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BARVY
Namalujte si svět po svém veselými barvami přinášejícími
radost a inspiraci.
Pro HELIOS je svět bez nich nepředstavitelný. I kvůli tomu
se snažíme každý den vytvářet nátěry přizpůsobené vašim
přáním, potřebám a světovým trendům. Jsme při tom
úspěšní. Můžeme hrdě prohlásit, že zaujímáme jedno z
vedoucích míst mezi výrobci nátěrových hmot v Evropě.
Důvěru našich zákazníků posilujeme neustálým
technologickým pokrokem a důsledným dodržováním
vysoké kvality nátěrových hmot pro ochranu a dekoraci:
BORI, TESSAROL, SPEKTRA a IDEAL. Zvláštní pozornost
věnujeme životnímu prostředí. Zavádíme paletu nových,
k životnímu prostředí šetrných výrobků a spolupracujeme
při ekologických projektech.
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BARVY | ŠETRNĚ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

S úctou
k přírodě
U všech výrobků výrobního
programu Helios se snažíme
nahrazovat škodlivé složky
novými, zdravotně a ekologicky
přijatelnějšími. Kromě toho
vyvíjíme i úplně nové výrobky,
u nichž důsledně dbáme na
nejpřísnější ekologické standardy
a doporučení. Jsou vyrobeny na
bázi vodouředitelných pojiv a jsou
označeny piktogramem rybičky s
nápisem “EKOLOGICKY ŠETRNÉ”.
Nátěry na bázi vody doporučujeme
tam, kde se zdržují lidé citliví
na organická rozpouštědla
(děti, senioři, alergici atd.) resp.
v gastronomii (v kuchyních,
restauracích…).

Výhody nátěrů
na bázi vody:
• Při zasychání se neuvolňují
zdraví škodlivé výpary,
dodátečné větrání není nutné
• Rychlé zasychání umožňuje
aplikaci více vrstev v kratší
době
• Bez nepříjemného zápachu
• Není nutno ředit – a pokud
ano, ředí se vodou
• Čerstvé skvrny se odstraní
vodou
• Nátěry časem nežloutnou

NAŠI NEJMENŠÍ:
ať si hrají bezpečně
Pokud mluvíme o natírání
předmětů, s nimiž přicházejí do
kontaktu děti – dětské hračky,
postýlky, apod. – je samozřejmě
správný výběr nátěru ještě
důležitější. Naši nejmenší jsou
obzvláště citliví, proto jsme v
Heliosu věnovali třem výrobkům
obchodní značky TESSAROL
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zvláštní pozornost a vytvořili jejich
složení tak, aby byly po zaschnutí
chemicky nezávadné a vhodné pro
častý kontakt s našimi nejmenšími.
Jejich vhodnost potvrzuje certifikát
Úřadu pro zdravotní nezávadnost
Maribor – Institut pro ochranu
životního prostředí.

VÝROBKY S CERTIFIKÁTEM
"VHODNÝ PRO DĚTSKÉ
HRAČKY":
• TESSAROL akrylátový email
• TESSAROL akrylátový základní
nátěr na dřevo
• TESSAROL akrylátový lak

BARVY | KOUZELNÝ SVĚT BAREV

HGMIX
Fantazie bez hranic
Tónovací systém HGMIX doplňuje chybějící spektrum odstínů
mezi hotovými barevnýmí odstíny. Celková paleta obsahuje
více než tisíc barevních odstínů a je u většiny vrchních nátěrů
značky HELIOS dostupná na prodejních místech vybavených
tónovacím zařízením.
Cesta k požadovanému odstínu je snadná - vzorek látky,
tapety, obkladu, keramiky … Porovnejte s našimi
vzorkovnicemi v obchodě s tónovacím systémem HGMIX.
HGMIX tónovací systém umožňuje přípravu požadovaného
barevného odstínu podle vzorkovnic: HARMONIA, TERRA,
MONICOLOR 720, EUROTREND, RAL, NCS ...

VZORKOVNICE TERRA
Odolnost barevných odstínů
Vzorkovnice TERRA je určena k výběru odstínů pro zděné fasádní i
vnitřní povrchy. Všechny v ní uvedené odstíny jsou vyrobeny na bázi
tzv. anorganických pigmentů, což zajišťuje maximální světelnou
a chemickou odolnost barevného odstínu. To je zvlášť důležité,
mluvíme-li o exteriérech vystavených povětrnostním vlivům (slunce,
déšť, vítr …), které přispívají k nežádoucímu blednutí barevných
odstínů.
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BARVY | VHODNÉ ŘEŠENÍ PRO MŮJ DŮM

KTERÝ VÝROBEK
POUŽÍT?

5

Je první a nejčastější otázka
káždého zákazníka, který sám
přistupuje k dekoraci, ochraně
nebo obnově bytu, domu, chalupy,
zahrady atd.
Název výrobku obvykle zákazníkovi
nestačí, protože důkladná ochrana
je proces, který má více kroků – od
vhodné přípravy povrchu a aplikaci
základního nátěru, až po vrchní
nátěr.
Proto jsme pro zákazníky připravili
návody ochrany a dekorace povrchů
v praktických tabulkách s popisy
postupů. Různé typy povrchů
jsou označeny i na obrázku domu
na této stránce katalogu. Nazvali
jsme je SYSTÉMY OCHRANY A
DEKORACE.
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1 KROVY A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE STŘECH
		 BORI impregnace W
		 BORI impregnace s biocidem W

2 DŘEVĚNÉ DVEŘE

3 DŘEVĚNÁ OKNA
		 Viditelná struktura dřeva:
		 BORI lak lazura
		 BORI lazura
		 Krycí nátěr:
		 TESSAROL email professional
		 TESSAROL akrylátový email

4 STAVEBNÍ NÁBYTEK Z TVRDÉHO PLASTU (PVC)
		 TESSAROL email professional
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		 Viditelná struktura dřeva:
		 BORI lak lazura
		 BORI lazura
		 Krycí nátěr:
		 TESSAROL email professional
		 TESSAROL akrylátový email

VHODNÝ SYSTÉM OCHRANY
A DEKORACE JE PŘEDSTAVEN
POD STEJNÝM ČISLEM DÁLE.
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5 DŘEVĚNÉ PODBITÍ A OBLOŽENÍ STĚN
		 Viditelná struktura dřeva:
		 BORI lak lazura
		 BORI lazura
		 BORI gelová lazura
		 Krycí nátěr:
		 TESSAROL akrylátový email

6 DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ
		 Viditelná struktura dřeva:
		 BORI lak lazura
		 BORI lazura
		 TESSAROL lak
		 Krycí nátěr:
		 TESSAROL akrylátový email

7 DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK
		 A PLOTY
		 Viditelná struktura dřeva:
		 BORI lak lazura
		 BORI lazura
		 Krycí nátěr:
		 TESSAROL email
		 TESSAROL akrylátový email

8 PARKETY
		 IDEAL lak na parkety
		 (lesklý/polomatný)
		 IDEAL akrylátový lak na parkety
		 (lesklý/polomatný)
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9		 KOVOVÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK 		
		 A ZÁBRADLÍ
		 TESSAROL email
		 TESSAROL akrylátový email
		 TESSAROL email professional
		 TESSAROL Direct
		 TESSAROL Antik
		 TESSAROL email na pozinkovaný plech

10 KOVOVÉ DVEŘE A RÁMY
		 TESSAROL akrylátový email
		 TESSAROL email professional
		 TESSAROL Direct

11 OKAPY A KOVOVÉ STŘEŠNÍ		
		OPLECHOVÁNÍ
		 TESSAROL email
		 TESSAROL Antik
		 TESSAROL email na pozinkovaný plech

12		 RADIÁTORY A POTRUBÍ ÚSTŘEDNÍHO
		TOPENÍ
		 TESSAROL email
		 TESSAROL email na pozinkovaný plech
		 TESSAROL email na radiátory
		 TESSAROL email na radiátory akrylátový

13 VNITŘNÍ STĚNY – V BÍLÝCH ODSTÍNECH
		 SPEKTRA Classic
		 SPEKTRA Extra
		 SPEKTRA Magnetic

14 VNITŘNÍ STĚNY – V ODSTÍNECH Z
		 HGMIX SYSTÉMU
		 SPEKTRA LATEX MAT
		 SPEKTRA LATEX POLOMAT
		 SPEKTRA PREMIUM

15 VNITŘNÍ STĚNY – DEKORATIVNÍ 		
		TECHNIKY
		 SPEKTRA DOMFLOK LESK
		 SPEKTRA DOMFLOK POLOMAT
		 SPEKTRA DOMFLOK PERL
		 SPEKTRA DECOR QUARZ
		 SPEKTRA DECOR TOPA Z

16 VNITŘNÍ STĚNY – PŘEKRÝVÁNÍ
		SKVRN
		 SPEKTRA antinikotinová barva

17 VNITŘNÍ STĚNY – OBNOVA POVRCHŮ
		 NAPADENÝCH PLÍSNÍ
		 SPEKTRA ochrana proti plísním ZP
		 SPEKTRA biocidní prostředek SANITOL
		 SPEKTRA PREMIUM
		 SPEKTRA Termo Top
		 SPEKTRA vnitřní tmel TERMO

18 FASÁDA
		 SPEKTRA akrylátová fasádní
		 barva STANDARD
		 SPEKTRA fasádní barva Universal
		 SPEKTRA silikonová fasádní barva

19 TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY FASÁD
SPEKTRA OMÍTKA AKRYLÁTOVÁ
		 SPEKTRA AKRYLÁTOVÁ FASÁDNÍ BARVA
		 SPEKTRA SILIKON&SILIKÁTOVÁ OMÍTKA
		 SPEKTRA OMÍTKA SILIKONOVÁ

