać 

przez mieszanie

WIELKOŚCI OPAKOWAŃ

750 ml, 2,5 l, 10 l

Color4You
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W naszych żyłach płynie farba.

Odchylenia od oryginalnego odcienia wynikają ze stosowanej techniki druku.

LAZURY PULLEX
KOLORY STANDARDOWE

LAZURY DO DREWNA

Pullex Objekt-Lasur 
Pullex 3in1-Lasur
Pullex Plus-Lasur
Pullex Top-Lasur 
Pullex High-Tech 
Pullex Aqua-Plus

1

5
4

6

2
3

Eiche

1 5 62 3 4

Kiefer

5 62 3 4

Palisander

1 5 62 3 4

Lärche

1 5 62 3 4

Nuss

1 5 62 3 4

6

Weide

543

4

Kastanie

5 63 4

Sipo

3

43

Wenge

4

Afzelia

3

4

Kalkweiß

3

ODNAWIANIE FASAD DREW-
NIANYCH ŚRODKAMI OCHRONY 
DREWNA PULLEX

Etapy prac 3

Etapy prac 2

Etapy prac 1

PRZED PO

WIĘCEJ MOŻNA ZOBACZYĆ NA ADLER-TV!

Najlepiej przeprowadzać renowację 
przy suchej i ciepłej pogodzie (min. 
10° C). Farba schnie szybciej. 

Krok 1 – Przygotowanie
Wyszczotkować drewno szczotką 
z drutu mosiężnego. Dzięki temu 
usunie się brud i odstające, luźne 
elementy drewna. Szlifowanie nie 
jest konieczne.

Krok 2 – Nanoszenie podkładu
Pomalować drewno raz podkładem 
Pullex Renovier-Grund. Drewno 
zniszczone w różnym stopniu dzia-
łaniem czynników atmosferycznych 
zostanie rozjaśnione i jego wygląd 
ujednolicony. Znikną plamy. Drew-
no będzie chronione przed sinizną, 
grzybami i owadami. Pozostawić na 
12 godzin do wyschnięcia.

Krok 3 – Malowanie nawierzchniowe
Nanieść teraz warstwę lazury Pullex 
Plus-Lasur. Czas schnięcia wynosi 
12 godzin. Powtórzyć naniesienie 
drugi raz.



W naszych żyłach płynie farba.
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W naszych żyłach płynie farba.

PULLEX FENSTER-LASUR
„Lazura renowacyjna do okien i drzwi”

•   Rozpuszczalnikowa, wolna od aromatów lazura renowacyjna 
do warstwy wykończeniowej przy odnawianiu okien i drzwi

•   Specjalne pigmenty i filtry UV gwarantują długotrwałą 
ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych

•   Stosować z podkładem Pullex Renovier-Grund wzgl.  
z lazurą Pullex Plus-Lasur

•   Bardzo szybkie schnięcie, odporna na przywieranie  
stykających się warstw

PULLEX AQUA-DSL
„Powłoka pielęgnacyjna i renowacyjna na bazie  
wody do okien i drzwi” 

•   Przeźroczysta, wodna, grubowarstwowa lazura do okien, drzwi zewnętrz-
nych i elementów o małych powierzchniach w ogrodzie zimowym

•   Bardzo dobra odporność na działanie czynników atmosferycznych  
i promieniowania UV

•   Doskonała, długotrwała elastyczność i odporność na przywieranie 
przylegających warstw

•   Przyjazna dla środowiska, wolna od czynników biobójczych,  
aktywnie oddychająca

•   Możliwość dopasowania odcienia do kolekcji kolorów  
przodujących producentów okien

PULLEX PLATIN
„Lazura do drewna z efektem metalicznym” 

•   Rozpuszczalnikowa, bezzapachowa, nie zawierająca kobaltu lazura 
cienkowarstwowa do konstrukcji drewnianych w zastosowaniach  
na zewnątrz (fasady, balkony, itp.) 

•   Specjalne pigmenty, pozostawiające pory otwarte, zapewniają  
uzyskanie metalicznie mieniącego się efektu.

•   Równomierne zużycie pod wpływem działania warunków  
atmosferycznych

•   Powłoka jest chroniona przed sinizną i atakiem grzybów pleśniowych
•   Bardzo dobra ochrona przed działaniem wody, długa trwałość

WIELKOŚCI OPAKOWAŃ

750 ml, 2,5 l

Color4You

Color4You Color4You
WIELKOŚCI OPAKOWAŃ

750 ml, 2,5 l

WIELKOŚCI OPAKOWAŃ

750 ml, 2,5 l, 10 l

LAZURY DO DREWNA

PULLEX SILVERWOOD
„Impregnat, podkład i efekty specjalne”

•   Wolna od aromatów, rozpuszczalnikowa lazura do drewna,  
zawierająca impregnat do konstrukcji drewnianych w zastosowa-
niach na zewnątrz (fasady, balkony itp.)

