
Лесните за употреба продукти, 
облагородяващи дървените 

повърхности в интериора

Mасла и вакси
Mасла и вакси



OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY ADVISORY SERVICES 

Снимки: ADLER архив, Anrei, Holthaus, Voglauer, Josko, Fotolia

Облагородяването на дървото като 
въпрос на сърцето

Дървото е живо, диша и стопля душите ни. То е пер-
фектният избор за здравословен живот и създава при-
ятна атмосфера в дома, където човек може да намери 
спокойствие и отдих. За ADLER е важна защитата на 
дървото и красотата му. Като водеща компания в об-
лагородяването на повърхности от дървесина, ADLER 
предлага на клиентите си екологично чисти продукти 
с изключително качество. Тази ангажираност и ком-
петентност на ADLER редовно бива потвърждавана от 
множеството награди, получени от фирмата от евро-
пейски изследователски организации и одити. 

Най-голямото признание, обаче, идва от професиона-
листите, като например тези дърводелци, които тестват 
продуктите от името на ADLER преди да бъдат пуснати 
на пазара. Продуктовата линия “LEGNO” е преминала 
този практически тест: продуктите са лесни за нана-
сяне и дават най-добри резултати. Това са условия от 
съществено значение, за да бъдат задоволени нуждите 
както на професионалистите, така и на хоби майсторите.

Повече за продуктите LEGNO!
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ЛЕСНО НАНАСЯНЕ
Краткото време за съхнене и лекотата 
на работа са само две от характеристи-
ките на продуктите от серията LEGNO. 
Те могат да се нанасят с помощта на 
четка, мече или кърпа.

УНИВЕРСАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Независимо дали са нанесени върху 
мебели, дървени подове, паркетни или 
друг вид интериорни дървени покри-
тия, продуктите LEGNO са подходящи 
както за мека, така и за твърда дърве-
сина, като подчертават оптично ефек-
тите на дървото и мекотата на допир.

НАЙ- ДОБРА ЗАЩИТА
Маслата и ваксите LEGNO проникват 
дълбоко в повърхността, защитавайки 
я от влага и замърсявания. Това спомага 
предотвратяването на образуването на 
петна и наслагването от остатъци от теч-
ности (вода, вино, мляко, плодов сок).

ПРИЯТНА АТМОСФЕРА
Продуктите LEGNO не образуват не-
промокаем слой по повърхността. 
Отворената клетъчна структура на 
дървото се запазва и реагира на влаж-
ността в помещенията. Дървото оста-
ва гъвкаво, не изсъхва и създава при-
ятна атмосфера в дома.

ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ
Дървените повърхности, третирани 
с продуктите LEGNO, са абсолютно 
безопасни за хора и домашни любим-
ци. Също са подходящи и за детски иг-
рачки (отговарят на ÖNORM EN 71-3 за 
безопасност на играчките).

Специални характеристики 
в един поглед



ADLER Legno-Öl
ADLER масло Legno

Лесното за нанасяне, бързо съхнещо Legno-масло е 
подходящо за всички повърхности от мека и твърда 
дървесина, използва се на закрито. Маслото прониква 
дълбоко в повърхността, има водоотблъскващ ефект 
и подчертава естествената текстура на дървото чрез 
много добро акцентиране на структурата на дървото. 
Течности и мръсотия могат лесно да се избършат. Об-
работени с маслото Legno-Öl дървени повърхности са 
противоплъзгащи и антистатични. Маслото Legno-Öl 
няма миризма и не се самозапалва. За оптимална защи-
та нанесете Legno-Öl два пъти.

СПЕЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Лесна употреба
• Бързо съхнене
• Издържливо, отблъсква вода и мръсотия
• Устойчиво на подхлъзване и антистатично покритие
• Устойчивост на пот и слюнка (ÖNORM S 1555)
• Създава приятно усещане на допир
• Не е самозапалимо

Разфасовки:  750 ml, 2,5 l, 5 l

Безцветно  50880

Бяло   50881
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ADLER  Legno-Zirbenöl 
ADLER Legno масло от каменен бор

Все повече хора оценяват позитивния ефект, който има 
швейцарският каменен бор върху здравето, особено 
в спални и помещения за почивка. Високото качество 
на маслото Legno-Zirbenöl на ADLER позволява да под-
държате мебелите си от швейцарски каменен бор и да 
ги защитите от петна. Естествените свойства и арома-
тът на швейцарския каменен бор се запазват. Маслото 
Legno-Zirbenöl съдържа 100 % естествено органично 
масло от швейцарски каменен бор. Бързо попива и от-
блъсква влагата.

СПЕЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Лесна употреба
• Бързо съхнене
• С отблъскващи водата свойства
• Устойчивост на пот и слюнка (ÖNORM S 1555)
• Създава приятно усещане на допир
• Не е самозапалимо

Разфасовки:  750 ml

Безцветно 702800020007



ADLER Legno-Color

Онези, които предпочитат естественото облагородява-
не на дървесината, не трябва да се лишават от разно-
образие от цветове. С Legno-Color ADLER Ви дава мас-
ло, което не Ви ограничава, когато става въпрос за Ва-
шия индивидуален интериорен дизайн, тъй като може 
да бъде оцветенo в много различни нюанси. Това озна-
чава елегантни цветове без да се прикрива текстурата 
на дървото. Без застъпване дори при нанасяне върху 
големи площи. Вместо това резултатът е равномерен, 
хомогенен вид.
След добавяне на цвят с Legno-Color се препоръчва 
pовърхностна обработка с Legno-Öl, Legno-Wachs или 
Legno-Hartwachsöl. Положителните свойства на Legno-
Color и другите продукти на Legno се допълват идеално.

СПЕЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Може да се оцвети в множество различни цветове
• Равномерно оцветяване
• Лесна за употреба
• Много добра водоустойчивост
• Не се самозапалва

Разфасовки:  750 ml, 2,5 l, 5 l

W30, основа за оцветяване 50875
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Ligurien | Лигурия

Abruzzen | Абруцо

Lombardei | Ломбардия

ДЪРВО: дъб

Нанесени покрития:  1 x Legno-Color
 1 x Legno-Öl безцветно

Navarra | Навара

Toskana | Тоскана

Katalonien | Каталуния

Цветовите отклонения в сравнение с оригиналния нюанс 
са резултат от технологията за печат.

ИЗБОР ОТ РАЗЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Неограничен избор от нюанси с помощта на системата 
за смесване на цветове ADLER Color4You.



ADLER Legno-Hartwachsöl
ADLER Legno твърда вакса- масло

Legno-Hartwachsöl е произведена от естествено въз-
обновяеми суровини и комбинира положителните 
свойства на маслата и ваксите. Този продукт е особе-
но екологичен поради високото съдържание на твър-
ди вещества (> 97 %). За разлика от другите LEGNO 
продук ти обикновено е достатъчно Legno-Hartwachsöl 
да се нанесе само веднъж.

СПЕЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Лесна употреба
• Щадящ околната среда продукт заради високото 
 съдържание на твърдо вещество
• Много добро подчертаване на текстурата на дървото 
 само след едно нанасяне
• Издържливо, отблъсква вода и мръсотия
• Антистатично
• Отговаря на критериите и изискванията 
 за екологично строителство, упоменати в Baubook
• Изпълнява насоките на UZ06

Разфасовки:  750 ml, 2,5 l

Безцветно   50821
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ADLER Legno-Wachs
ADLER Legno вакса

Продуктът Legno-Wachs образува отблъскващ вода 
и мръсотия защитен слой върху дървесните повърх-
ности. Той им придава елегантен матов ефект, едноро-
ден външен вид, както и мекота при допир. Особено 
приятни повърхности се постигат, ако ваксата се полира 
с четка с кожени вложки след като се остави да изсъхне 
за през нощта. Продуктът Legno вакса е класифициран 
като несамозапалващ се и трябва да се полага два пъти.

СПЕЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Лесна употреба
• Бързо съхнене
• Елегантен матов ефект
• Приятно усещане на допир
• Антистатична
• Не се самозапалва

Разфасовки:  750 ml, 5 l

Безцветна   50890



ИЗШЛАЙФАЙТЕ 
ПОВЪРХНОСТИТЕ

ОТСТРАНЕТЕ ПРАХА 
И МРЪСОТИЯТА

НАНЕСЕТЕ МАСЛОТО

ОТСТРАНЕТЕ 
ИЗЛИШЪЦИТЕ
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СЪВЕТИ:
Третиране на мебелите с масла 
или вакси

ПОДГОТОВКА И ШЛАЙФАНЕ
Изшлайфайте мебелната повърхност с шкурка с едри-
на P120 по посока на текстурата на дървото. Повторете
с едрина P180. Уверете се, че повърхността на дървото 
е суха, чиста и обезпрашена, обезмаслена и без пара-
финови покрития.

ПЪРВО НАНАСЯНЕ НА ADLER МАСЛО LEGNO-ÖL
Добре разбъркайте маслото Legno-öl. Нанесете на тъ-
нък слой с помощта на четка или памучна кърпа, която 
не оставя власинки. След 5 минути отстранете остатъ-
ците с мека памучна кърпа. Оставете да изсъхне за ок. 
4 часа при добра вентилация. 