20 BETON – POCHŮZNÝ POVRCH
		 SPEKTRA akrylátová barva na beton
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DŘEVO
O DŘEVĚ

a nátěrech na dřevo
Dřevo je hezké ještě dlouho poté, co z něj vyrobíme
židli, okno, dveře, desku, obložení nebo ptačí budku.
samozřejmě to platí jen tehdy, je-li před povětrnostními
vlivy (vlhkost, teplotní změny, uv záření), živočišnými a
rostlinnými mikroorganismy správně a odborně
chráněno.
Proto hraje významnou roli správný výběr nátěru.
Především dřevo v exteriéru je nutno opatřit nátěrem,
který je dostatečně elastický, aby umožnil »dýchání«
dřeva, a zároveň nabídl ochranu před povětrnostnými
a biologickými vlivy.
Pro ochranu a dekoraci dřeva v rámci obchodní značky
HELIOS můžete vybírat mezi třemi základními druhy
nátěrů: lazurami resp. transparentními nátěry BORI,
krycími nátěry TESSAROL nebo laky IDEAL
a TESSAROL.
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DŘEVO | LAZURY

Lazury jsou transparentní nátěry,
které vytvoří na povrchu tenkou,
průhlednou elastickou vrstvu.
Transparentní mikropigmenty
pronikají společně s pojivem do
dřeva a chrání jej před povětrnostními
vlivy prostředí, kromě toho uchovávají
a zdůrazňují jeho přírodní texturu.
Vodoodpudivé složky brání pronikání
vody do otevřených pórů dřeva,
nabobtnávání dřeva a vzniku trhlin.
Tónované lazury ve více barevných
odstínech dřeva slouží jako mořidlo
a představují výborný podklad
pro lakování. Dobře se navzájem
míchají. Můžete si proto sami
připravit požadovaný barevný odstín.
K ochraně dřeva vystaveného
UV záření doporučujeme středně
intenzivní odstíny, tímto způsobem
lze prodloužit trvanlivost ochraného
nátěru. Světlé odstíny propouštějí
více UV záření, což způsobuje
rozklad dřeva. Tmavé odstíny naopak
zvyšují teplotu, která dřevu i nátěru
škodí.
Kromě tenkovrstvých a lakových
lazur, jsou dalšími dvěma důležitými
pomocníky v rámci systému
kompletní ochrany dřeva také
impregnace na vodní bázi a na
bázi rozpouštědel, jelikož dřevu
poskytují dodatečnou ochranu před
napadením houbami (modráním a
dřevokaznými houbami) a hmyzem.
Tyto prostředky působí selektivně
jen na rostlinné a živočišné
mikroorganismy a jsou neškodné
teplokrevným organismům
(lidem a zvířatům).
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LEGENDA BAREVNÝCH ODSTÍNŮ BORI

1
bezbarvý

2
borovice

3
teak

4
ořech

6
třešeň

11
dub

12
makaser

13
bílý

15
smrk

17
akácie

7
mahagon

8
modřín

9
palisandr

10
kaštan

DŘEVO | LAZURY

1
Krovy a dřevěné konstrukce
1

Impregnace
Příprava povrchu

Nové dřevo

Obnova starého nátěru

broušení a odstranění nečistot

odstranění poškozených starých
nátěrů, čištění a broušení

1x BORI Impragnace s biocidem W

2, 3
Dřevěné stavební části
(okna, dveře …)

Systémy natírání lazurovacími nátěry (textura dřeva zůstává viditelná)
Příprava povrchu

2

1x BORI Impragnace s biocidem W

Nové dřevo

Obnova starého nátěru lazury

sušení, broušení, odstranění pryskyřic
a nečistot pomocí NITRO ředidla

odstranění nečistot, broušení, vzniklé trhliny
ve dřevě lze zatmelit pomocí BORI akrylátového
tmelu na dřevo a znovu přebrousit

Nátěry na základě syntetických pojiv
Nejčastěji používaný
nátěrový systém:

Nátěry na základě
akrylátových pojiv

1x BORI Impregnace s biocidem W
1x BORI lazura tenkovrstvá
2x BORI lazura laková

1x BORI lazura tenkovrstvá
1-2x BORI lazura laková

1x BORI impregnace s biocidem W
2-3x BORI lazura

1-2x BORI lazura

3

5
Dřevěné podbití
5

Systémy natírání lazurovacími nátěry (textura dřeva zůstává viditelná)
Příprava povrchu

Nové dřevo

Obnova starého nátěru lazury

sušení, broušení, odstranění pryskyřic
a nečistot pomocí NITRO ředidla

broušení, odstranění nečistot

Nátěry na základě syntetických pojiv
Nejčastěji používaný
nátěrový systém:

NOVINKA
Nátěry na základě
akrylátových pojiv

1x BORI Impregnace s biocidem W
1x BORI lazura tenkovrstvá
2x BORI lazura laková

1x BORI lazura tenkovrstvá
1-2x BORI lazura laková

1x BORI impregnace s biocidem W
2x BORI gelová lazura

1-2x BORI gelová lazura

1x BORI impregnace s biocidem W
2-3x BORI lazura

1-2x BORI lazura
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6
Dřevěné obklady

Systémy natírání lazurovacími nátěry (textura dřeva zůstává viditelná)

6
Příprava povrchu

Nové dřevo

Obnova nátěru lazury

sušení, broušení, odstranění pryskyřic
a nečistot NITRO ředidlem

broušení, odstranění nečistot

1-2x BORI lazura laková

1x BORI lazura tenkovrstvá

2x BORI lazura

1-2x BORI lazura

2x TESSAROL lak akrylátový

1-2x TESSAROL lak akrylátový

Nátěry na základě
syntetických pojiv
Nejčastěji používaný
nátěrový systém:
Nátěry na základě
akrylátových pojiv
Pro saténový vzhled natřeného
povrchu v různých odstínech
dřeva doporučujeme systém:
Chcete-li vyšší lesk a chcete-li
zdůraznit přírodní barvu dřeva
doporučujeme systém:

7
Dřevěný zahradní
nábytek a ploty

Systémy natírání lazurovacími nátěry (textura dřeva zůstává viditelná)
Příprava povrchu

7

Nové dřevo

Obnova starého lazurovacího nátěru

sušení, broušení, odstranění pryskyřic
a nečistot NITRO ředidlem, možné
trhliny ve dřevě lze zatmelit pomocí
BORI akrylátového tmelu na dřevo

broušení, odstranění nečistot; možné
trhliny ve dřevě lze zatmelit pomocí
BORI akrylátového tmelu na dřevo

Nátěry na základě
syntetických pojiv
Nejčastěji používaný nátěrový
systém:

7

14

Nátěry na základě
akrylátových pojiv

1x BORI impregnace s biocidem W
1x BORI lazura tenkovrstvá
2x BORI lazura laková

1x BORI lazura tenkovrstvá
1-2x BORI lazura laková

1x BORI impregnace W
2x BORI lazura

1-2x BORI lazura

DŘEVO | LAZURY

BORI impregnace W

Ochrana dřeva před modráním, plísní, dřevokaznými houbami a hmyzem, na bázi vody
NÁVOD K POUŽITÍ

• P ENETRACE DO DŘEVA
• J EMNĚ NAŽLOUTLÝ ODSTÍN
• S NADNÉ NANÁŠENÍ

PRO: impregnaci dřeva venku (krovy, přístřešky, zábradlí,
zahradní domky) a ve vlhkých vnitřních prostorech
(koupelny, kuchyně, sklepy)
VYDATNOST: v jedne vrstvě 8 - 9 m2 / 1 litru
ŘEDĚNÍ: bez ředění
BALENÍ: 0,75 l / 5 l
BAREVNÉ
bezbarvý
ODSTÍNY:

BORI impregnace s biocidem W

Ochrana dřeva před modráním, plísní a dřevokaznými houbami
NÁVOD K POUŽITÍ

• P ENETRACE DO DŘEVA
• B EZBARVÝ
• S NADNÉ NANÁŠENÍ

PRO: impregnaci venkovního dřeva (stříšky, nadstřešky,
ploty, kůlny) a pro vlhké vnitřní prostory (koupelny,
kuchyně, sklepy)
VYDATNOST: v jedne vrstvě 6 - 7 m2 / 1 litru
ŘEDĚNÍ: připraveno k použití
BALENÍ: 0,75 l / 2,5 l
BAREVNÉ
bezbarvý
ODSTÍNY:

BORI lazura tenkovrstvá

Dekorativní a hloubková ochrana dřeva
• T RANSPARENTNÍ NÁTĚR

ZDŮRAZŇUJÍCÍ PŘÍRODNÍ VZHLED
DŘEVA

NÁVOD K POUŽITÍ
PRO: používá se jako mezivrstva při systémové ochraně a
dekoraci dřevěných povrchů v interiéru a exteriréru:
pro podbití, ploty, obklady stěn a stropů…
VYDATNOST: v jedné vrstvě 10 - 12 m2 / 1 litru

• N EOBSAHUJE BIOCIDNÍ PROSTŘEDKY

ŘEDĚNÍ: připraveno k použití

• P RUŽNÝ – OCHRANNÝ FILM

BALENÍ: 0,75 l / 2,5 l / 5 l

NEPRASKÁ A NELOUPE SE

• S NADNÁ APLIKACE

BAREVNÉ
ODSTÍNY:
1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

15

15
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BORI lazura laková

Dlouhodobá ochrana proti vnějším vlivům
• O BSAHUJE VOSKY ZVYŠUJÍCÍ
VODOODPUDIVOST NÁTĚRU

