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Priročnik za izbiro naših izdelkov



www.adesiv.it 

Namen tega priročnika je enostavno prepoznavanje uporabe naših izdelkov ter 
olajšati in poenostaviti izbiro pravega izdelka, kot tudi zagotoviti smernice za izbiro 
najustreznejših rešitev za pogosto ponavljajoče se potrebe in težave na gradbišču.

Posebno poglavje priročnika  je namenjeno lakiranju oz. priporočenim ciklom 
lakiranja. Priporočila so pripravljena na podlagi naših izkušenj.

V vsakem primeru vam priporočamo, da vedno preberete naše tehnične liste in, 
če ste v dvomih, kontaktirajte našega zastopnika oz. distributerja.





www.adesiv.it 

»Izbrati proizvode znamke Adesiv pomeni izbrati podjetje s 46-letno tradicijo proizvodnje lepil, ki si je zastavilo v prihodnost 
usmerjeno celostno vizijo. Zavzemamo se za nenehno zagotavljanje kakovosti svojih izdelkov, naš najbolj navdušujoč 
podvig pa je stalno izboljševanje delovanja.«

Od leta 1971 proizvajamo industrijska lepila za gradbeno, čevljarsko in papirno industrijo.

Razvoj in strateško načrtovanje podjetja se opirata na jasno določeno poslanstvo in cilje: kakovost proizvodov, skrb za 
uporabnika in varstvo okolja.

Od leta 1971 stalno rastemo zaradi vlaganja v raziskave in razvoj, predvsem pa zaradi odprtja tehnološko naprednega 
obrata za proizvodnjo surovin. Naša blagovna znamka je danes prisotna v več kot 45 državah po svetu; na glavnih 
referenčnih trgih, predvsem na trgu proizvodov za polaganje, končno obdelavo in nego lesenih talnih oblog pa zasedamo 
vodilno mesto.

Mojstrom polaganja lesenih talnih oblog nudimo široko paleto uporabniku prilagojenih rešitev. Lesene talne obloge 
predstavljajo naložbo, ki traja vse življenje, in spričo tega zahtevajo kar največjo skrb in vzdrževanje.



OD 1971 
v Bassano del Grappa

LEPILA IN LAKI ZA PARkET

Most Ponte degli Alpini. Po načrtu arhitekta Andree Palladia, 1569.
Bassano del Grappa, mesto zgodovinskega pomena
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• Hitro sušenje  
• Za notranjo uporabo 
• Debeline do 12 mm

• Ojačana z vlakni
• Debeline od 3 do 50 mm
• Primerna za ogrevane estrihe

• Pospešilo oprijema za 
PAVILAST R - ADECEM 
FIBER

• Enokomponentna, na vodni 
osnovi 

• Pripravljena za uporabo

Prašni, neizravnani estrih, 
ki ga je potrebno izravnati 

s samoizravnalno maso

Priporočeni izdelki:

OSNOVNI PREMAZI in SAMOIZRAVNAVLNE MASE
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OSNOVNI PREMAZI in SAMOIZRAVNAVLNE MASE

• Ojačana z vlakni
• Primerna tudi za lesene podlage
• Primerna za ogrevane estrihe

• Enokomponentno s hitrim 
sušenjem  

• Na vodni osnovi
• Enostavno nanašanje

Površinsko brušenje z 
enoploščnim strojem

Priporočen postopek:

Stara talna obloga iz 
keramičnih ploščic, ki jo 
je potrebno izravnati s 
samoizravnalno maso

• Pospešilo oprijema
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Priporočen postopek:

OSNOVNI PREMAZI

Stara talna obloga iz 
keramičnih ploščic, na 
katero položimo nov 

parket

• Pospešilo oprijema za 
steklene in keramične 
površine

Za lepljenje uporabimo naša 
dvokomponentna lepila

Površinsko brušenje z 
enoploščnim strojem

*V primeru preostale vlage, ki prihaja 
iz obstoječe keramike, uporabimo naš 
PAVILAST 3C. 



PRIMER WB PU PRIMER PA400
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OSNOVNI PREMAZI

• Enokomponentni
• 100 % poliuretanski
• Brez vonja
• Ne vsebuje topil
• Hitro sušenje 45 – 55 minut
• Odlična zaščita pred preostalo 

vlago (največ 5 – 6 %)
• Dobre utrjevalne lastnosti

• Enokomponentna   
• Visoka učinkovitost (sposobnost 

utrjevanja)
• Učinkovita zaščita pred preostalo 

vlago (največ 4 – 5 %)
• Poveča mehansko odpornost 

površine

POLIURETANSKI OSNOVNI PREMAZ

blago zapolnjevanje
protiprašno delovanje, zaščita pred 

preostalo vlago

Ima odlične polnilne lastnosti*, utrjuje 
ščiti pred preostalo vlago

UTRJEVALNA SMOLA ZA 
ZAŠČITO PRED VLAGO

parna zapora
proti preostali vlagi

parna zapora
proti preostali vlagi

*Ob uporabi topila D40



PRIMER PA35
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OSNOVNI PREMAZI

• Poliuretanska enokomponentna  
• Učinkovita zaščita pred preostalo vlago 

(največ 4 – 5%)