•   Specjalne pigmenty, pozostawiające pory otwarte,  
zapewniają uzyskanie srebrzystego efektu metalicznego  
lub efektu starego drewna

•   Nie ulega łuszczeniu pod wpływem czynników atmosferycznych
•  Najlepsza ochrona przed sinizną, grzybami i owadami
•  Bardzo szybkie schnięcie

WIELKOŚCI OPAKOWAŃ

750 ml, 5 l, 20 l

Silber Graualuminium

Altgrau
Fichte hell 
geflämmt

Odchylenia od oryginalnego odcienia wynikają ze stosowanej techniki druku.



W naszych żyłach płynie farba.

14 15  

W naszych żyłach płynie farba.
ŚRODKI 
OCHRONY 
DREWNA
POWŁOKI 
KRYJĄCE

PULLEX COLOR
„Uniwersalna, kryjąca powłoka do drewna”

•   Rozpuszczalnikowa, jedwabisto matowa farba do drewna, specjalnie do 
odnawiania różnych drewnianych elementów budowlanych w zastoso-
waniach na zewnątrz

•   Optymalna ochrona przed działaniem czynników atmosferycznych, 
przepuszczająca parę wodną

•   Nie łuszczy się pod wpływem działania czynników atmosferycznych, 
reguluje wilgotność

•  Powłoka jest chroniona przed sinizną i grzybami pleśniowymi
•  Nieograniczony wybór kolorów

PULLEX AQUA-COLOR
„Kryjąca, wodorozcieńczalna farba do drewna”  

•   Wodna farba do drewna, specjalna do nowych pokryć na różnych 
elementach budowlanych w zastosowaniach na zewnątrz

•   Nadzwyczaj odporna na działanie czynników atmosferycznych i 
wykazująca trwałość kolorów

•  Regulująca wilgotność i przepuszczająca parę wodną
•  Powłoka jest chroniona przed sinizną i grzybami pleśniowymi
•  Nieograniczony wybór kolorów

WIELKOŚCI OPAKOWAŃ

750 ml, 2,5 l, 10 l

Color4You

WIELKOŚCI OPAKOWAŃ

750 ml, 2,5 l, 10 l*

Color4You

*Nie wszystkie kolory są dostępne we wszystkich wielkościach opakowań
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W naszych żyłach płynie farba.OLEJE DO 
DREWNA

PULLEX TEAKÖL
„Olej do pielęgnacji mebli ogrodowych”

•   Chroni i pielęgnuje meble ogrodowe z drewna liściastego i egzotycznego
•   Nadaje się także do mebli w zastosowaniach wewnątrz, np. do mebli 

łazienkowych
•   Doskonale podkreśla naturalną barwę drewna, wodoodporny,  

wolny od czynników biobójczych
•  Łatwy w stosowaniu dzięki nanoszeniu szmatką
•  Dostępny jako Farblos (bezbarwny) i w kolorze Teak

Teak

WIELKOŚCI OPAKOWAŃ

250 ml, 1 l

Odchylenia od oryginalnego odcienia wynikają z techniki druku.

Lärche

PULLEX HOLZÖL
„Olej do drewna na bazie uszlachetnionych olejów naturalnych”

•   Do powierzchni pionowych w zastosowaniach na zewnątrz,  
np. do fasad, balkonów

•   Dobra odporność na działanie czynników atmosferycznych  
dzięki specjalnym filtrom UV

•  Powłoka jest chroniona przed sinizną i grzybami pleśniowymi
•  Dostępna w kolorach: Farblos (bezbarwny), Lärche, Natur

Natur

WIELKOŚCI OPAKOWAŃ

750 ml, 2,5 l, 10 l

Farblos (bezbarwny)

Color4You
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W naszych żyłach płynie farba.