• H EDVÁBNĚ LESKLÝ VZHLED NÁTĚRU
• P RUŽNÝ – OCHRANNÝ FILM
NEPRASKÁ A NELOUPE SE

• Š IROKÝ VÝBĚR BAREVNÝCH ODSTÍNŮ

NÁVOD K POUŽITÍ
PRO: vrchní ochranu a dekoraci dřeva v interiéru a
exteriéru okna, dveře, rolety, okenice, zábradlí,
oplocení a obklady, chalupy, zahradní domky,
zahradní nábytek…
VYDATNOST: v jedné vrstvě 16 - 20 m2 / 1 litru
ŘEDĚNÍ: připraveno k použití
BALENÍ: standardní odstíny: 0,75 l / 2,5 l / 5 l
HGMIX: 1 l / 3 l
BAREVNÉ
ODSTÍNY:
1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

15

BORI lazura laková UV extra

Dlouhodobá bezbarvá ochrana světlého dřeva, které si zachová přírodní vzhled
• O CHRANA DŘEVA PŘED VLIVEM
UV ZÁŘENÍM

• O BSAHUJE SPECIÁLNÍ UV ADITIVA,

KTERÁ CHRÁNÍ DŘEVO PŘED ŠEDNUTÍM

• H EDVÁBNĚ LESKLÝ NÁTĚROVÝ FILM
• O BSAHUJE LÁTKY, KTERÉ ZVYŠUJÍ
ODOLNOST NÁTĚRU VŮČI VODĚ

• P RUŽNÝ – OCHRANNÝ FILM NEPRASKÁ
A NELOUPE SE

NÁVOD K POUŽITÍ
PRO: bezbarvou vrchní ochranu a dekoraci dřeva v
interiéru a exteriéru: okna, dveře, rolety, okenice,
zábradlí, oplocení a obklady, chalupy, zahradní
domky, zahradní nábytek…
VYDATNOST: v jedné vrstvě 12 - 14 m2 / 1 litru
ŘEDĚNÍ: připraveno k použití
BALENÍ: 0,75 l / 2,5 l
BAREVNÉ
bezbarvý
ODSTÍNY:

BORI lazura

Transparentní, ekologicky šetrný nátěr, který zdůrazní přírodní vzhled dřeva
NÁVOD K POUŽITÍ

• V ÝBORNÁ OCHRANA PŘED
SLUNCEM A DALŠÍMI
POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY

• O BSAHUJE VOSKY ZVYŠUJÍCÍ
VODOODPUDIVOST NÁTĚRU

• PRUŽNÝ - NÁTĚR NEPRASKÁ A
NELOUPE SE

• S ATÉNOVÝ VZHLED NÁTĚRU
• Š IROKÉ SPEKTRUM BAREVNÝCH
ODSTÍNŮ
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PRO: ochranu a dekoraci dřeva v interiéru a exteriéru:
nábytek, stavební prvky, podbití, pergoly, zahradní
nábytek, chalupy, zahradní domky…
VYDATNOST: v jedné vrstvě 14 - 16 m2 / 1 litru
ŘEDĚNÍ: voda
BALENÍ: standardní odstíny: 0,75 l / 2,5 l
HGMIX: 1 l
BAREVNÉ
ODSTÍNY:
1

2

3

10

13

17

4

7

9

BORI GELOVÁ LAZURA
· G
 ELOVÁ STRUKTURA NÁTĚRU, KTERÝ NEKAPE ZE
ŠTĚTCE ANI NESTÉKÁ Z VERTIKÁLNÍCH POVRCHŮ
· V YDATNÝ NÁTĚROVÝ FILM S HEDVÁBNÝM
LESKEM
· O
 CHRANA DŘEVA PŘED SLUNCEM A DALŠÍMI
VLIVY POČASÍ
· O
 BSAHUJE VOSK, KTERÝ VYLEPŠUJE ODOLNOST
NÁTĚRU VŮČI VODĚ
· E LASTICITA – OCHRANNÝ FILM NEPRASKÁ
A NEODLUPUJE SE

NÁVOD K POUŽITÍ
PRO:

VYDATNOST:

pro ochranu a dekoraci dřevěných
povrchů uvnitř i venku: na okna, dveře,
rolety, okenice, ploty, bednění, sruby,
zahradní domky, zahradní nábytek
v jedné vrstvě 16 - 20 m2 / 1 litru

ŘEDĚNÍ:

připraven k použití

BALENÍ:

0,75 l / 2,5 l

BAREVNÉ
ODSTÍNY:

6 standardních odstínů

2

3

4

6

9

11

UV OCHRANA
AŽ DO 6 LET

GEL – NESTÉKÁ
DOBRÁ ODOLNOST
VŮČI VODĚ
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DŘEVO | KRYCÍ NÁTĚRY

Krycí nátěry dřevo chrání a dekorují, přičemž
jeho strukturu úplně překryjí. Proto jsou
určeny především pro méně ušlechtilé a
poškozené druhy dřeva, obnovení starého
nábytku, oken, dveří, zábradlí. Snadno se
nanášejí a rychle zasychají. Jsou vhodnou
ochranou dřeva s vysokou odolností a
velkou možností výběru vhodného
barevného odstínu.
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DŘEVO | KRYCÍ NÁTĚRY

2, 3
Dřevěné stavební části
(okna, dveře …)

Systémy natírání krycími nátěry (textura dřeva není viditelná)
Nové dřevo

Obnova starého krycího nátěru

sušení, broušení, odstranění pryskyřice
a nečistot pomocí NITRO ředidla, vzniklé trhliny
ve dřevě lze zatmelit pomocí BORI akrylátového
tmelu na dřevo a znovu přebrousit

úplné odstranění zvětralých nátěrů nebo
přebroušení zdravých nátěrů, odstranění nečistot;
možné trhliny ve dřevě lze zatmelit pomocí BORI
akrylátového tmelu na dřevo a znovu přebrousit

1-2x TESSAROL základní barva na dřevo
2x TESSAROL email professional

1x TESSAROL základní barva na dřevo
1-2x TESSAROL email professional

1-2x TESSAROL akrylátová základní barva
na dřevo
2x TESSAROL akrylátový email

1x TESSAROL akrylátová základní barva na dřevo
1-2x TESSAROL akrylátový email

Nové dřevo

Obnova starého krycího nátěru

sušení, broušení, odstranění pryskyřic
a nečistot NITRO ředidlem

úplné odstranění zvětralých nátěrů nebo
přebroušení zdravých nátěrů, odstranění nečistot

Chcete-li částečně viditelnou
strukturu dřeva, doporučujeme
použití systému:

1x BORI impregnace W
2x BORI lazura

1-2x BORI lazura (bílý)

Chcete-li úplně překrýt
strukturu dřeva, doporučujeme
použití systému:

1x TESSAROL akrylátová základní barva na dřevo
2x TESSAROL akrylátový email

1x TESSAROL akrylátová základní barva na dřevo
1-2x TESSAROL akrylátový email

Nové dřevo

Obnova starého krycího nátěru

sušení, broušení, odstranění pryskyřic
a nečistot NITRO ředidlem

úplné odstranění zvětralých nátěrů nebo
přebroušení zdravých nátěrů, odstranění nečistot

2x BORI lazura (bílý)

1-2x BORI lazura (bílý)

1x TESSAROL akrylátová základní barva na dřevo
2x TESSAROL akrylátový email

1x TESSAROL akrylátová základní barva na dřevo
1-2x TESSAROL akrylátový email

Nové dřevo

Obnova starého krycího nátěru

sušení, broušení, odstranění pryskyřic
a nečistot NITRO ředidlem, možné trhliny ve
dřevě lze zatmelit pomocí BORI akrylátového
tmelu na dřevo

úplné odstranění zvětralých nátěrů nebo
přebroušení zdravých nátěrů, odstranění
nečistot; možné trhliny ve dřevě lze podle potřeby
zaplnit pomocí BORI akrylového tmelu na dřevo

1-2x TESSAROL základní barva na dřevo
2x TESSAROL email

1x TESSAROL základní barva na dřevo
1-2x TESSAROL email

1-2x TESSAROL akrylátová
základní barva na dřevo
2x TESSAROL akrylátový email

1x TESSAROL akrylátová základní barva na dřevo
1-2x TESSAROL akrylátový email

Příprava povrchu

2

3
Nátěry na základě
syntetických pojiv
Nátěry na základě
akrylátových pojiv

5
Dřevěné podbití
Příprava povrchu

5

6
Dřevěné obklady
6

Příprava povrchu

Chcete-li částečně viditelnou
strukturu dřeva, doporučujeme
použití systému:
Chcete-li úplně překrýt
strukturu dřeva, doporučujeme
použití systému:

7
Dřevěný zahradní
nábytek a ploty
7

Příprava povrchu

7
Nátěry na základě
syntetických pojiv

Nátěry na základě
akrylátových pojiv
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DŘEVO | KRYCÍ NÁTĚRY

BORI akrylátový tmel na dřevo
Tmel na dřevo ve čtyřech odstínech

NÁVOD K POUŽITÍ
PRO: zahlazení menších povrchových nerovností na
dřevěném povrchu před nanášením základních
nátěrů v interiéru a exteriéru

• S NADNÉ NANÁŠENÍ
• D OBRÁ BROUSITELNOST

VYDATNOST: 1 m2 / 1 kg při vrstvě 1 mm
ŘEDĚNÍ: připraveno k použití
BALENÍ: 0,75 kg
BAREVNÉ
bílý, smrk, dub a buk
ODSTÍNY:

TESSAROL základní barva na dřevo
Vyrovná drobné nerovnosti

NÁVOD K POUŽITÍ
PRO: různé dřevěné povrchy (dveře, okna, zábradlí,
dřevěné konstrukce), dřevovláknité desky,
dřevotřískové desky, obnovení starého nábytku