 

ВТОРО НАНАСЯНЕ НА ADLER МАСЛО LEGNO-ÖL
Преди второ нанасяне загладете повърхността с шкур-
ка с едрина Р280 по посока на текстурата на дървото. 
Почистете повърхността от праха. Нанесете отново 
Legno-öl. Премахнете остатъците и оставете да изсъхне 
добре. Интериорна мебел и кухненски шкафове да се 
третират само с едно тънко нанасяне на маслото Legno 
поради възможност за отделяне на неприятна мириз-
ма.

За доброто на мебелите Ви, добре е да изчакате 7 дни 
след нанасянето на маслото преди отново да ги изло-
жите на стреса и натоварването от ежедневната упот-
реба. Те ще Ви се отблагодарят за грижата!

Като алтернатива на маслото Legno-öl, мебелите мо-
гат да бъдат третирани два пъти с естествената вакса 
Legno-Wachs или с Legno-Hartwachsöl на ADLER.

ИЗШЛАЙФАЙТЕ 
ПОВЪРХНОСТИТЕ

ОТСТРАНЕТЕ 
ИЗЛИШЪЦИТЕ



ИЗШЛАЙФАЙТЕ ПОДА

НАНЕСЕТЕ 
LEGNO-COLOR

ПРЕМАХНЕТЕ 
ОСТАТЪЦИТЕ

ПОВТОРЕТЕ 
ПРОЦЕДУРАТА 
С LEGNO-ÖL ИЛИ 
LEGNO-HARTWACHSÖL
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НАНЕСЕТЕ 
LEGNO-COLOR

ПОВТОРЕТЕ 
ПРОЦЕДУРАТА 
С LEGNO-ÖL ИЛИ 
LEGNO-HARTWACHSÖL

СЪВЕТИ:
Третиране с масло на паркетни или 
дървени подове

ИЗШЛАЙФАЙТЕ ПОДА
Уверете се, че паркетният под е добре изшлайфан, чист 
и обезпрашен. Неравномерно шлайфане може да дове-
де до неприятно на външен вид и неравномерно оцве-
тяване на повърхността.

ДОБАВЕТЕ ЦВЯТ С ADLER LEGNO- COLOR
Добре разбъркайте Legno-Color преди първото нана-
сяне. Започнете с ъглите или най- отдалечената точка 
и винаги работете по посока на изхода. Нанесете тънък 
равномерен слой от Legno-Color с помощта на четка 
или мече. Внимателно отстранете остатъците с памуч-
на кърпа. По този начин ще избегнете образуването на 
неприятни лъщящи петна. Разделете големите повърх-
ности на по- малки участъци, върху които да работите. 
Това ще предотврати преждевременното изсъхване на 
маслото. Оставете пода да изсъхне за през нощта, като 
осигурите добра вентилация. 

НАНАСЯНЕ НА ADLER LEGNO МАСЛО
Последният слой се нанася с масло Legno-Öl или вак-
са Legno- Hartwachsöl. След време за съхнене 16 часа 
повърхностите могат да се използват внимателно. 
Капацитет за пълно натоварване на повърхността се 
достига след около седмица. Позволете това време на 
действие на продуктите преди да поставите килими 
или мебели върху пода.

ВИНАГИ ЗАПОЧВАЙТЕ 
ОТ ДАЛЧЕНИЯ ЪГЪЛ, 
РАБОТЕТЕ НА УЧАСТЪЦИ 
В ПОСОКА КЪМ ИЗХОДА!



ADLER Legno-Reiniger und -P� egeöl
ADLER Legno почистващ препарат 
и масло за поддръжка

Упорита мръсотия и мазнини могат да бъдат от-
странени с препарата за почистване Legno-Reiniger. 
Универсалното бързосъхнещо масло за поддръжка 
Legno-Pflegeöl освежава намаслените дървени по-
върхности. Дълбоко и бързо попива в дървото и лес-
но се разнася равномерно с помощта на кърпа.

СПЕЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Лесна употреба
• Почиства и освежава дървени повърхности
• Лека миризма
• Legno-P� egeöl прониква много добре

Разфасовки:  250 ml

Разфасовки:  250 ml, 1 l

Масло за поддръжка, безцветно 50882

Почистващ препарат, безцветен 80025
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Legno комплект за поддръжка 702900021001

ADLER Legno-P� egeset
ADLER Legno комплект 
за поддръжка

Висококачествен комплект за редовно почистване 
и грижа за намаслени дървени повърхности, паркет-
ни подове и интериорни покрития от дърво.

СЪДЪРЖАНИЕ

• Legno-почистващ препарат 125 ml
• Legno- масло за поддръжка125 ml
•  Влакнеста шкурка
• Почистваща кърпа
• Указания за поддръжка



Инструкции за поддръжка 
на мебели

За редовната поддръжка на намаслени и навосъчне-
ни повърхности се препоръчва да ги забършете със 
суха, мека и неоставяща власинки кърпа. Леки за-
мърсявания като отпечатъци от пръсти могат да бъ-
дат премахнати с леко навлажнена кърпа. Добавете 
мек битов препарат към водата за почистване. Много 
е важно след това  да подсушите с кърпа! 

