
PROTOR 
GWARANCJA DŁUGOTERMINOWA 

DLA POWŁOK LAKIERNICZYCH NA DRZWI 
ZEWNĘTRZNE

W naszych żyłach płynie farba.

15 lat 

gwarancji



Już na początku lat 80-tych firma ADLER rozpoczęła badania i opra-
cowywanie wodorozcieńczalnych systemów lakierniczych. Dzięki 
dużemu zaangażowaniu, badaniom prowadzonym przez dziesię-
ciolecia i intensywnej współpracy w badaniach rozwojowych z re-
nomowanymi producentami drzwi udało się opracować innowa-
cyjny lakier do drzwi zewnętrznych. W ofercie firmy ADLER znalazł 
się Aquawood Protor, system lakierniczy HighTech o wyjątkowo 
wysokiej wytrzymałości, wytyczający nowe standardy w zakresie 
lakierowania drzwi zewnętrznych.  

BUDOWA POWŁOKI

BUDOWA POWŁOKI LAZURUJĄCEJ NA DREWNIE IGLASTYM*
1 × Aquawood TIG HighRes
1 × Aquawood Protor-Base L NG
1 × Aquawood Protor-Finish L NG Basis W40 zabarwiony 

BUDOWA POWŁOKI LAZURUJĄCEJ NA DREWNIE LIŚCIASTYM*
1 × Aquawood TIG HighRes 
2 × Aquawood Protor-Base L NG
1 × Aquawood Protor-Finish L NG Basis W40 zabarwiony 

BUDOWA POWŁOKI KRYJĄCEJ NA DREWNIE IGLASTYM 
I LIŚCIASTYM*
1 × Aquawood TIG HighRes Weiß (biały) 
1 × Aquawood Protor-Base D NG
1 × Aquawood Protor-Finish D NG zabarwiony 
 
BUDOWA POWŁOKI NA MDF*
2 × ADLER 2K-Epoxi-Grund 
(alternatywnie: 2 x ADLER 2K-Fenstergrundlack)
1 × Aquawood Protor-Base D NG
1 × Aquawood Protor-Finish D NG zabarwiony

BUDOWA POWŁOKI NA PŁYTACH Z ŻYWIC FENOLOWYCH*
2 × ADLER 2K-Epoxi-Grund 
(alternatywnie: 2 x ADLER 2K-Fenstergrundlack)
1 × Aquawood Protor-Finish D NG zabarwiony

OKRES GWARANCJI (CZAS TRWANIA GWARANCJI)

ZAPEWNIENIA GWARANCYJNE
Przy właściwym i fachowym przerabianiu produktów i przepiso-
wym obchodzeniu się z drzwiami zewnętrznymi, i budowie powło-
ki jak wyżej podano, gwarantujemy, że:
• Nie dojdzie do zszarzenia drewna
• Nie wystąpią odpryski większe niż podano w EN ISO 4628-5 
 parametr 2
• Nie dojdzie do szkód wywołanych zgnilizną
• Nie będzie konieczne nakładanie warstwy renowacyjnej lakieru

ŚWIADCZENIA GWARANCYJNE
Jeśli w okresie gwarancyjnym wystąpi zszarzenie drewna, dojdzie 
do zmiany struktury powłoki, do jej łuszczenia się lub powłoka nie 
będzie spełniała przypisanej jej funkcji, to firma ADLER pokryje 
koszty odnowienia uszkodzonego elementu przez naniesienie od-
powiedniej powłoki (odnawiającej) pędzlem lub metodą natrysku. 
Wybór metody, sposób wykonania naprawy i zastosowanych w tym 
celu materiałów należy wyłącznie do firmy ADLER. Wymagania i 
roszczenia wykraczające ponad tutaj podane są wykluczone. Wyko-
nanie świadczenia gwarancyjnego przez firmę ADLER nie prowa-
dzi do przedłużenia okresu gwarancji. Świadczenia gwarancyjne 
będą wykonywane tylko w następujących krajach: Austria, Niemcy, 
Szwajcaria, Włochy, Polska, Czechy i Słowacja.

USTAWOWE ZOBOWIĄZANIA GWARANCYJNE
Ustawowe zobowiązania gwarancyjne są niezależne od zapewnień 
gwarancyjnych. Świadczenia gwarancyjne nie mają żadnego wpły-
wu na czas trwania gwarancji. 
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*  Kolory – patrz Wytyczne – okna-drzwi zewnętrzne-
bramy garażowe – lakierowanie drzwi zewnętrznych  
i bram garażowych z użyciem Aquawood Protor

ADLER-WERK LACKFABRIK
Johann Berghofer GmbH & Co KG · 6130 Schwaz
Bergwerkstraße 22 · Tel +43 5242 6922-0
fax +43 5242 6922-999 · www.adler-lacke.com



WARUNKI GWARANCYJNE
Warunkiem zapewnienia gwarancji jest dokument gwarancyjny 
podpisany przez firmę ADLER i producenta drzwi. By doszło do 
udzielenia gwarancji muszą być spełnione w sposób udokumento-
wany następujące dodatkowe warunki:

•    Producent musi zadbać o to, by konstrukcja drzwi zewnętrz-
nych i wybór materiałów minimalizowały pęcznienie i kurcze-
nie się. Należy stosować zasady zgodne z aktualnym stanem 
techniki.  

•  Wszystkie krawędzie muszą wykazywać promień zaokrąglenia 
równy przynajmniej 2 mm. 