• Z ÁKLADNÍ MATNÝ NÁTĚR

UMOŽŇUJÍCÍ DÝCHÁNÍ DŘEVA

•
•
•
•

D
 OBRÁ KRYVOST A PŘILNAVOST

VYDATNOST: v jedné vrstvě 10 - 12 m2 / 1 litru
ŘEDĚNÍ: připraveno k použití

D
 OBRÝ ROZLIV

BALENÍ: 0,75 l / 2,5 l

V ÝBORNÁ BROUSITELNOST

BAREVNÉ
bílý
ODSTÍNY:

S NADNÉ POUŽITÍ

TESSAROL akrylátová základní barva na dřevo

Obsahuje aditiva pro blokování vodorozpustných látek (brání vzniku žlutých skvrn)
NÁVOD K POUŽITÍ

•
•
•
•
•

R YCHLÉ ZASYCHÁNÍ
V ODOU ŘEDITELNÁ
Š ETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

PRO: různé dřevěné povrchy (dveře, okna, zábradlí,
dřevěné konstrukce), různé obklady v interiéru a
exteriéru
VYDATNOST: v jedné vrstvě 8 - 10 m2 / 1litru

B EZ NEPŘÍJEMNÉHO ZÁPACHU

ŘEDĚNÍ: voda

D
 OBRÁ PŘILNAVOST

BALENÍ: 0,75 l
BAREVNÉ
bílý
ODSTÍNY:

20
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TESSAROL univerzální základní barva UNI

Vynikající přilnavost na různé povrchy (železné a ocelové povrchy, pozinkovaný plech, měď, tvrzené PVC, dřevo)
NÁVOD K POUŽITÍ

• O CHRANA KOVOVÝCH A OCELOVÝCH

PRO:

• R YCHLESCHNOUCÍ VRCHNÍ – VRCHNÍ

VYDATNOST:

POVRCHŮ ANTIKOROZNÍMI PIGMENTY
PŘED REZAVĚNÍM
TESSAROL EMAILY MŮŽOU BÝT
APLIKOVÁNY PO 3 HODINÁCH

různé kovové povrchy – železné a ocelové povrchy,
pozinkované plechy, měď, hliník, tvrzené PVC a
dřevo
v jedné vrstvě 7 - 9 m2 / 1litru

ŘEDĚNÍ:

TESSAROL ředidlo, S6006, max. 15 %

BALENÍ:

0,75 l

BAREVNÉ
ODSTÍNY:

bílý

TESSAROL email / email satin

Dlouhodobá barevná ochrana různých povrchů
NÁVOD K POUŽITÍ

• V ÝBORNÁ KRYVOST A ROZLIV
• P RUŽNOST A ODOLNOST

PRO: okna, dveře, kování, dřevěné obklady, zábradlí,
konstrukce, jednoduchý nábytek v interiéru a
exteriéru
VYDATNOST: v jedné vrstvě 10 - 12 m2 / 1litru

• S TABILNÍ LESK A ODSTÍN

ŘEDĚNÍ: připraveno na použití

• V RCHNÍ LESKLÝ A POLOLESKLÝ NÁTĚR
• O DOLNOST VŮČI POVĚTRNOSTNÍM

BALENÍ: standardní odstíny:
0,2 l / 0,75 l / 2,5 l / 10 l
HGMIX: 1 l / 3 l / 10 l

VLIVŮM A UV ZÁŘENÍ

BAREVNÉ lesklý: bílý a 15 standardních odstínů
ODSTÍNY: satin: bílý (1S) a černý (2S)

1

1S

2

2S

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

21
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TESSAROL akrylátový email satin / akrylátový email

Ekologicky šetrný vrchní dekorativní email k dekoraci kovových i dřevěných povrchů
NÁVOD K POUŽITÍ

• O CHRANA POVRCHŮ PROTI

POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM A UV ZÁŘENÍ

• R YCHLÉ ZASYCHÁNÍ BEZ

NEPŘÍJEMNÉHO ZÁPACHU

• Ř EDĚNÍ VODOU
• S TABILNÍ LESK A BAREVNÉ

ODSTÍNY (BÍLÁ A SVĚTLÉ ODSTÍNY
NEZEŽLOUTNOU)

• D OBRÁ PRUŽNOST

PRO: okna, dveře, kování, dřevěné obklady, zábradlí,
konstrukce, jednoduchý nábytek v interiéru a
exteriéru
VYDATNOST: v jedné vrstvě 10 - 12 m2 / 1 litru
ŘEDĚNÍ: voda
BALENÍ: standardní odstíny:
0,2 l / 0,65 l / 2,6 l
HGMIX: 0,65 l / 2,6 l
BAREVNÉ satin: bílý a 10 standardních odstínů
ODSTÍNY: lesklý: bílý a černý

1

1S

2

2S

3S

4S

6S

7S

10 S

11 S

16 S

18 S

5S

TESSAROL email professional / email professional satin
Dekorativní nátěr odolný vůči nejnepříznivějším povětrnostním vlivům a UV záření
NÁVOD K POUŽITÍ

• D OPORUČENÝ SPECIÁLNĚ NA
OKNA A DVEŘE

• L ESK A POLOLESK
• D OBRÁ KRYVOST A ROZLIV
• D LOUHODOBĚ STABILNÍ ODSTÍN NEŽLOUTNE

• P RUŽNÝ A VELMI ODOLNÝ NÁTĚR

PRO: okna, dveře, kování, dřevěné obklady, zábradlí,
konstrukce, nábytek a jiné povrchy a předměty v
interiéru a exteriéru
VYDATNOST: v jedné vrstvě 10 - 12 m2 / 1 litru
ŘEDĚNÍ: připraveno na použití
BALENÍ: 0,75 l
BAREVNÉ
bílý
ODSTÍNY:
1
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DŘEVO | LAKY

Laky jsou poslední stupeň v systému
ochrany a dekorace dřevěných
povrchů. Jako vrchní nátěr dodávají
dřevu finální povrchovou úpravu,
odolnost vůči vodě a běžně
používaným čisticím prostředkům.
Jsou vhodné především pro použití v
interiéru. Laky TESSAROL používáme
pro ochranu obkladů stěn a stropů ze
dřeva nebo korku, nábytku, malých
dřevěných předmětů atd.
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TESSAROL lak / lak satin

Transparentní vrchní nátěr na dřevo určený do interiérů
NÁVOD K POUŽITÍ
PRO: dřevěné povrchy v interiréru, kde požadujeme
viditelnou strukturu dřeva

• Z ACHOVÁVÁ STRUKTURU DŘEVA
A PŘÍRODNÍ VZHLED

VYDATNOST: v jedné vrstvě 10 - 12 m2 / 1litru

• D OBRÝ ROZLIV A STABILNÍ LESK

ŘEDĚNÍ: připraveno na použití

• R YCHLÉ ZASYCHÁNÍ
• O DOLNOST VŮČI BĚŽNÝM ČISTICÍM

BALENÍ: lesklý: 0,75 l / 2,5 l
satin: 0,75 l

PROSTŘEDKŮM POUŽÍVANÝM V
DOMÁCNOSTI

BAREVNÉ
bezbarvý
ODSTÍNY:

TESSAROL lak akrylátový / lak akrylátový satin
K životnímu prostředí šetrný, rychle zasychající nežloutnoucí nátěr

NÁVOD K POUŽITÍ

• B EZ NEPŘÍJEMNÉHO ZÁPACHU
• V ODOU ŘEDITELNÝ
• S NADNÉ POUŽITÍ
• O DOLNOST VŮČI BĚŽNÝM ČISTICÍM
PROSTŘEDKŮM POUŽÍVANÝM
V DOMÁCNOST
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PRO: dřevěné povrchy v interiréru, kde vyžadujeme
viditelnou strukturu dřeva
VYDATNOST: v jedné vrstvě 8 - 10 m2 / 1 litru
ŘEDĚNÍ: 5 - 10 % vodou
BALENÍ: 0,75 l
BAREVNÉ
bezbarvý
ODSTÍNY:

DŘEVO | LAKY NA PARKETY

Laky na parkety jsou určeny pro lakování
dřevěných pochůzných povrchů (parket,
plovoucích podlah) a jiných dřevěných
předmětů vystavených mechanickému
zatížení. V Heliosu vyrábíme laky na parkety
pod obchodní značkou IDEAL.
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8
Parkety

Systémy natírání laky (textura dřeva je zcela viditelná)
Příprava povrchu

Nové parkety

Obnova starých parket

strojové broušeni suchých parket
a odstraněni nečistot

úplné odstraněni starého laku pomocí
brušení a odstraněni nečistot

Laky na základě syntetických pojiv

8

Základni systém:

3x IDEAL lak na parkety
(lesklý/polomatný)

3x IDEAL lak na parkety
(lesklý/polomatný)

Laky na základě akrylátových pojiv
Základni systém:

3-4x IDEAL akrylátový lak na parkety
(lesklý/polomatný)

3-4x IDEAL akrylátový lak na parkety
(lesklý/polomatný)

V tabulce jsou uvedeny jen základní informace o zpracování povrchu parket. Doporučujeme, kvůli náročnému aplikačnímu
postupu, svěřit práci odborníkům!

