
Lignovit
NA DOBREJ DRODZE Z 

Profesjonalne uszlachetnienie 
drewna z wartością dodaną



*  Podkład impregnujący Lignovit IG stosować tylko w przypadku, gdy jest konieczna chemiczna ochrona drewna. 
Chroni przed sinizną (EN 152-1), grzybami niszczącymi drewno (EN 113) i zapobiegawczo przed owadami (EN 46).
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Produkt

Lignovit Color*

Lignovit Spritzfertig*
Lasur i Color

Lignovit Lasur*

Lignovit Plus*

Lignovit Plus LB

Szczególne właściwości

Kryjący lakier uszlachetniający drewno o 
znakomitej zdolności krycia i długotrwałej 
stabilności barwy
Dostępny we wszystkich kolorach RAL i NCS
W przypadku barwy białej i barw 
pastelowych podkład izolujący Lignovit 
Sperrgrund zapobiega żółknięciu sęków

Doskonały do przerabiania metodą 
natrysku
Bardzo dobrze utrzymuje się na elemen-
tach pionowych, a równocześnie dobrze 
się rozpływa
Lignovit Lasur i Color Spritzfertig można 
barwić na wiele kolorów (RAL i NCS) za 
pomocą systemu ADLER|MIX 

Aktywnie oddychająca powierzchnia 
lazurująca
Produkt uniwersalny zapewniający 
podstawową ochronę do wszystkich 
drewnianych elementów budowlanych
Może być nanoszony także metodą 
zanurzania i polewania

Powierzchnia lazurująca z efektem 
wypełnienia pozwalająca na długie 
przerwy między pielęgnacjami
Szczególnie nadaje się do nanoszenia 
aparatem Vacumat
Możliwe także lazurujące odcienie 
kolorowe

Wydajna lazura do warstw pośrednich 
odpowiednia dla konstrukcji z drewna 
klejonego
Proste przerabianie pędzlem lub apa-
ratem Vacumat

Optymalny rezultat także przy jednora-
zowym naniesieniu

Przerabianie

2

2

1

Zanurzanie

Polewanie

Airless

2

Aparat Vacumat

2 x nanieść pędzlem

Ten produkt można zabarwiać za pomocą systemu ADLER|MIX

H Lignovit Interior UV 100

Wodorozcieńczalna lazura, wolna od 
składników czynnych i bezzapachowa, do 
zastosowań wewnętrznych. Nadaje się do 
drewnianych elementów ścian i sufitów z 
drewna iglastego.
Potrójna ochrona przed działaniem pro-
mieniowania UV dzięki nowemu środkowi 
pochłaniającemu UV
Zapobiega żółknięciu drewna, podtrzymu-
je długotrwały naturalny wygląd drewna

2

Lignovit Platin*

Lignovit Terra*

Lignovit Protect  
Lignovit IG Protect
Lignovit Protect Finish

Produkt

2

2

2

Przerabianie

Umożliwia uzyskanie spektakular-
nego efektu barwnego z metaliczną 
poświatą 
Doskonała trwałość dzięki odbijaniu 
promieniowania UV
Szczególnie nadaje się do drewna szczot-
kowanego, ciosanego lub surowego po 
przecięciu piłą

Ekologiczny olej do drewna na bazie 
surowców odnawialnych
Do powierzchni naturalnie matowych i 
aksamitnych w dotyku

Całkowicie bez dodatku chemicznych 
środków ochrony drewna nadający się 
do stosowania na zewnątrz i wewnątrz

“Niewidoczne” uszlachetnianie drewna 
na bazie nanotechnologii
Nie dochodzi do przyciemniania 
drewna iglastego dzięki specjalnym 
stabilizatorom ligniny
Długotrwały naturalny wygląd dzięki 
systemowi HighRes opracowanemu w 
laboratorium badawczym firmy ADLER

Szczególne właściwości
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ADLER – wystarcza jedno spojrzenie

Zastosowanie na zewnątrz i wewnątrz

Wewnętrzne zastosowanie

*  Lignovit IG stosować tylko w przypadku, gdy jest wymagana chemiczna ochrona drewna. 
Chroni przed sinizną (EN 152-1), grzybami niszczącymi drewno (EN 113) i zapobiegawczo przed owadami (EN 46).



Przedsiębiorstwo tyrolskie jest specjalistą w dziedzinie 
ochrony drewna i lakierów do drewna. Już przed 20 laty 
w fabryce ADLER-Werk rozpoczęto opracowywanie wo-
dorozcieńczalnych produktów uszlachetniających do 
drewna.

