
WHITE LADY
4083053193

BAHAMA MAMA
4083053190

CUBA LIBRE
4083053189

CAIPIRINHA
4083053191

DAIQUIRI
4083053192

FAREBNÝ
MIX

Odchýlky vo farebných odtieňoch oproti originálnemu odtieňu môžu by spôsobené 
tlačou. Na posúdenie výsledného farebného odtieňa odporúčame vyhotoviť vzorku 
na originálnom podklade so zvoleným systémom povrchovej úpravy.

BETÓNOVÝ EFEKT 
BETÓN Z PLECHOVKY

Pred viac ako 80-timi rokmi položil Johann Berghofer základný 
kameň značky ADLER a rozbehol produkciu vlastných farieb a lakov. 
Odvtedy sa toho veľa zmenilo, jedno však ostáva naďalej rovnaké: 

Naše nadšenie pre farbu, ktoré nás každý deň motivuje k vytváraniu 
dokonalých náterových systémov na rôzne druhy povrchov.  

So zmyslom pre lak – s farbou v krvi.
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Betón prešiel pozoruhodným vývojom a preniká do moderného bývania. Či už na interiérových stenách, na 
podlahe alebo ako doplnkový element, čoraz viac dizajnérov a architektov vsádza na surový, silný dojem, 
ktorý v nás vyvoláva tento univerzálny stavebný materiál. Tvrdý obal vyzerá síce moderne a minimalisticky, 
jeho použitie však nie je celkom bezproblémové. Preto ADLER upriamuje pozornosť na mäkké jadro: Novým 
lakovaním s betónovým efektom sa drevo jednoducho a rýchlo premení na elegantný obraz sivej eminencie. 
 
Kreativite sa žiadne medze nekladú. Betónový efekt docielime nanášaním špachtľou spôsobom mokré na 
mokré v rôznych farebných odtieňoch, a tak dosiahneme obzvlášť živý farebný efekt. Rôznou intenzitou 
brúsenia dokážeme podľa individuálneho vkusu prispôsobiť povrch a vzhľad betónového „obalu“ – od naj-
hrubšieho po najjemnejší – možné je všetko. Množstvo náterov závisí od konkrétneho projektu. Pre ADLER 
betónový efekt totiž neexistuje žiadny štandardný vzhľad, ale podľa naneseného množstva, intenzity brúse-
nia a miešania farieb je možné zakaždým vytvoriť neopakovateľné a jedinečné varianty.  
 
Nový ADLER betónový efekt je k dispozícii v piatich štandardných farebných odtieňoch – od takmer čiernej 
„Cuba Libre“, cez tri odtiene sivej „Caipirinha“, „Daiquiri“ a „White Lady“ až po červenohnedú „Bahama 
Mama“.  Vrchným lakovaním ADLER svetlostálym lakom na nábytok získa povrch želanú odolnosť a môže byť 
použitý na rôznych povrchoch nábytku.
 
ADLER betónový efekt otvára nové možnosti pri vytváraní drevených povrchov. 

TVRDÝ OBAL, MÄKKÉ JADRO:
ADLER prináša žiadaný betónový efekt na drevo

 JEMNÝ | HRUBÝ
Množstvom nánosu, spôsobom spracovania a inten-
zitou brúsenia je možné ovplyvniť výsledok betóno-
vého efektu. 

 Bicolor
Jednotlivé farebné odtiene línie ADLER Betónový efekt 
môžu byť nanášané spôsobom mokré na mokré. Svieži 
efekt povrchu dosiahnete ľubovoľnou kombináciou 
farebných odtieňov. 

MOŽNOSTI NÁTERU

Foto: Koch
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KROK PO KROKU
k ADLER betónovému efektu

Príprava

Pre betónový efekt je obzvlášť 
dôležitá príprava produktu: 
ADLER Betoneffekt najprv dob-
re premiešajte ručne pomocou 
ADLER miešadla. V žiadnom 
prípade nepoužívajte elek-
trický miešač alebo podobné 
prístroje.

Nanášanie špachtľou

Oceľovou špachtľou naneste základ podobný 
omietke. Postupujte nepravidelne krížom-
krážom, čím docielite charakteristickú 
štruktúru. Či vytvoríte hrubé alebo jemnejšie 
línie, je len vecou vášho vkusu. Takto vz-
niknutý výtvor nechajte cez noc vyschnúť. 

Brúsenie

Prebrúste povrch pomocou 
Abranetu so zrnitosťou 80. 
Tým drsný povrch vyhladíte 
a váš trendový nábytok 
bude na dotyk pôsobiť ako 
pravý betón. 

Prelakovanie

Teraz je na rade neviditeľná ochranná vrstva: 
Prelakujte povrch svetlostálym ADLER lakom na 
nábytok v nízkom stupni lesku. Odporúčame ADLER 
PUR- Antiscratch G5, tak docielite obzvlášť masívny 
povrch. Presne taký, aký od „betónu“ očakávate. 

Pri spracovaní sa riaďte technickými listami ADLER PUR-Antiscratch a ADLER Betoneffekt.

Číslo produktu betónového efektu: 
Cuba Libre  4083 053 189 
Bahama Mama  4083 053 190
Caipirinha  4083 053 191
Daiquiri  4083 053 192 
White Lady  4083 053 193

Veľkosť balenia 3 litre

Prelakovateľné svetlostálym lakom na nábytok ako napr.: 
ADLER PUR-Antiscratch HQ 26320 ff
ADLER Legnopur 26211 ff
ADLER Aqua-Top Antiscratch 30341 ff
ADLER Aqua-Resist 30460 ff
predovšetkým v hlbokomatnom  odtieni (G5 alebo G10)

Odporúčaný podklad: 
Drevotriesková doska alebo drevovláknitá doska (napr.  MDF)