IDEAL lak na parkety lesklý/polomatný

Jednosložkový lak na parkety na méně zatížené povrchy
NÁVOD K POUŽITÍ
PRO:

• J EDNOSLOŽKOVÝ URETAN
• S NADNÁ APLIKACE
• S NADNÁ ÚDRŽBA

VYDATNOST:

lakování parket a jiných dřevěných podlah v méně
zatíže ných prostorech i pro natírání jiných dřevěných
výrobků
v jedné vrstvě 10 - 12 m2 / 1 litru

ŘEDĚNÍ:

připraveno na použití

BALENÍ:

0,75 l / 2,5 l

IDEAL akrylátový lak na parkety lesklý/polomatný
K životnímu prostředí šetrný jednosložkový lak

NÁVOD K POUŽITÍ

• B EZ NEPŘÍJEMNÉHO ZÁPACHU
• T RVANLIVÝ A ODOLNÝ PROTI

PRO:

OPOTŘEBENÍ

• S NADNÁ ÚDRŽBA A ODOLNOST
PROTI NEAGRESIVNÍM
CHEMIKÁLIÍM
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VYDATNOST:

ochranu a dekoraci parket a jiných dřevěných
obkladů, při požadavku na ochranu lesklým lakem
v prostorech s podlahami vystavenými menší nebo
střední zátěži
v jedné vrstvě 10 - 12 m2 / 1 litru

ŘEDĚNÍ:

ředění není nutné, v případě potřeby můžete přidat
max. 5% čisté chladné vody z kohoutku

BALENÍ:

0,75 l / 2,5 l

KOVY
O KOVECH A
nátěrech na kovy

Kovovým předmětům zajistíme díky nátěrům kromě
ochrany i šarm, příjemný vzhled, rozmanitost a
půvab. Nudné konstrukce můžeme barvami změnit
v zajímavé objekty.
Kovy mají omezenou životnost. Největšími nepřáteli
kovových předmětů jsou voda a vzduch. Proto je
nutné je vhodně chránit, abychom zábránili korozi.
V rámci značky Helios můžeme zvolit mezi různými
druhy univerzálních emailů Tessarol na kovy a dřevo.
Vynikají dobrou kryvostí, rychlým zasycháním,
snadným použitím. Díky možnosti výběru velkého
množství odstínů jsou vhodné pro použití v interiéru
i exteriéru.
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KOVY | ZÁKLADNÍ NÁTĚRY

TESSAROL základní barva na železo

Ochrana před korozí - díky obsahu antikorozních pigmentů
NÁVOD K POUŽITÍ
PRO:

• D OBRÁ PŘILNAVOST
K PODKLADU

VYDATNOST:

• D OBRÁ KRYVOST
• S NADNÉ POUŽITÍ

různé železné a ocelové povrchy v interiéru
a exteriéru
v jedné vrstvě 7 - 9 m2 / 1 litru

ŘEDĚNÍ:

TESSAROL ředidlo, S6006, max. 15 %

BALENÍ:

0,2 l / 0,75 l / 2,5 l; bílý: 0,75 l

BAREVNÉ
ODSTÍNY:

bílý, oxidově červený, šedý

TESSAROL univerzální základní barva UNI

Vynikající přilnavost na různé povrchy (železné a ocelové povrchy, pozinkovaný plech, měď, tvrzené PVC, dřevo)
NÁVOD K POUŽITÍ
PRO:

• O CHRANA KOVOVÝCH A OCELOVÝCH

POVRCHŮ ANTIKOROZNÍMI PIGMENTY
PŘED REZAVĚNÍM

• R ÝCHLESCHNOUCÍ – VRCHNÍ TESSAROL

VYDATNOST:

EMAILY MŮŽOU BÝT APLIKOVÁNY
PO 3 HODINÁCH

různé kovové povrchy – železné a ocelové povrchy,
pozinkované plechy, měď, hliník, tvrzené PVC a
dřevo
v jedné vrstvě 7 - 9 m2 / 1litru

ŘEDĚNÍ:

TESSAROL ředidlo, S6006, max. 15 %

BALENÍ:

0,75 l

BAREVNÉ
bílý
ODSTÍNY:

TESSAROL akrylátová univerzální základní barva UNI
Základní ochrana různých povrchů na základě pojiv na vodní bázi
• V YNIKAJÍCÍ PŘILNAVOST NA ŽELEZNÉ
A OCELOVÉ POVRCHY, POZINKOVANÝ
PLECH, MĚĎ, HLINÍK A TVRDÉ PVC

• O CHRANA ŽELEZNÝCH A OCELOVÝCH
POVRCHŮ PROTI KOROZI POMOCÍ
ANTIKOROZNÍCH PŘÍMĚSÍ

• R YCHLÉ ZASYCHÁNÍ
• Ž ÁDNÉ NEPŘÍJEMNÉ PACHY
• Ř EDĚNÍ VODOU

28

NÁVOD K POUŽITÍ
PRO:
VYDATNOST:

na železné a ocelové povrchy, pozinkovaný plech,
měď, hliník a tvrdé PVC
v jedné vrstvě 8 - 10 m2 / 1litru

ŘEDĚNÍ:

vodou

BALENÍ:

0,65 l

BAREVNÉ
ODSTÍNY:

bílý
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Na kov, chráněný před korozí,
nanášíme vrchní barvy nebo emaily,
které dodají povrchu kromě ochrany
i dekorativní efekt – barevný odstín
a stupeň lesku. Chrání jej před
povětrnostními vlivy. Pro použití v
exteriéru jsou vhodnější lesklé
nátěry, které jsou odolnější vůči
povětrnostním vlivům. Pro použití
v interiéru jsou vhodné lesklé i
matné emaily. Chceme-li dosáhnout
trvanlivějšího lesku, doporučujeme
ještě dodatečný nátěr TESSAROL
lakem.
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9

Nátěrové hmoty na kovové povrchy

Kovový zahradní nábytek,
zábradlí a konstrukce

Nové železo

Obnova starého nátěru železa

mechanické odstranění koroze,
odmaštění NITRO ředidlem

úplné odstranění starých nátěrů nebo broušení
nepoškozených nátěrů, odstranění koroze,
odmaštění pomocí NITRO ředidla

Nejčastěji používaný krycí
nátěrový systém:

1-2x TESSAROL základní barva na železo
2x TESSAROL email

1x TESSAROL základní barva na železo
1-2x TESSAROL email

Chcete-li dosáhnout
vzhledu kovaného železa,
doporučujeme použití systému:

1-2x TESSAROL základní barva na železo
2x TESSAROL Antik

1x TESSAROL základní barva na železo
1-2x TESSAROL Antik

K obnově povrchů s částečným
výskytem koroze:

2-3x TESSAROL Direct

2-3x TESSAROL Direct

1-2x TESSAROL akrylátová univerzální
základní barva UNI
2x TESSAROL akrylátový email

1x TESSAROL akrylátová univerzální
základní barva UNI
1-2x TESSAROL akrylátový email

Příprava povrchu

9

9

Nátěry na základě
syntetických pojiv

Nátěry na základě
akrylátových pojiv

Nátěry na kovové pozinkované povrchy
Nový pozinkovaný povrch**

Obnova starého nátěru na pozinkovaném
povrchu

Příprava povrchu

umytí pomocí roztoku čpavku, broušení

odmaštění pomocí NITRO ředidla, broušení,
odstranění koroze

Jednoduchý postup pomocí
účelového nátěru:

1-2x TESSAROL email na pozinkovaný plech*

1-2x TESSAROL email na pozinkovaný plech*

Nátěrový systém s krycím
nátěrem (emailem):

1-2x TESSAROL základní univerzální barva UNI
2x TESSAROL email

1x TESSAROL základní univerzální barva UNI
2x TESSAROL email

Chcete-li dosáhnout
vzhledu kovaného železa,
doporučujeme použití systému:

1-2x TESSAROL základní univerzální barva UNI
2x TESSAROL Antik

1x TESSAROL základní univerzální barva UNI
1-2x TESSAROL Antik

* ředění NITRO ředidlem
** v případě žárově pozinkovaného povrchu doporučujeme jemné obroušení

10
Kovové dveře a rámy

Nátěrové hmoty na kovové povrchy
Příprava povrchu

10

Nové železo

Obnova starého nátěru železa

mechanické odstranění rzi, odmaštění NITRO
ředidlem

úplné odstranění starých nátěrů nebo broušení
nepoškozených nátěrů, odstranění koroze,
odmaštění pomocí NITRO ředidla

1-2x TESSAROL základní barva na železo
2x TESSAROL email professional

1x TESSAROL základní barva na železo
1-2x TESSAROL email professional

2-3x TESSAROL Direct

2-3x TESSAROL Direct

1-2x TESSAROL akrylátová univerzální
základní barva UNI
2x TESSAROL akrylátový email

1x TESSAROL akrylátová univerzální
základní barva UNI
1-2x TESSAROL akrylátový email

Nátěry na základě
syntetických pojiv
Nejčastěji používaný nátěrový
systém:
K obnovení povrchů s
částečným výskytem koroze:
Nátěry na základě
akrylátových pojiv

31

KOVY | KRYCÍ NÁTĚRY

11
Okapy, oplechování,
střešní plech, kontejnery

Nátěry na pozinkovaný plech a barevné kovy (měď, mosaz, hliník …)
Nový pozinkovaný povrch, měď,
mosaz, hliník**

Obnova starého nátěru na
pozinkovaném povrchu

odmaštění pomocí NITRO ředidla, omytí
pozinkovaného plechu roztokem čpavku, broušení

odmaštění pomocí NITRO ředidla,
broušení, odstranění koroze

Nátěrový systém na
pozinkovaný plech:

2-3x TESSAROL email na pozinkovaný plech*

1-2x TESSAROL email na pozinkovaný plech*

Nátěrový systém s vrchním
nátěrem (emailem):

1-2x TESSAROL základní univerzální
barva UNI + 2x TESSAROL email

1x TESSAROL základní univerzální
barva UNI + 1-2x TESSAROL email

Chcete-li dosáhnout
vzhledu kovaného železa,
doporučujeme použití systému:

1-2x TESSAROL základní univerzální
barva UNI + 2x TESSAROL Antik

1x TESSAROL základní univerzální
barva UNI + 1-2x TESSAROL Antik

Příprava povrchu

11

* ředění NITRO ředidlem
** nutný předchozí test přilnavosti nátěru na očištěném povrchu