Z upływem lat ulegały one ciągłemu ulepszaniu, aby 
dzięki równoczesnemu rozwojowi surowców można 
było ostatecznie stworzyć rodzinę produktów Lignovit. 
Dzięki tym wodorozcieńczalnym, cienkowarstwowym, 
uszlachetniającym drewno produktom firmy ADLER 
profesjonaliści zawdzięczają zwiększenie wartości kon-
strukcji drewnianych.

Postawcie Państwo na drewno, materiał przyszłości, 
i przekażcie swoim klientom piękno i jakość tego na-
turalnego surowca. Pod hasłem „Razem wzrastajmy” 
firma ADLER oferuje swoje „know-how”, swoje dojrza-
łe koncepcje oraz silniejsze doświadczenia, także mi-
strzom ciesielskim.

Ręczymy za drewno

System uszlachetniania drewna z rodziny Lignovit spra-
wia w każdym przypadku, że spełnione zostaną Państwa 
wysokie wymagania odnośnie jakości, piękna i zysku.

Czy znaleźli się Państwo już na właściwej drodze?

Środki uszlachetniające drewno z wartością  
dodaną przez firmę ADLER

„Środki uszlachetniające drewno firmy ADLER to często, nawet dla  
starych drzew, powód, by zacząć od nowa. Np. jako więźba dachowa.”
Mistrz ciesielski KR Hansjörg Lederer
poleca Lignovit firmy ADLER.

Wybór produktów firmy ADLER jest równoważny z wyborem  
lepszej jakości, piękna i większego zysku!

Chodźcie z nami drogą firmy ADLER
•  Przyjazny w zastosowaniu

• W normalnym przypadku wystarcza dwukrotne naniesienie

• Lignovit nadaje się także do zastosowań wewnętrznych

• Ochrona przed atakiem sinizny i grzybów pleśniowych

• Znakomita odporność na działanie czynników atmosferycznych

• Aktywnie oddychające powierzchnie

• Prosta pielęgnacja

• Produkty do pielęgnacji dostępne u sprzedających produkty firmy ADLER

• Obsługa Premium przez ADLER Team



Lignovit IG
Dobry podkład.

Podstawowym celem stosowania podkładu impregnu-
jącego Lignovit IG jest zapewnienie drewnu koniecznej 
ochrony chemicznej. Chroni okna, drzwi, boazerie, pod-
cienie, balkony, więźby dachowe itp. przed sinizną, grzy-
bami niszczącymi drewno i przed owadami.

Dzięki zastosowaniu specjalnych dyspersji alkidowo- 
akrylowych wnika on bardzo dobrze do drewna nie 
powodując silnego podnoszenia jego włókien.

Środek ten można nanosić pędzlem, przez krótkie za-
nurzanie, polewanie, lub za pomocą maszyny do ma-

lowania desek, także aparatu Vacumat. Dla podkładu  
Lignovit IG wydano certyfikat uznania przez ARGE-Środki 
Ochrony Drewna. Oznacza to spełnienie następujących 
warunków:

•  Udowodniona aktywność w stosunku do szkodników 
drewna

• Potwierdzona ocena bezpieczeństwa
•  Zapewniona jakość, pozostająca na niezmiennym po-

ziomie
•  Odnośnie wskazówek dotyczących zastosowania i 

przerabiania, sprawdzone teksty na etykiecie i karty 
techniczne

Lignovit IG

Podkład impregnujący Lignovit IG jest doskonałym impregnatem chroniącym drewno  
i przez to podwyższa trwałość konstrukcji drewnianej.

Numer artykułu  53134
Pojemniki  4 l, 18 l

Dokładniejsze informacje na temat przera-
biania można znaleźć w Karcie Technicznej. 
Proszę też przestrzegać zaleceń podanych w 
wytycznych przerabiania środków ochrony 
drewna i Kartach Charakterystyki.NA ZEWNĄTRZ
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Lignovit Lasur
Uniwersalny.

Lazura Lignovit Lasur do środek uszlachetniający drew-
no do uniwersalnego zastosowania z firmy ADLER.

Bez względu na to, jaką metodę naniesienia Państwo 
wybiorą, będzie to wybór prawidłowy. Czy zdecydują 

się Państwo na pędzel, automaty do szczotkowania, czy 
na metodę zanurzania lub też polewania, powierzchnia 
drewna stanie się aktywnie oddychająca. Oprócz 11 od-
cieni standardowych oferujemy możliwość zabarwiania 
na wiele kolorów za pomocą systemu ADLER|Mix.

Lignovit Lasur

Lazura Lignovit Lasur to wszechstronny produkt w budownictwie drewnianym.