UTRJEVALNA SMOLA ZA 
ZAŠČITO PRED VLAGO

Prosojna, primerna za zatesnitev starih 
lesenih talnih oblog

Stara lesena talna 
obloga ki odstopi od 

estriha



PELPREN PL6 EURO 5
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DVOKOMPONENTNA LEPILA 

• Dvokomponentno
• Visoka učinkovitost (oprijemljivost, 

trdnost)
• Primerno za vse vrste lesenih talnih 

oblog
• Odličen razmaz
• Ne vsebuje vode

• Dvokomponentno
• Visoka učinkovitost (oprijemljivost, trdnost)
• Primerno za vse vrste lesenih talnih oblog
• Odličen razmaz
• Zelo nizke emisije hlapnih organskih 

spojin (VOC)
• Ne vsebuje vode in topil

DVOKOMPONENTNO 
EPOKSIDNO 
POLIURETANSKO LEPILO 
ZA LESENE TALNE OBLOGE

DVOKOMPONENTNO 
EPOKSIDNO 
POLIURETANSKO LEPILO 
ZA LESENE TALNE OBLOGE 
Z MAJHNIM VPLIVOM NA 
OKOLJE



WB MONO MS/LE WB MONO MS

10

ENOKOMPONENTNA LEPILA  
S SILANSKO TEHNOLOGIJO

• Idealno za lepljenje gotovih večslojnih in 
masivnih talnih oblog manjših dimenzij

• Enokomponentno
• 100 % MS tehnologija
• Enostavno čiščenje
• Ne vsebuje topil
• Ne vsebuje vode

• Primerno za lepljenje vseh vrst lesenih talnih 
oblog

• Enokomponentno
• 100 % MS tehnologija
• Visoka učinkovitost
• Enostavno čiščenje
• Ne vsebuje topil
• Ne vsebuje vode

ENOKOMPONENTNO 
LEPILO S SILANSKO 
TEHNOLOGIJO 
LEPLJENJA

ENOKOMPONENTNO 
LEPILO S SILANSKO 
TEHNOLOGIJO 
LEPLJENJA



WB MONO MS ADEFLEX MS
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ENOKOMPONENTNO LEPILO S SILANSKO 
TEHNOLOGIJO Primerno za lepljenje talnih oblog, 
stopnic, talnih zaključnih letvic in za popravila

VISOKO ZMOGLJIVO ENOKOMPONENTNO LEPILO 
S SILANSKO TEHNOLOGIJO Primerno tudi za 
lepljenje deščic med polaganjem zunanjih talnih 
oblog (decking)

• Enokomponentno
• 100 % MS tehnologija
• Visoka učinkovitost
• Primerno za lepljenje vseh vrst lesenih 

talnih oblog
• Enostavno čiščenje

•  Enokomponentno sredstvo že 
pripravljeno za uporabo 

• 100 % MS tehnologija
• Visoka lepilna moč
• Izboljša zvočno izolacijo
• Hitro strjevanje

LEPILA S SILANSKO TEHNOLOGIJO



new GOLD LINEnew GOLD LINE
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»Nova linija ‘Gold line’, zadnji dosežek naših R&D 
laboratorijev, velja za naš trenutno najboljši proizvod za 
polaganje parketa v smislu učinkovitosti, prijaznosti do 
okolja in embalaže.«



MS GOLD FLEX EURO GOLDMS GOLD FLEX
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New GOLD LINE

• Enokomponentno
• 100 % MS tehnologija
• Visoka izdatnost
• Visoka začetna moč oprijema
• Primerno za lepljenje vseh vrst lesenih talnih 

oblog
• Ne vsebuje izocianata ali aminov
• Ne vsebuje topil
• Nizke emisije hlapnih organskih snovi (VOC)

• Dvokomponentno
• Visoka učinkovitost (oprijemljivost, trdnost)
• Primerno za vse vrste lesenih talnih oblog
• Odličen razmaz
• Poudarjena valovitost pri nanašanju
• Zelo nizke emisije hlapnih organskih spojin (VOC)