ADLER Legno-Reiniger и специалната почистваща кър-
па ADLER помагат при почистването на силни замърся-
вания и мазнини. Подсушете след това със суха кърпа. 
Леко надрасканите области могат просто да бъдат по-
лирани и поправени с почистващата кърпа.

За нежната поддръжка и освежаването на намаслени 
повърхности ADLER препоръчва ежегодно третира-
не с ADLER Legno-Pflegeöl. Повърхността трябва да 
е суха, обезпрашена и обезмаслена. Нанесете LEGNO- 
Pflegeöl на тънък и равномерен слой с почистващата 
кърпа. Оставете да изсъхне за десет минути и избър-
шете излишъка в посоката на текстурата на дървото.
 

 LEGNO МАСЛО ЗА 
ПОДДРЪЖКА

ПРОСТО НАНЕСЕТЕ 
ТЪНЪК СЛОЙ

ИЗШЛАЙФАЙТЕ ЛЕКО 
С ШКУРКА НАДРАСКАНИТЕ 

МЕСТА
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Поддръжка при силно износване 
и надраскване

НАМАСЛЕНИ ПОВЪРХНОСТИ

При силно износени или повредени области се препо-
ръчва шлайфане по посока на текстурата на дървото. 
След отстраняване на праха навлажнете почистваща-
та кърпа с масло Legno-P� egeöl и разнесете на тънък 
и равномерен слой. След ок. 10 минути време на съх-
нене отстранете остатъците по посока на текстурата. 
Ако е нужно, повторете след като оставите да изсъхне 
за през нощта.

ВАКСИРАНИ ПОВЪРХНОСТИ

За да освежите или обновите повърхностите, третира-
ни с вакса, леко награпете повърхността по посока на 
текстурата на дървото. След това нанесете тънък слой 
от ваксата Legno-Wachs, премахнете остатъците и оста-
вете да изсъхне.

ИЗШЛАЙФАЙТЕ ЛЕКО 
С ШКУРКА НАДРАСКАНИТЕ 

МЕСТА
НАНЕСЕТЕ МАСЛОТО ЗА 

ПОДДРЪЖКА ИЛИ ВАКСАТА



ADLER Legno-Holzbodenseife
ADLER Legno сапун за дървени 
подове

Висококачествият сапун за подове Legno-Holzboden-
seife се използва за редовно почистване и поддръжка 
на третирани с масло, вакси или луга дървени 
и паркетни подове, както и интериорни коркови 
и ламинатни подове. Голямата почистваща сила 
бързо и лесно отстранява мръсотията. Концентратът 
за поддръжка съдържа естествени растителни масла, 
които почистват и поддържат пода с хидратиращ 
ефект. Има неутрална pH- стойност и антистатичен 
ефект. Сапунът Legno-Holzbodenseife оставя след 
нанасяне копринено матов слой.

СПЕЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Лесен за употреба
•  Почистване, грижа и подобряване външния вид на
 дървени и паркетни подове във времето
• С универсално приложение- подходящ и за други, 
 третирани с масла повърхности, като напр. дървени
 облицовки
• Приятен матов ефект
• Антистатичен

Разфасовки:  1 l, 2,5 l

Натура  7031000210 

 третирани с масла повърхности, като напр. дървени
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Инструкции за поддръжка на пода

Почистете пода с метла или прахосмукачка. 
Почистете с чиста вода. Напълнете кофа с хладка 
вода. Добре разклатете тубата със сапун Legno-Holz-
bodenseife и добавете към водата в съотношение 
1:100. Почистете пода със сапунената вода. Не 
оставяйте да се образуват локвички. По пода може 
да се ходи веднага щом изсъхне.

СЪБЛЮДАВАЙТЕ 
СЪОТНОШЕНИЕТО 
НА СМЕСВАНЕ НА 
САПУНА С ВОДА

ПОЧИСТЕТЕ ПОДА

ЗАБЪРШЕТЕ ПОДА СЪС 
СМЕСТА ОТ САПУН И 
ВОДА, НЕ ОСТАВЯЙТЕ 
ДА СЕ ОБРАЗУВАТ 
ЛОКВИЧКИ
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Повече за продуктите LEGNO!

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstr. 22 ·  T. +43 / 5242 / 6922-0  
info@adler-lacke.com · www.adler-lacke.com 

Вносител: Димас пласт ЕООД· бул. Шипченски проход, 63 · 1574 гр. София
тел.: 02/ 978 31 71 · info@dimasplast.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. 08031/3045174 · ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 
CH-8856 Tuggen · T. 055/465 2121 ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. 012/2524001
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. 046/5199621 ·  ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 

CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. 731 725 957 · ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. 0464/425308