Numer artykułu 53135++
Pojemniki 4 l, 18 l

Dokładniejsze informacje na temat przera-
biania można znaleźć w Karcie Technicznej 
lazury Lignovit Lasur.

Lignovit Plus
Profesjonalny.

Lignovit Plus, tak jak jego siostra, lazura Lignovit Lasur, 
jest wodorozcieńczalnym środkiem uszlachetniającym 
drewno o wysokiej zawartości składników stałych. Kon-
sekwencją tego jest silniejszy efekt wypełnienia i dłuż-
sze okresy bez konieczności pielęgnacji.

Dzięki specjalnej kombinacji środków wiążących żywic 
akrylowo-alkidowych, uzyskano optymalny stosunek 
między wnikaniem do drewna i ochroną powierzchni.

Należy szczególnie podkreślić dobrą zdolność do przera-
biania za pomocą pędzla i aparatami Vacumat. Lignovit 
Plus wyróżnia się nie tylko ze względu na swoją tech-
nologię. Przez mieszanie z wykorzystaniem systemu 
ADLER|Mix można uzyskać wiele indywidualnych kolo-
rów. Czy to w naturalnych odcieniach brązowych, czy też 
ostrych kolorach, nic nie ogranicza Państwa fantazji.

Lignovit Plus

Lignovit Plus, to najlepszy sposób uszlachetniania konstrukcji drewnianych lazurami  
i utrzymywania się tego wrażenia przez długi okres czasu.

Numer artykułu 53220
Pojemniki   4 l, 18 l

Dokładniejsze informacje na temat przera-
biania można znaleźć w Karcie Technicznej 
lazury Lignovit Plus.



Lignovit Plus LB
Ekonomiczny.

Wodna lazura do warstw pośrednich przekonuje bar-
dzo dobrym i prostym sposobem przerabiania. Także 
przy jednokrotnym naniesieniu lazura Lignovit Plus LB 
umożliwia uzyskanie optymalnego rezultatu, który wy-
różnia się efektem eleganckiego blasku. Ta oszczędność 
czasu w pracach związanych z przerabianiem powoduje, 
że ta nowa lazura jest szczególnie ekonomicznym roz-
wiązaniem dla nowoczesnych konstrukcji drewnianych. 
Ten nowy produkt w rodzinie Lignovit można nanosić 
stosując aparat Vacumat, jednakże nadaje się także do 
nanoszenia ręcznego. Możliwe jest także łatwe czysz-

czenie z zabrudzeń. Silny efekt wypełniania, wysoka 
odporność na przywieranie przylegających warstw, jak 
również ochrona przed sinizną, grzybami pleśniowymi 
dopełniają zalety tej ekonomicznej powłoki lakierowej.

ADLER Lignovit Plus LB nadaje się szczególnie dobrze 
do drewna iglastego i jest idealnym rozwiązaniem do 
przemysłowego przerabiania. Oprócz formy bezbarw-
nej lazura ta jest także dostępna w różnych kolorach, 
które uzyskuje się korzystając z systemu mieszania farb 
ADLER|MIX.

Lignovit Plus LB

Numer artykułu 53219
Pojemniki 18 l, 600 l kontener

Dokładniejsze informacje na temat przera-
biania można znaleźć w Karcie Technicznej 
lazury Lignovit Plus LB.

Lignovit Color
Wytrzymały.

Czy to mocne, wyraziste kolory, czy subtelne odcienie 
pastelowe – dla Lignovitu Color nic nie jest niemożliwe. 
Wysoka siła krycia i pigmenty oparte na tlenku żelaza, 
odporne na działanie warunków atmosferycznych, za-
pewniają przez wiele lat doskonałą powierzchnię dla 
konstrukcji drewnianych lakierowanych kryjąco. Aby 
uniknąć żółknięciu sęków, w przypadku odcieni bia-
łych i pastelowych polecamy zastosowanie podkładu 
izolującego Lignovit Sperrgrund 40960.

Za pomocą lakieru Lignovit Color można uzyskać 
przepiękne, kryjąco malowane fasady drewniane. 
Szczególnie na drewnie surowym po cięciu piłą lub 
drewnie szczotkowanym prezentują się one od swojej 
najpiękniejszej strony.

Lignovit Color

Lignovit Color jest oczywiście dostępny we wszystkich kolorach RAL i NCS.

Numer artykułu 53223++
Pojemniki   4 l, 18 l

Dokładniejsze informacje na temat przera-
biania można znaleźć w Karcie Technicznej 
Lignovit Color i Lignovit Sperrgrund.
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Ekonomiczne rozwiązanie specjalnie dla konstrukcji z drewna klejonego, desek profilowa-
nych i wielu innych.