IZREDNO ZMOGLJIVO 
ENOKOMPONENTNO 
LEPILO S SILANSKO 
TEHNOLOGIJO 
LEPLJENJA

DVOKOMPONENTNO 
EPOKSIDNO 
POLIURETANSKO 
LEPILO ZA LESENE 
TALNE OBLOGE Z 
MAJHNIM VPLIVOM NA 
OKOLJE

EPOKSIDNO POLIURETANSKOS SILANSKO TEHNOLOGIJO LEPLJENJA
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Namig

Naša dvokomponentna lepila s silansko tehnologijo so primerna 
za lepljenje na ogrevane in hlajene talne podlage*

*izpolnjujejo navodila za polaganje ogrevanih talnih oblog



FUGASTOP
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Tesnila

POSEBNO TESNILNO SREDSTVO ZA 
PARKET IN LAMINATE

Enokomponentno tesnilno sredstvo na 
osnovi akrila, ki se lahko brusi in premaže 
z laki, brez vonja in topil
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V sodelovanju s strokovnjaki smo razvili popolno paleto proizvodov, da bi zadostili potrebam po 
zagotavljanju brezhibnega parketa. Izbirate lahko med številnimi podlagami, ki se enostavno 
nanašajo in so odporne proti porumenelosti, enokomponentnimi in dvokomponentnimi 
barvami, pa vse do naših najnovejših dosežkov: visoko zmogljivih lakov z matiranim ali 
izredno matiranim učinkom. Prepustite se kakovosti ADESIV; naši laki bodo vašim talnih 
oblogam podarili povsem nov videz. 

LAKI

Optimalne rezultate lahko 
dosežemo z dvema nanosoma 
temeljnega premaza in enim 
nanosom laka

TEHNIČNO

NAVODILO



FILLER PLUS

LEGASTUCCO L100
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ZAPOLNITEV

• Enokomponentna
• Brez vonja
• Na vodni osnovi
• Dobra polnilna moč
• Naknadno se lahko nanesejo proizvodi na 

osnovi vode ali topil

• Enokomponentna
• Brezbarvna
• Visoka učinkovitost (polnilna moč)
• Omogoča hitro brušenje
• Naknadno se lahko nanesejo proizvodi na 

osnovi vode ali topil

VEZIVNA SMOLA NA VODNI OSNOVI  
ZA GLAJENJE LESENIH TALNIH OBLOG

VEZIVNA SMOLA ZA GLAJENJE LESENIH TALNIH 

OBLOG NA OSNOVI TOPIL



(2 x)

(1 x)

(1 x)
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Končni videz:
Matiran
Polsijajen
Sijajen

Končni videz:
Izredno matiran

CIKEL NA VODNI OSNOVI

IZREDNO MAT 
ENOKOMPONENTNI 

POLIURETANSKI TEMELJNI LAK
NA VODNI OSNOVI

AKRILNO-POLIURETANSKI ENOKOMPONENTNI 
LAK

POLIURETANSKI ENOKOMPONENTNI LAK Z 
NARAVNIM VIDEZOM

Opomba: osnovni barvni premaz lahko uporabimo 
tudi kot samostojen premaz v treh nanosih



(2 x) (1 x)
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Končni videz:
Izredno matiran

Za doseganje naravnega videza 
v SREDNJE OBREMENJENIH prostorih

POLIURETANSKI DVOKOMPONENTI TEMELJNI 
PREMAZ NA VODNI OSNOVI 

POLIURETANSKI ENOKOMPONENTNI LAK Z 
NARAVNIM VIDEZOM

CIKEL NA VODNI OSNOVI



(2 x)

(1 x)

(1 x)
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Končni videz:
Matiran 
Polmatiran 
Polsijajen
Sijajen

Končni videz:
Ultra matiran

CIKEL NA VODNI OSNOVI

Za doseganje naravnega videza 
v VISOKO OBREMENJENIH prostorih

DVOKOMPONENTNI POLIURETANSKI LAK NA 
VODNI OSNOVI

DVOKOMPONENTNI POLIURETANSKI LAK NA 
VODNI OSNOVI

POLIURETANSKI DVOKOMPONENTI TEMELJNI 
PREMAZ NA VODNI OSNOVI 



(2 x) (1 x)
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Za doseganje naravnega videza 
v VISOKO OBREMENJENIH prostorih

Končni videz:
Matiran
Polmatiran

MEŠANI CIKEL

Ko želimo uporabiti osnovni premaz na osnovi topil 
+  lak na vodni osnovi

DVOKOMPONENTNI POLIURETANSKI LAK NA 
VODNI OSNOVI

DVOKOMPONENTNI OSNOVNI PREMAZ NA 
OSNOVI TOPIL



(2 x)

(1 x)

(1 x)
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Končni videz:
Matiran
Polsijajen
Sijajen

Končni videz:
Satiniran

CIKEL NA OSNOVI TOPIL

Ko želimo uporabiti cikel z  
osnovnim premazom in lakom na osnovi topil

DVOKOMPONENTNI OSNOVNI PREMAZ NA 
OSNOVI TOPIL

POLIURETANSKI LAK NA OSNOVI TOPIL

POLIURETANSKI LAK NA OSNOVI TOPIL
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Ko želimo uporabiti cikel z  
osnovnim premazom in lakom na osnovi topil