•  Powierzchnie profili poziomych muszą być nachylone przynaj-
mniej pod kątem 15°.

•  Dolna część (30 cm) musi być zabezpieczona przed działaniem 
ewentualnych spryskiwań wodą.

•  Elementy dodatkowe, jak płyciny lub listwy, muszą być lakiero-
wane ze wszystkich stron.

•  Wyfrezowania w silniej wsiąkliwych podłożach, na przykład 
MDF lub półproduktach fornirowanych i krawędziach należy 
chronić przed wnikaniem wody przez dodatkowe polakierowa-
nie (np. 2-komponentowym podkładem 2K-Epoxi-Grund lub 
środkiem do uszczelniania powierzchni czołowych).

•  Uszczelki muszą być nakładane zgodnie z zaleceniami produ-
centa i muszą być dopuszczone przez firmę ADLER pod wzglę-
dem zgodności z powłoką lakierniczą (patrz Wytyczne do lakie-
rowania okien-drzwi zewnętrznych-bram garażowych).

•  Cięcia wykonywane pod kątem muszą być uszczelnione (środek 
do uszczelniania powierzchni czołowych).

•  Wolno stosować wyłącznie kleje z certyfikatem Watt 91 i Creep 
Test, spełniające wymagania dla grupy D3 lub D4 zgodnie z UNI 
EN 204/205.

•  Głębokość wbudowania musi wynosić przynajmniej 10 cm w 
stosunku do fasady.

•  Produkty firmy ADLER należy przerabiać zgodnie z zaleceniami 
podanymi w Kartach Technicznych i Wytycznych (szczególnie 
Wytycznych do pokryć do okien, drzwi zewnętrznych, bram ga-
rażowych w lakierowaniu drzwi zewnętrznych i bram garażo-
wych produktami Aqawood Protor, Karcie Technicznej Aquawo-
od Protor-Base NG i Protor-Finish NG) i odnośnymi normami 
technicznymi (szczególnie ÖNORM B3803 i C2350).

PODŁOŻA

GWARANCJA NA POWŁOKI LAZURUJĄCE I KRYJĄCE OBOWIĄZUJE 
TYLKO DLA NASTĘPUJĄCYCH RODZAJÓW PODŁOŻA
•  Drewno lite (iglaste i liściaste – patrz Wytyczne lakierowania 

okien)
•  Fornirowane półprodukty do drzwi zewnętrznych (gatunki 

drewna – patrz drewno lite).
•  W przypadku drzwi zewnętrznych należy przewidzieć przynaj-

mniej klasę jakości J 10 wg EN 942.

TYLKO DO POKRYĆ KRYJĄCYCH NADAJĄ SIĘ 
•  MDF jako podłoże (jakość zalecana przez producenta do zasto-

sowań w warunkach działania czynników atmosferycznych)
•  Płyty z żywic fenolowych oszlifowane papierem nr 150 przed  

lakierowaniem
•  Gwarancja na inne podłoża tylko po wcześniejszym przebada-

niu i z pisemną zgodą firmy ADLER

 
NA CO KLIENT WINIEN ZWRÓCIĆ UWAGĘ
•  Klient końcowy musi przynajmniej raz w roku sprawdzać po-

wierzchnię pod względem ewentualnych uszkodzeń mecha-
nicznych (np. po gradobiciu) i kontrolować stan rowków na 
uszczelki, a zauważone uszkodzenia bezzwłocznie usuwać 
lub zlecać ich usuwanie. Należy przy tym przestrzegać zasad 
konserwacji elementów budowlanych w rozumieniu normy 
ÖNORM B5303.

•  Naprawa mniejszych uszkodzeń materiałem oryginalnym w 
wykonaniu 1-komponentowym zapobiega powstaniu więk-
szych uszkodzeń.

•  Ewentualne naprawy uszczelek mogą być wykonywane tylko 
przez producenta drzwi lub przez zakłady malarskie. 

•  Od piątego roku należy raz w roku stosować środek do pielę-
gnacji drzwi zewnętrznych firmy ADLER, z wyjątkiem przypad-
ków montażu drzwi zapewniającego dobrą ochronę.

WYŁĄCZENIA Z GWARANCJI

Z GWARANCJI WYŁĄCZONE SĄ
•  Uszkodzenia spowodowane wyższą siłą, działaniem mecha-

nicznym (np. niefachowe używanie, gradobicie itp.) lub które 
można przypisać temu, że tego rodzaju uszkodzenia nie były 
usunięte bezzwłocznie, właściwie i fachowo. 

• Zaburzenia powierzchni spowodowane wypływem żywicy
•  Uszkodzenia spowodowane wnikaniem wody z powodu niesz-

czelnych rowków na uszczelki.
•  W okresie gwarancyjnym zaakceptowane muszą być zmiany 

stopnia połyskowości i koloru zgodne ze stanem techniki.
•  Pęknięcia, co do których można udowodnić, że spowodowane 

były przez podłoże.
•  Drzwi zewnętrzne montowane na wysokości ponad 1600 m 

n.p.m. i znajdujące się blisko morza w odległości mniejszej od 
50 m od plaży (ewentualne działanie piasku). 

•  Uszkodzenia powodowane wysoką wilgotnością na budowie 
lub nieoczekiwanie wysokim, niezwykłym poziomem wilgotno-
ści, działaniem warunków mokrych i podobnych.

•  Uszkodzenia, o których nie powiadomiono firmy ADLER w ciągu 
14 dni od ich powstania. 

W naszych żyłach płynie farba.
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