Lignovit Sperrgrund
Profesjonalista w izolowaniu.

Podkład izolujący Lignovit Sperrgrund to idealny 
partner lakieru Lignovit Color. Odcieniom kryjącym 
zapewnia właściwą izolację.

Specjalne aktywne wypełniacze stwarzają barierę 
brzydkim przebarwieniom w miejscach sęków nawet 
przy dużej wilgotności. Przeszkadzają one szczególnie 
w przypadku odcieni białych i pastelowych. Po za-
gruntowaniu podkładem izolującym ADLER Lignovit 

Sperrgrund 40960 nanosi się Lignovit Color w żąda-
nym odcieniu barwy.

Doskonała przyczepność na drewnie, które posiada 
podwyższoną wilgotność w skutek oddziaływania 
wody poprzez uszkodzenia mechaniczne powłoki to 
dodatkowa zaleta zapewniająca optymalną trwałość 
i długą żywotność fasad drewnianych lakierowanych 
kryjąco.

Lignovit Sperrgrund

Tego profesjonalistę w dziedzinie izolowania można doskonale nanosić pędzlem lub  
aparatem Vacumat.

Numer artykułu 40960
Pojemniki   4 l, 18 l

Dokładniejsze informacje na temat przera-
biania można znaleźć w Karcie Technicznej 
Lignovit Sperrgrund.

Lignovit Lasur Spritzfertig i Lignovit Color Spritzfertig 
to wodorozcieńczalne środki uszlachetniające drewno, 
które dzięki specjalnym środkom tiksotropowym wyka-
zują równowagę między zdolnością do rozlewania się i 
utrzymywaniem się na powierzchniach pionowych.

Z tego powodu nadają się one szczególnie dobrze do ma-
lowania pionowych powierzchni metodą natrysku. Wy-
starcza dwukrotne naniesienie bezpośrednio na drewno. 

W przypadku ciemnych odcieni lazurujących sprawdza 
się szczególnie dobrze w praktyce zastosowanie lazury 
Lignovit Lasur jako podkładu.  Dzięki temu można uzy-
skać nadzwyczaj równomierny wygląd lazury.

Przez mieszanie z wykorzystaniem systemu ADLER|MIX 
można uzyskać wiele indywidualnych kolorów. Czy to 
w naturalnych odcieniach brązowych, czy też ostrych ko-
lorach, nic nie ogranicza Państwa fantazji.

Lignovit Lasur Spritzfertig i Color Spritzferitg

Lakierami gotowymi do natrysku można szczególnie dobrze malować bramy garażowe lub 
element płytowe.

Numer artykułu   
Lignovit Spritzfertig  42981++
Pojemniki   4 l, 18 l

Dokładniejsze informacje na temat przera-
biania można znaleźć w Kartach Technicz-
nych Lignovit Lasur Spritzferig i Lignovit  
Color Spritzfertig.

Lignovit Spritzfertig
Lignovit Lasur i Lignovit Color.



Lignovit Protect
„Niewidzialny”.

Dzięki prowadzeniu intensywnych badań w labora-
torium firmy ADLER mogą Państwo „niewidzialnie” 
uszlachetnić drewno iglaste, a przez to chronić jego 
naturalny charakter przez długi okres czasu. Można 
to osiągnąć przez zastosowanie duetu – podkładu  
Lignovit Protect Grund i lakieru wykończeniowego  
Lignovit Protect Finish. 

Specjalne stabilizatory ligniny w podkładzie impre-
gnującym Lignovit IG Protect zapobiegają ciemnieniu 
drewna iglastego. Dzięki wybraniu kombinacji środków 
wiążących w specjalnym oleju i wysokojakościowej dys-
persji poliuretanowej Lignovit Protect nadaje się szcze-

gólnie dobrze do żywicznego drewna modrzewiowego. 
Nowa receptura na bazie nanotechnologii zapewnia 
przy tym pełną ochronę przed promieniowaniem UV i 
długotrwałą hydrofobowość. Zapobiega to aktywnie 
pojawianiu się brzydkich zabrudzeń na fasadach drew-
nianych i przez to SYSTEM ten odróżnia się znacząco od 
zwykłych „nano-powłok”.

System ADLER Lignovit Protect przez długi okres czasu 
chroni fasady drewniane przed promieniowaniem UV.

Podarujcie swoim konstrukcjom drewnianym wartość 
dodaną od firmy ADLER.

Lignovit Protect

Z systemem Lignovit Protect są Państwo na właściwej drodze.