RETARDIRANA RAZDREČILA

• Primerno za podaljšanje odprtega časa lak 
na osnovi topil

• Primerno za poletne podnebne pogoje
• Priporočeno razmerje redčenja je 3 do 8%

• Primerno za podaljšanje odprtega časa lak 
na vodni osnovi

• Primerno za poletne podnebne pogoje
• Priporočeno razmerje redčenja je 5 do 10 %

RETARDIRANO RAZDREČILO NA OSNOVI 
TOPIL

RETARDIRANO RAZDREČILO



White Grey

Neutral Cognac

Teak Wenghè

PAVIOLIO 25 WB
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PIGMENTIRANO OLJE ZA LESENE TALNE OBLOGE

• Enokomponentno
• Zagotavlja odlično intenzivnost barve, in se odlično vpije v podlago.
• Primerno za vse vrste lesenih talnih oblog
• Odlične vodoodbojne lastnosti
• Odlična odpornost na pohodne obremenitve
• Možno prelakiranje po postopku, kot ga priporoča Adesiv.



(1 x) (1 x) (1 x)
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ENOKOMPONENTNA PODLAGA
Osnovni premaz na vodni osnovi kot pospešilo 

oprijema za nadaljnji nanos laka

OLJE ZA LESENE TALNE OBLOGE VISOKO ODPORNI DVOKOMPONENTNI POLIURETANSKI LAK NA 
VODNI OSNOVI mat - polmat - pol sijaj - sijaj

Glej cikel 
nanašanja

POPOLNI CIKEL OLJANJE + ZAŠČITA Z LAKOM NA VODNI OSNOVI



26

LINIJA PROIZVODOV ZA NEGO IN ČIŠČENJE PARKETA

HRANILNO ČISTILNO 
SREDSTVO ZA OLJENE 

LESENE TALNE OBLOGE

SAMOPOLIRNO SREDSTVO 
ZA LOŠČENJE LAKIRANEGA 

PARKETA

NEVTRALNO ČISTILNO 
SREDSTVO

MAT LOŠČILO ZA LAKIRAN 
PARKET

POŽIVLJAJOČE ČISTILNO 
SREDSTVO

Negovati parket pomeni zagotoviti talni oblogi 
obstojnost in dolgotrajen lep videz, občutek čistoče 
in higiene pa hkrati naredi vse prostore prijetnejše. 
V skladu s tem načelom je družba ADESIV razvila 
linijo proizvodov, ki zadostijo vsakodnevnim in rednim 
potrebam po negi in vzdrževanju parketa.
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PROIZVODI ZA ZAŠČITO ZUNANJIH TALNIH OBLOG

POŽIVLJAJOČE ČISTILNO 
SREDSTVO ZA ZUNANJO UPORABO

IMPREGNACIJSKA SMOLA

• Odstranjuje sivino lesa
• Enokomponentno 
• Deluje poživljajoče in obnavljajoče

Lazurni premaz na osnovi topil za 
nego in zaščito zunanjih lesenih 
talnih oblog.



Adesivi per pavimenti LVT e PVC

ADETAC S

PELPREN PL6-G
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IZREDNO UČINKOVITO AKRILNO 
LEPILO

DVOKOMPONENTNO LEPILO ZA 
TEKSTILNE IN NETEKSTILNE TALNE 
OBLOGE
IN ZA ŠPORTNE POVRŠINE

Pred polaganjem
ODSTRANIMO VOSEK IN 

GRUNDIRAMO TALNO 
OBLOGO

• Akrilno enokomponentno
• Visoka oprijemna moč
• Močan začetni oprijem
• Samo za notranjo uporabo

• Dvokomponentno poliuretansko 
epoksidno sredstvo

• Visoka oprijemna moč
• Visoka trdnost in prožnost
• Za notranjo in zunanjo uporabo

Vpojne in nevpojne 
talne podlage

Vpojne talne 
podlage (betonska, 
samoizravnalna tla, 

itd.)

LEPILA ZA VINILNE, PVC IN NETEKSTILNE TALNE OBLOGE
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PRIMERNO TUDI ZA ŠPORTNE TALNE OBLOGE IN 
UMETNO TRAVO

• Dvokomponentno poliuretansko epoksidno sredstvo
• Visoka oprijemna moč
• Visoka trdnost in prožnost
• Za notranjo in zunanjo uporabo
• Primerno za vpojne in nevpojne talne podlage

LEPILA ZA VINILNE, PVC IN NETEKSTILNE TALNE OBLOGE



  SINCE 1971  
 glues and varnish for parquet

Follow us on