12
Radiátory a potrubí
ústředního topení

Nátěry na kovové povrchy
Příprava povrchu

Nové železo

Obnova starého nátěru železa

mechanické odstranění koroze, odmaštění NITRO
ředidlem

úplné odstranění starých nátěrů nebo broušení
nepoškozených nátěrů, odstranění koroze,
odmaštění pomocí NITRO ředidla

1-2x TESSAROL základní barva na železo
2x TESSAROL email na radiátory

1x TESSAROL základní barva na železo
1-2x TESSAROL email na radiátory

1-2x TESSAROL základní barva na železo
2x TESSAROL email

1x TESSAROL základní barva na železo
1-2x TESSAROL email

1-2x TESSAROL akrylátová univerzální
základní barva UNI
+ 2x TESSAROL akrylátový email na radiátory

1x TESSAROL akrylátová univerzální
základní barva UNI
+ 1-2x TESSAROL akrylátový email na radiátory

1-2x TESSAROL akrylátová univerzální
základní barva UNI
+ 2x TESSAROL akrylátový email

1x TESSAROL akrylátová univerzální
základní barva UNI
+ 1-2x TESSAROL akrylátový email

12
Nátěry na základě
syntetických pojiv
Chcete-li radiátor natřít na bílo,
doporučujeme systém:
Chcete-li nějaký jiný odstín,
doporučujeme systém:
Nátěry na základě
akrylátových pojiv
Chcete-li radiátor natřít
na bílo, doporučujeme systém:
Chcete-li nějaký jiný odstín,
doporučujeme systém:

Nátěry na měděné povrchy
Nový měděný povrch

Obnova starého nátěru na měděných
površích

Příprava povrchu

odmaštění NITRO ředidlem, broušení

odmaštění NITRO ředidlem, broušení

Jednoduchý postup pomocí
jednoúčelového nátěru:

1-2x TESSAROL email na pozinkovaný plech*

1-2x TESSAROL email na pozinkovaný plech*

1x TESSAROL základní univerzální barva UNI
2x TESSAROL email

1x TESSAROL základní univerzální barva UNI
1-2x TESSAROL email

Nátěrový systém s vrchním
nátěrem (emailem):

* ředění NITRO ředidlem
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TESSAROL email / email satin

Dlouhodobá barevná ochrana různých povrchů
NÁVOD K POUŽITÍ

• V ÝBORNÁ KRYVOST A ROZLIV
• P RUŽNOST A ODOLNOST
• S TABILNÍ LESK A ODSTÍN
• V RCHNÍ LESKLÝ A POLOLESKLÝ NÁTĚR
• O DOLNOST VŮČI POVĚTRNOSTNÍM
VLIVŮM A UV ZÁŘENÍ

PRO: okna, dveře, kování, dřevěné obklady, zábradlí,
konstrukce, jednoduchý nábytek v interiéru a
exteriéru
VYDATNOST: v jedné vrstvě 10 - 12 m2 / 1litru
ŘEDĚNÍ: připraveno na použití
BALENÍ: standardní odstíny:
0,2 l / 0,75 l / 2,5 l / 10 l
HGMIX: 1 l / 3 l / 10 l
BAREVNÉ lesklý: bílý a 15 standardních odstínů
ODSTÍNY: satin: bílý (1S) a černý (2S)

1

1S

2

2S

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TESSAROL akrylátový email satin / akrylátový email

Ekologicky šetrný vrchní dekorativní email k dekoraci kovových i dřevěných povrchů
NÁVOD K POUŽITÍ

• O CHRANA POVRCHŮ PROTI

POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM A
UV ZÁŘENÍ

• R YCHLÉ ZASYCHÁNÍ BEZ

NEPŘÍJEMNÉHO ZÁPACHU

• Ř EDĚNÍ VODOU
• S TABILNÍ LESK A BAREVNÉ

ODSTÍNY (BÍLÁ A SVĚTLÉ ODSTÍNY
NEZEŽLOUTNOU)

• D OBRÁ PRUŽNOST

PRO: okna, dveře, kování, dřevěné obklady, zábradlí,
konstrukce, jednoduchý nábytek v interiéru a
exteriéru
VYDATNOST: v jedné vrstvě 10 - 12 m2 / 1 litru
ŘEDĚNÍ: voda
BALENÍ: standardní odstíny:
0,2 l / 0,65 l / 2,6 l
HGMIX: 0,65 l / 2,6 l
BAREVNÉ satin: bílý a 10 standardních odstínů
ODSTÍNY: lesklý: bílý a černý

1

1S

2

2S

3S

4S

6S

7S

10 S

11 S

16 S

18 S

5S
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TESSAROL email professional / email professional satin
Dekorativní nátěr odolný vůči nejnepříznivějším povětrnostním vlivům a UV záření
NÁVOD K POUŽITÍ

• D OPORUČENÝ SPECIÁLNĚ NA

PRO: okna, dveře, kování, dřevěné obklady, zábradlí,
konstrukce, nábytek a jiné povrchy a předměty
v interiéru a exteriéru

OKNA A DVEŘE

• L ESK A POLOLESK
• D OBRÁ KRYVOST A ROZLIV
• D LOUHODOBĚ STABILNÍ ODSTÍN NEŽLOUTNE

• P RUŽNÝ A VELMI ODOLNÝ NÁTĚR

VYDATNOST: v jedné vrstvě 10 - 12 m2 / 1 litru
ŘEDĚNÍ: připraveno na použití
BALENÍ: 0,75 l
BAREVNÉ
bílý
ODSTÍNY:
1

1S

TESSAROL Direct

Přímo na železné a ocelové povrchy bez použití základní barvy
NÁVOD K POUŽITÍ

•

V YSOKÁ TVRDOST FILMU

•

S NADNÁ PRÁCE A NANÁŠENÍ,
DOBRÉ ROZLÉVÁNÍ - DOBRÁ
ODOLNOST VŮČI VLIVŮM POČASÍ
A PŮSOBENÍ UV ZÁŘENÍ

• D OBRÁ KRYVOST

PRO:

VYDATNOST:

kvalitní dekoraci a ochranu železných a ocelov ých
povrchů jako jsou kovové konstrukce, ploty, okna,
dveře, kování, jednoduchý nábytek v interiéru i
exteriéru. Používá se bez základního nátěru přímo
na suchý a obroušený povrch, předem očištěný
od větších částic rzi
1 l v jedné vrstvě natřete 10 - 12 m2

ŘEDĚNÍ:

TESSAROL ředidlo, S6006 - max 15 %

BALENÍ:

0,75 l; HGMIX: 0,65 l

BAREVNÉ
ODSTÍNY:

bílý, 5 odstínů

1

2

3

4

5

12

TESSAROL Antik

Krycí nátěr s kovovým leskem, dodává nátěru vzhled kovaného železa
NÁVOD K POUŽITÍ

• M OŽNOST TONOVÁNÍ DLE

PRO:

SPECIÁLNÍ VZORKOVNICE

• D OBRÁ ANTIKOROZNÍ OCHRANA
• S NADNÉ POUŽITÍ
• V ÝBORNÁ ODOLNOST VŮČI

POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM A
UV ZÁŘENÍ

VYDATNOST:

v jedné vrstvě 8-10 m2 / 1 litru

ŘEDĚNÍ:

TESSAROL ředidlo, S6006 - max 13 %

BALENÍ:

antracit: 0,75 l / 2,5 l / 10 l
HGMIX (stříbrný): 0,7 l / 2,1 l

BAREVNÉ
ODSTÍNY:

34

výrobky uměleckého kování, povětrnostním
vlivům vystavené povrchy jako jsou zábradlí, ploty,
schodiště, balkónová zábradlí, mříže a jiné kovové
předměty v intriéru a exteriéru

antracit, stříbrná, HGMIX
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TESSAROL alu bronz 400°C

Určený pro tepelně namáhané povrchy - odolnost do teploty 400°C
NÁVOD K POUŽITÍ

• Z VLÁŠTNÍ NÁTĚR S KOVOVÝM

PRO:

STŘÍBŘITÝM VZHLEDEM

VYDATNOST:

na kovové předměty, které jsou vystaveny vysoké
teplotě do 400°C, jako jsou výfuková a komínová
potrubí
v jedné vrstvě 10 - 12 m2 / 1 litru

ŘEDĚNÍ:

připraveno na použití

BALENÍ:

0,2 l / 0,75 l / 10 l

BAREVNÉ
ODSTÍNY:

stříbrný

TESSAROL email na pozinkovaný plech

Dobrá přilnavost na pozinkovaný plech a jiné barevné kovy
NÁVOD K POUŽITÍ

• V ÝBORNÁ KRYVOST
• R YCHLÉ ZASYCHÁNÍ

PRO:
VYDATNOST:

na střešní oplechování, okapy, zábradlí, kontejnery,
zárubně, měděná potrubí ústředního topení
v jedné vrstvě 7 - 9 m2 / 1 litru

• H EDVÁBNÝ LESK

ŘEDĚNÍ:

NITRO ředidlo, C6000 - max. do 1 %

• O DOLNOST VŮČI POVĚTRNOSTNÍM

BALENÍ:

0,75 l

VLIVŮM A UV ZÁŘENÍ

BAREVNÉ
ODSTÍNY:

bezbarvý, bílý, 7 barevných odstínů

1

2

3

4

5

6

7

8
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TESSAROL email na radiátory

Lesklý vrchní nátěr, odolný vůči teplotě od 60 do 80°C
NÁVOD K POUŽITÍ

•

DOBRÝ ROZLIV

•

STABILNÍ LESK - NEŽLOUTNE

•

SNADNÉ POUŽITÍ

•

ODOLNOST VŮČI BĚŽNÝM ČISTICÍM
PROSTŘEDKŮM POUŽÍVANÝM V
DOMÁCNOSTI

PRO:
VYDATNOST:

i na měděné radiátory, radiátorové a teplovodní
potrubí v interiéru
v jedné vrstvě 8 - 10 m2 / 1 litru