PULLEX BODENÖL
„Wodoodporny olej do drewna do podłóg na tarasach”  

•   Olej do tarasów do powierzchni poziomych w zastosowaniach  
na zewnątrz

•  Bardzo dobra stabilizacja kolorów na drewnie egzotycznym
•  Zmniejsza szarzenie, pękanie drewna a także rozwój glonów
•  Powłoka jest chroniona przed sinizną i grzybami pleśniowymi
•  Dostępny w kolorach: Java, Lärche, Kongo

PULLEX AQUA-TERRA
„Wodny, ekologiczny olej do drewna na bazie  
odnawialnych surowców” 

•   Ekologiczny olej do drewna do zastosowania wewnątrz  
i na zewnątrz pomieszczeń

•  Tworzy naturalne, matowe, przyjemne w dotyku powierzchnie 
•  Bardzo dobra ochrona przed działaniem wody, długa trwałość
•   Nie zawiera chemicznych środków ochrony drewna i filmu jak również 

rozpuszczalników i zmiękczaczy
•   Zgodny z Baubook – spełnia kryteria ekologicznego  

budownictwa mieszkaniowego

WIELKOŚCI OPAKOWAŃ

750 ml, 2,5 l*

Java

Eiche

Lärche

Kiefer

Nuss

Palisander

Kongo

Lärche

* Nie wszystkie kolory są dostępne we 
wszystkich wielkościach opakowań

OLEJE DO DREWNA

TARASY DREWNIANE
PIELĘGNACJA I RENOWACJA

Krok 1 – Odszarzanie
Podłogę najpierw spryskać wodą. 
Następnie nanieść szczotką do pod-
łóg środek do odszarzania ADLER 
Holzentgrauer. Pozostawić na 10  
do 20 minut, zmyć wodą przy uży-
ciu szczotki nylonowej lub ryżowej. 
Pozostawić drewno do wyschnięcia 
na parę dni!

Krok 2 – Nanoszenie oleju  
do podłóg
Do olejowania polecamy olej Pullex 
Bodenöl. Nanieść olej równomier-
nie pędzlem lub szczotką. Nadmiar 
oleju można ściągnąć później 
szmatką. Należy zwracać uwagę, by 
naniesiona warstwa nie była zbyt 
gruba. Czas schnięcia wynosi 12 
godzin. W celu uzyskania dosko-
nałego wyniku należy powtórzyć 
naniesienie jeszcze raz. 

Etapy prac 2

Etapy prac 2

Etapy prac1

WIĘCEJ MOŻNA ZOBACZYĆ NA ADLER-TV!

Color4You

Color4You

WIELKOŚCI OPAKOWAŃ

750 ml, 2,5 l

Olej do drewna 
z odnawialnych 

surowców
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W naszych żyłach płynie farba.
OBRÓBKA 
WSTĘPNA

HOLZENTGRAUER
„Środek czyszczący, odszarzający, usuwający zielony nalot”  

•   Usuwa brud, mech i zdegradowane elementy drewna  
na drewnianych tarasach i meblach ogrodowych

•  Rozjaśnia i przywraca drewnu jego pierwotną barwę
•  Łatwe nanoszenie pędzlem lub szczotką
•  Biodegradowalny

WIELKOŚCI OPAKOWAŃ

1 l, 2,5 l

 
PRZED

PO
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W naszych żyłach płynie farba.
PIELĘG-
NACJA 
DREWNA

PFLEGESET PLUS
„Wysokojakościowy zestaw do pielęgnacji okien drewnianych”

•   Najwyższej klasy system do pielęgnacji okien i mebli ogrodowych 
pokrytych lazurami

•   Aktywne substancje i wybrane żywice czyszczą okna i nadają  
powierzchni jedwabisto matowy wygląd

•  Zapewnia przedłużoną trwałość powłoce
•  Zamyka drobne pęknięcia i pory

HAUSTÜREN-PFLEGESET
„Specjalny środek do pielęgnacji drewnianych  
drzwi zewnętrznych”

•   Doskonale dopasowany system pielęgnacyjny do głębokiego 
oczyszczenia i odświeżenia drzwi zewnętrznych pokrytych lazurą 
lub lakierem kryjącym

•   Bezbarwna, jedwabisto matowa warstwa chroni przed brudem, 
tłuszczem i wodą oraz nadaje drzwiom nowy blask

•  Gwarantowany brak smug na dużych powierzchniach

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU* 

ADLER Top-Cleaner 500 ml
ADLER Top-Finish 500 ml
1 Szmatka do czyszczenia
2-częściowy zestaw narzędzi   
(„Fenster-Tool“)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU* 

ADLER Top-Cleaner 500 ml
ADLER Door-Finish 500 ml
2 głowice natryskowe
2  szmatki do czyszczenia 
i polerowania

* Wszystkie elementy składowe można zamówić pojedynczo.
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W naszych żyłach płynie farba.