Numer artykułu   
Lignovit IG Protect  53290
Lignovit Protect Finish  53291
Pojemniki   4 l, 18 l

Dokładniejsze informacje na temat przera-
biania można znaleźć w Karcie Technicznej 
Lignovit IG Protect i Lignovit Protect Finish.

Lignovit Platin
Spektakularny.

Za pomocą lakieru Lignovit Platin można uzyskać spek-
takularne efekty na fasadach drewnianych. Specjalne 
pigmenty zapewniają uzyskanie barw z poświatą me-
taliczną i podwyższają trwałość przez silniejsze odbija-
nie promieniowania UV.

Wypróbowana technologia rodziny Lignovit zapewnia 
dodatkowo najprostsze stosowanie, aktywne oddy-
chanie powierzchni i nadzwyczaj dobrą odporność na 

działanie warunków atmosferycznych. Lignovit Platin 
nadaje w szczególności nowoczesnym konstrukcjom 
drewnianym przysłowiową kropkę nad „i”.

Proszę jeszcze nadać akcenty za pomocą różnych odcieni 
barw. Od kwarcowej szarości do futurystycznego błękitu 
lapisowego, stosowanie systemu ADLER|MIX pozwala na 
uzyskanie wielu odcieni barw.

Lignovit Platin

Numer artykułu 53293++
Pojemniki   4 l, 18 l

Dokładniejsze informacje na temat przera-
biania można znaleźć w Karcie Technicznej 
Lignovit Platin.
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Lakier Lignovit Platin nadaje się szczególnie do drewna szczotkowanego, ciosanego lub 
surowego po cięciu piłą.



Lignovit Terra
Ekologiczny.

Wodny, ekologiczny olej do drewna, Lignovit Terra, 
wytwarza się na bazie wybranych surowców odna-
wialnych. Nie zawiera on rozpuszczalników ani zmięk-
czaczy czy formaldehydu. Lignovit Terra zawiera oleje 
naturalne i zapewnia przede wszystkim zdrowy klimat 
w pomieszczeniach oraz matową powierzchnię, szcze-
gólnie przyjemną, aksamitną w dotyku. Powierzchnia 
pokryta olejem ponadto aktywnie oddycha, tzn. może 
wchłaniać i bez przeszkód ponownie oddawać wilgoć 

z powietrza. Olej Lignovit Terra nadaje się w równym 
stopniu do zastosowań wewnętrznych i na zewnątrz – 
i to w dodatku bez chemicznych środków ochronnych. 
Bardzo dobra ochrona przed wodą, duża trwałość, od-
porność na działanie potu i śliny to dodatkowe plusy 
tego oleju zapewniającego zdrowie w mieszkaniu. Li-
gnovit Terra jest dostępny w najróżniejszych kolorach i 
pozwala spełnić każde twórcze marzenia. 

Lignovit Terra

  
Numer artykułu  53010
Pojemniki   4 l, 22 l

Dokładniejsze informacje na temat przera-
biania można znaleźć w Karcie Technicznej 
Lignovit Terra.

Olej Lignovit Terra można barwić na najróżniejsze kolory przez mieszanie za pomocą systemu ADLER|MIX.

Ekologiczny olej do drewna bez chemicznych środków ochrony do zastosowań wewnętrz-
nych i na zewnątrz.



Lignovit Interior UV 100
„Naturalny”.

W ostatnich latach wzrasta ciągle popularność budow-
nictwa drewnianego z powodu jego zgodności z ekolo-
gicznym zrównoważonym rozwojem i nadawania do-
skonałego klimatu mieszkaniu. Ale do drewna wraca 
się nie tylko w zastosowaniach na zewnątrz, lecz także 
wewnątrz pomieszczeń coraz częściej stosuje się ele-
menty drewniane na ściany i sufity.

Specjalne do takich zastosowań opracowano Lignovit 
Interior UV 100. Dzięki specjalnym środkom chroniącym 

przed działaniem światła, pochłaniającym promienio-
wanie UV i stabilizującym składnik drewna, ligninę, za-
pobiega on żółknięciu drewna. Przez długi okres czasu 
zostaje zachowany naturalny wygląd drewna iglastego. 
Jak i pozostałe produkty rodziny Lignovit, Lignovit  
Interior UV 100 jest wodorozcieńczalny i posiada obo-
jętny zapach.

Oprócz odcienia naturalnego oferujemy liczne modne 
odcienie białe. 

Lignovit Interior UV 100

Najlepsza ochrona, by cieszyć się długo świeżym i naturalnym drewnem.

Numer artykułu 53229
Pojemniki   4 l, 18 l

Dokładniejsze informacje na temat przera-
biania można znaleźć w Karcie Technicznej 
Lignovit Interior UV 100.WEWNĄTRZ 
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