POKRYCIA LAZUROWE

IMPREGNAT
(jeśli jest konieczny) 

PODKŁAD I WARSTWA NA-
WIERZCHNIOWA

Pullex Imprägnier-Grund 2x Pullex Plus-Lasur

Pullex Imprägnier-Grund 2x Pullex Top-Lasur

2-3x Pullex 3in1-Lasur

2x Pullex Objekt-Lasur

Pullex Aqua-Imprägnierung 2x Pullex Aqua-Plus

ZALECENIA DOTYCZĄCE  
NOWEGO POKRYCIA

Drewno należy chronić od pierwszego dnia. Dzięki temu będzie 
można się nim długo cieszyć. Prawidłowe pokrycie wskaże Państwu  
firma ADLER:

POKRYCIA KRYJĄCE

IMPREGNAT
PODKŁAD I WARSTWA NA-

WIERZCHNIOWA

Pullex Imprägnier-Grund 2x Pullex Color

Pullex Aqua-Imprägnierung* 2x Pullex Aqua-Color

* Zalecenie: w przypadku jasnych lub białych odcieni firma ADLER zaleca 
po zaimpregnowaniu naniesienie podkładu Aqua-IsoprimerPRO.

Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów. 
Aktualne ich wersje można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl

ZALECENIA

POKRYCIA LAZUROWE

IMPREGNAT 
PODKŁAD I WARSTWA NA-

WIERZCHNIOWA

Pullex Renovier-Grund 2x Pullex Top-Lasur

IMPREGNAT 
PODKŁAD I WARSTWA NA-

WIERZCHNIOWA

Pullex Renovier-Grund
(zabarwiony w odcieniu 

zbliżonym do nawierzchni)
2x Pullex Color

Pullex Renovier-Grund 
(zabarwiony w odcieniu zbliż-
onym do nawierzchni, min. 48 

godz. schnięcia)

2x Pullex Aqua-Color

POKRYCIA ZALECANE PRZY  
ODNAWIANIU

Tylko trochę pracy potrzeba, by drewno zniszczone działaniem 
czynników atmosferycznych, jak zszarzałe odeskowania, balkony 
lub podcienie, wyglądały jak nowe. Po prostu zeszczotkuj, 
zagruntuj i pomaluj – gotowe!

POKRYCIA KRYJĄCE

W przypadku renowacji drewna bardzo ważne jest oczyszczenie sięgające 
głęboko w pory. By nowa powłoka miała dobrą przyczepność, należy bez-
względnie usunąć odpadające pozostałości starej powłoki. 

Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produk-
tów. Aktualne ich wersje można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl



26

POKRYCIA KRYJĄCE

TYP DREWNA PODKŁAD
WARSTWA NA-

WIERZCHNIOWA

Drewno iglaste 
lub liściaste

Pullex  
Renovier-Grund 2x Pullex Color

POKRYCIA LAZUROWE

TYP DREWNA PODKŁAD
WARSTWA NA-

WIERZCHNIOWA

Drewno iglaste Pullex  
Renovier-Grund

2x Pullex  
Fenster-Lasur

Drewno liściaste Pullex Plus-Lasur 
(nadająca kolor)

2x Pullex  
Fenster-Lasur 
(odcień „natu-

ralny dla drewna 
liściastego”)

ZALECENIA DOTYCZĄCE POKRYCIA 
PRZY ODNAWIANIU OKIEN I DRZWI 
ZEWNĘTRZNYCH
Firma ADLER oferuje wypróbowany od wielu lat system renowacyjny 
do zniszczonych działaniem czynników atmosferycznych okien i drzwi 
składający się z podkładu Pullex Renovier-Grund, lazury kryjącej 
Pullex Color i lazury do okien Pullex Fenster-Lasur. Dzięki niemu okna, 
drzwi i okiennice zalśnią nowym blaskiem!

ZALECENIA PORADY I 
WSKAZÓWKI

LINK DO ADLER-TV

PORADY I WSKAZÓWKI 
FIRMY ADLER
Czy pragną Państwo rozjaśnić lub fachowo odnowić zszarzałą, ciem-
ną fasadę? Lub przeprowadzić pielęgnację okien drewnianych i mebli 
ogrodowych? Na stronie www.adler-lakiery.pl znajdą Państwo szcze-
gółowe informacje na temat poszczególnych przypadków zastosowań 
oraz odpowiednich środków ochrony drewna.

Proszę obejrzeć na ADLER-TV nowe filmy na temat zastosowań z pro-
fesjonalnymi poradami, które ułatwią życie.

ZDJĘCIA: ADLER ARCHIV, ADOBE STOCK

Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów. 
Aktualne ich wersje można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl



W naszych żyłach płynie farba.
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