ŘEDĚNÍ:

TESSAROL ředidlo, S6006 - max 15 %

BALENÍ:

0,75 l / 2,5 l

BAREVNÉ
ODSTÍNY:

bílý

TESSAROL akrylátový email na radiátory
Rychle zasychá, bez nepříjemného zápachu

NÁVOD K POUŽITÍ
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•

EKOLOGICKY ŠETRNÝ NÁTĚR
NA RADIÁTORY

•

ODOLNOST DO 120 °C - NÁTĚR
NEŽLOUTNE

•

L ESKLÝ VRCHNÍ NÁTĚR

•

VODOU ŘEDITELNÝ

•

ODOLNOST VŮČI BĚŽNÝM ČISTICÍM
PROSTŘEDKŮM POUŽÍVANÝM
V DOMÁCNOSTI

PRO:
VYDATNOST:

na železné radiátory, radiátorové a teplovodní
potrubí v interiéru
v jedné vrstvě 10 - 12 m2 / 1 litru

ŘEDĚNÍ:

voda

BALENÍ:

0,75 l

BAREVNÉ
ODSTÍNY:

bílý

PLASTY
O PLASTECH
(tvrzené PVC)
Používání plastových materiálů ve stavebnictví roste,
jelikož při vystavení vlivům počasí ztrácejí své vlastnosti
daleko pomaleji než dřevo a kov. Plasty nebo tvrzené
PVC představují velmi vhodný materiál pro náhradu
truhlářských výrobků a plotů.
Z důvodu špatné přilnavosti tvrzeného PVC se jedná
o materiál, který se velmi těžko natírá. Proto je před
provedením konečné ochrany a dekorace nutné použít
nejprve vhodný podkladový nátěr, aby byla zajištěna
dobrá přilnavost emailů.
Vhodnou přilnavost na tvrzené PVC zajišťuje TESSAROL
univerzální podkladový nátěr UNI, který je k dispozici
jak ve verzi na bázi rozpouštědel, tak na vodní bázi.
Po nanesení podkladových nátěrů následuje nanesení
TESSAROL univerzálních emailů, které povrchu poskytují
nejen ochranu, ale i dekorativní efekt.
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PLASTY | TVRDENÉ PVC

Plastová výroba
(okna, dveře, apod.)

Nátěry na plasty (tvrzené PVC)

Příprava povrchu

Plasty (tvrzené PVC)

Opravy starých nátěrů na plastovém povrchu
(tvrzené PVC)

odmaštění pomocí NITRO ředidla, mytí plastů
s amoniakem (tvrzené PVC), broušení

odmaštění pomocí NITRO ředidla, mytí plastů
s amoniakem (tvrzené PVC), broušení

Nátěry na základě syntetických pojiv
1x TESSAROL univerzální základní barva UNI
1-2x TESSAROL email professional nebo
TESSAROL email

1x TESSAROL univerzální základní barva UNI
2x TESSAROL email professional nebo
TESSAROL email
Nátěry na základě akrylátových pojiv
1x TESSAROL akrylátová univerzální
základní barva UNI
2x TESSAROL akrylátový email

Plastové ploty
(tvrzené PVC)

1x TESSAROL akrylátová univerzální
základní barva UNI
2x TESSAROL akrylátový email

Nátěry na plasty (tvrzené PVC)

Příprava povrchu

Plasty (tvrzené PVC)

Opravy starých nátěrů na plastovém povrchu
(tvrzené PVC)

odmaštění pomocí NITRO ředidla, mytí plastů
s amoniakem (tvrzené PVC), broušení

odmaštění pomocí NITRO ředidla, mytí plastů
s amoniakem (tvrzené PVC), broušení

Nátěry na základě syntetických pojiv
1x TESSAROL univerzální základní barva UNI
1-2x TESSAROL email professional nebo
TESSAROL email

1x TESSAROL univerzální základní barva UNI
2x TESSAROL email professional nebo
TESSAROL email
Nátěry na základě akrylátových pojiv
1x TESSAROL akrylátová univerzální
základní barva UNI
2x TESSAROL akrylátový email

1x TESSAROL akrylátová univerzální
základní barva UNI
2x TESSAROL akrylátový email

TESSAROL email / email satin

Dlouhodobá barevná ochrana různých povrchů
NÁVOD K POUŽITÍ

• V ÝBORNÁ KRYVOST A ROZLIV
• P RUŽNOST A ODOLNOST

VYDATNOST: v jedné vrstvě 10 - 12 m2 / 1litru

• S TABILNÍ LESK A ODSTÍN

ŘEDĚNÍ: připraveno na použití

• V RCHNÍ LESKLÝ A POLOLESKLÝ NÁTĚR
• O DOLNOST VŮČI POVĚTRNOSTNÍM

BALENÍ: standardní odstíny:
0,2 l / 0,75 l / 2,5 l / 10 l
HGMIX: 1 l / 3 l / 10 l

VLIVŮM A UV ZÁŘENÍ
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PRO: okna, dveře, kování, dřevěné obklady, zábradlí,
konstrukce, jednoduchý nábytek v interiéru a
exteriéru

BAREVNÉ lesklý: bílý a 15 standardních odstínů
ODSTÍNY: satin: bílý (1S) a černý (2S)

1

1S

2

2S

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

PLASTY | TVRDENÉ PVC

TESSAROL akrylátový email satin / akrylátový email

Ekologicky šetrný vrchní dekorativní email k dekoraci kovových i dřevěných povrchů
NÁVOD K POUŽITÍ

• O CHRANA POVRCHŮ PROTI

POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM A
UV ZÁŘENÍ

• R YCHLÉ ZASYCHÁNÍ BEZ

NEPŘÍJEMNÉHO ZÁPACHU

• Ř EDĚNÍ VODOU
• S TABILNÍ LESK A BAREVNÉ

ODSTÍNY (BÍLÁ A SVĚTLÉ ODSTÍNY
NEZEŽLOUTNOU)

• D OBRÁ PRUŽNOST

PRO: okna, dveře, kování, dřevěné obklady, zábradlí,
konstrukce, jednoduchý nábytek v interiéru a
exteriéru
VYDATNOST: v jedné vrstvě 10 - 12 m2 / 1 litru
ŘEDĚNÍ: voda
BALENÍ: standardní odstíny:
0,2 l / 0,65 l / 2,6 l
HGMIX: 0,65 l / 2,6 l
BAREVNÉ satin: bílý a 10 standardních odstínů
ODSTÍNY: lesklý: bílý a černý

1

1S

2

2S

3S

4S

6S

7S

10 S

11 S

16 S

18 S

5S

TESSAROL email professional / email professional satin
Dekorativní nátěr odolný vůči nejnepříznivějším povětrnostním vlivům a UV záření
NÁVOD K POUŽITÍ

• D OPORUČENÝ SPECIÁLNĚ NA
OKNA A DVEŘE

• L ESK A POLOLESK
• D OBRÁ KRYVOST A ROZLIV
• D LOUHODOBĚ STABILNÍ ODSTÍN NEŽLOUTNE

• P RUŽNÝ A VELMI ODOLNÝ NÁTĚR

PRO: okna, dveře, kování, dřevěné obklady, zábradlí,
konstrukce, nábytek a jiné povrchy a předměty
v interiéru a exteriéru
VYDATNOST: v jedné vrstvě 10 - 12 m2 / 1 litru
ŘEDĚNÍ: připraveno na použití
BALENÍ: 0,75 l
BAREVNÉ
bílý
ODSTÍNY:
1

1S
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TESSAROL univerzální základní barva UNI

Vynikající přilnavost na různé povrchy (železné a ocelové povrchy, pozinkovaný plech, měď, tvrzené PVC, dřevo)
NÁVOD K POUŽITÍ
PRO:

• O CHRANA KOVOVÝCH A OCELOVÝCH

POVRCHŮ ANTIKOROZNÍMI PIGMENTY
PŘED REZAVĚNÍM

• R ÝCHLESCHNOUCÍ – VRCHNÍ TESSAROL

VYDATNOST:

EMAILY MŮŽOU BÝT APLIKOVÁNY
PO 3 HODINÁCH

různé kovové povrchy – železné a ocelové povrchy,
pozinkované plechy, měď, hliník, tvrzené PVC a
dřevo
v jedné vrstvě 7 - 9 m2 / 1litru

ŘEDĚNÍ:

TESSAROL ředidlo, S6006, max. 15 %

BALENÍ:

0,75 l

BAREVNÉ
bílý
ODSTÍNY:

TESSAROL akrylátová univerzální základní barva UNI
Základní ochrana různých povrchů na základě pojiv na vodní bázi

NÁVOD K POUŽITÍ

• V YNIKAJÍCÍ PŘILNAVOST NA ŽELEZNÉ

na železné a ocelové povrchy, pozinkovaný plech,
měď, hliník a tvrdé PVC

A OCELOVÉ POVRCHY, POZINKOVANÝ
PLECH, MĚĎ, HLINÍK A TVRDÉ PVC

VYDATNOST:

• O CHRANA ŽELEZNÝCH A OCELOVÝCH

ŘEDĚNÍ:

vodou

BALENÍ:

0,65 l

POVRCHŮ PROTI KOROZI POMOCÍ
ANTIKOROZNÍCH PŘÍMĚSÍ

• R YCHLÉ ZASYCHÁNÍ
• Ž ÁDNÉ NEPŘÍJEMNÉ PACHY
• Ř EDĚNÍ VODOU
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PRO:

BAREVNÉ
ODSTÍNY:

v jedné vrstvě 8 - 10 m2 / 1litru

bílý

STAVEBNÍ
NÁTĚRY
O STAVBÁCH, STĚNÁCH
A STAVEBNÍCH NÁTĚRECH
Jak bude vypadat můj dům, obývací nebo dětský pokoj?
Jakou barvu mám použít?
Odpovědi na tyto otázky nabízí stavební nátěry.
Mezi ně patří všechny nátěry pro ochranu a dekoraci zdí,
stěn, stropů a podlah do interiéru a exteriéru.
Správné a učinné natírání těchto povrchů vyžaduje
»systematickou« práci. Chceme-li dosáhnout dobrého
a trvalého výsledku je nutné důsledně dodržovat
předepsaná pravidla pro natírání, což vyžaduje vysoký
stupeň odbornosti.
Proto jsme náš výrobně-prodejní program rozdělili do
několika oblastí, z nichž se každá zaměřuje na jednotlivý
segment zpracování povrchu.
Skupinu výrobků značky Helios pro ochranu a dekoraci
povrchů stěn a zdí jsme pojmenovali spektra.
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IMPREGNACE
Při natírání nových povrchů stěn i při obnově
starých je správná příprava podkladu jeden
z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují
kvalitu a pěkný vzhled vrchní barevné vrstvy.
Impregnace, zvolená s ohledem na druh
podkladu a vrchního nátěru, proniká hluboko
do podkladu, zpevňuje ho, sníží jeho savost a
znatelně zlepší přilnavost vnitřních tmelů a
nátěrů na stěny.

VYROVNÁVACÍ HMOTY
Barevné nátěry jsou na rovném a hladkém
povrchu odolnější a mají lepší vzhled. Proto je
vyrovnání povrchu pomocí SPEKTRA tmelů
před natíráním doporučeno.
Vyrovnávací hmoty ze skupiny SPEKTRA
zahrnují jemné, hrubé a termoizolační vnitřní
tmely.

VNITŘNÍ BARVY
NA STĚNY (BÍLÉ)
Pokud se vám líbí krása jednobarevných
povrchů v bílé barvě nebo jemných paste
lových odstínech, můžete si svá přání splnit
pomocí výrobků ze segmentu bílých barev na
stěny. Výrobky na povrchy vnitřních stěn,
které patří do této skupiny, jsou vodou
ředitelné a odpovídají nejnovějším kvalitativním
a ekologickým standardům v oblasti vnitřních
barev na stěny.

DEKORATIVNÍ
VÍCEBAREVNÉ NÁTĚRY
Pokud nás jednoduchý jednobarevný svět
neuspokojuje, můžeme pomocí dekorativních
technik a nátěrů naše stěny změnit ve velká
malířská plátna, na která aplikujeme neopa
kovatelné dekorativní vzory. Dekorativní efekt
je výsledek důsledně provedených pracovních
postupů od přípravy po konečnou vrstvu,
pěkný vzhled proto vyžaduje odborné provedení
prací. Je-li to možné, svěřte práci profe
sionálům. Barvy sortimentu dekorativních
nátěrů jsou velmi kvalitní a vysoce odolné vůči
zašpinění a poškození. Lze je proto používat
všude tam, kde je kromě pěkného dekorativního
vzhledu vyžadována i dlouhodobá trvanlivost.

BARVY PRO
ZVLÁŠTNÍ ÚČELY
Na povrchy stěn vystavené vlhkosti a růstu
mikroorganismů, kde se objevují těžko
odstranitelné skvrny, které nelze překrýt
disperzními barvami, jsou vhodné barvy se
specifickými vlastnostmi, které kva
litně
ochrání povrch stěn. Tyto výrobky jsou
vyrobeny na vodní bázi nebo na bázi
nearomatizovaných, zdravotně a ekologicky
šetrných pojiv, dobře kryjí, jsou vysoce
omyvatelné a velmi rychle zasychají.
Abyste vašim stěnám dodali kreativně funkční
nádech, můžete použít SPEKTRA Magnetic
malířský nátěr pro vytvoření povrchu, na
který je možné připevňovat magnety.

VNITŘNÍ BARVY NA
ZATÍŽENÉ POVRCHY STĚN BIOCIDNÍ PROSTŘEDKY

Velmi exponované povrchy, stěny komerčních
prostor, chodeb, schodišť a obytných míst
ností jsou více zatíženy, a proto se rychle
zašpiní. Vrstva barvy na tomto povrchu musí
být proto ještě odolnější, nejlépe omyvatelná
nebo alespoň odolná vůči mokrému čištění
běžnými čisticími prostředky. V sor
ti
mentu
společnosti Helios jsou nátěry se zmíněnými
vlastnostmi. Tři z nich jsou k dispozici v
tónovacím systému HGMIX, zatímco barvy
SPEKTRA Style patří mezi takzvané “ready
made” barvy, které jsou k dispozici v hotových
odstínech.
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Biocidní prostředky používáme k dezinfekci
povrchů zasažených plísní, řasami a jinými
mikroorganismy, nebo jako preventivní
ochranu vrstvy nátěru proti nim. Pro dosa
žení dlouhodobého účinku je nutno nejprve
důkladně odstranit a zničit přítomné mikro
organismy a poté zajistit dlouhodobou ochranu
povrchů před opakovaným zasažením.
Doporučujeme, abyste po zničení plísní a řas
biocidními prostředky použili barvu s
dodatkem biocidu, která na delší dobu zabrání
opakovanému růstu plísní.

FASÁDNÍ BARVY
Pěkné, harmonicky sladěné fasády hrají důle
žitou estetickou roli na ulicích nebo v měst
ských čtvrtích, které jsou díky nim zajímavé a
rozpoznatelné. Bohužel kvůli znečištěnému
průmyslovému ovzduší nemůže být estetický
půvab jediným měřítkem při výběru nátěrů.
Pro dosažení dlouhodobé trvanlivosti fasád
ních povrchů jsme vyvinuli nátěry na různé
podklady, které trvale a účinně chrání stavby
před agresivní atmosférou, dešťovými srážka
mi, výfukovými plyny a jinými zdroji zatěžující
životní prostředí. Jsou k dispozici v nesčetných
barevných odstínech v tónovacím systému
HGMIX.

OMÍTKY
Ochrana a dekorace fasádních povrchů s
tepelně-izolačními omítkovými systémy
zajišťuje kvalitní, dlouhodobé a šetrné
»oblečení« různým objektům – od rodinných
domků po průmyslové stavby. SPEKTRA
omítky a lepidla na polystyrenové desky a
minerální vlnu jsou v souladu s nejnáročnějšími
evropskými standardy a umožňují celkové,
kvalitní a dekorativní zpracování objektů v
interiéru a exteriéru.

BARVY NA BETON
Poškození betonu mechanickým zatížením a
povětrnostními vlivy se lze vyhnout preventivní
ochranou. SPEKTRA akrylátové barvy na
beton mají všechny vlastnosti, které jsou
nutné pro účinnou ochranu betonu: odolnost
vůči škodlivým povětrnostním vlivům, uzavření
pórů proti CO2, odolnost vůči louhům, neagre
sivním organickým rozpouštědlům a mine
rálním olejům. K dispozici jsou v mnoha
barevných odstínech a jsou určeny pro méně
zatížené povrchy. Na více zatížené povrchy,
které vyžadují nátěr s větší pevností a
trvanlivostí, je určena SPEKTRA dvousložková
epoxidová barva na beton. Všechny SPEKTRA
barvy na beton jsou vyrobeny na bázi vody.
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13
Vnitřní stěny – bílé
a v hotových odstínech

Nátěry pro obývací pokoje, ložnice, stropy, garáže, sklepy …
Nenatřené podklady

Natřené podklady

sušení omítky, čištění od prachu

čištění, odstranění prachu a zvětralých
částic, oprava větších trhlin a poškozených částí
podkladu pomocí Spektra tmel, broušení velmi
hladkých nátěrů jemným brusným papírem

1x SPEKTRA akrylátová impregnace
2-3x SPEKTRA Classic Plus

1x SPEKTRA akrylátová impregnace*
2-3x SPEKTRA Classic Plus

Pro jednoduché nanášení
a vysokou kryvost
doporučujeme:

1x SPEKTRA akrylátová impregnace
2x SPEKTRA Extra

1x SPEKTRA akrylátová impregnace*
2x SPEKTRA Extra

Pro moderní barevnost interiéru
s vysoce krycím nátěrem
doporučujeme systém:

1x SPEKTRA akrylátová impregnace
1-2x SPEKTRA Style

1x SPEKTRA akrylátová impregnace*
1-2x SPEKTRA Style

Příprava povrchu

13
Nejčastěji používaný
systém ochrany nezatížených
povrchů, odolný vůči otěru za
sucha je:

14
Vnitřní stěny – v odstínech
tónovaných v systému HGMIX

14

Nátěry pro obývací pokoje, chodby …
Příprava povrchu

Na zatížené povrchy stěn
doporučujeme vysoce
omyvatelný systém odolný vůči
mechanickým zatížením:
Možnost mokrého čištění
povrchů stěn lze dosáhnout
pomocí systému:

16
Vnitřní stěny – překrytí skvrn

Nenatřené podklady

Natřené podklady

sušení omítky, čištění od prachu

čištění, odstranění prachu a zvětralých částic,
broušení velmi hladkých nátěrů jemným brusným
papírem. Je-li nutné broušení, je nutno všechny
nesavé nátěry obrousit.

1x SPEKTRA akrylátová impregnace
2x SPEKTRA vnitřní tmel s mezibroušením
a finálním broušením
2x SPEKTRA LATEX mat/polomat

1x SPEKTRA akrylátová impregnace*
2x SPEKTRA vnitřní tmel s mezibroušením
a finálním broušením
2x SPEKTRA LATEX mat/polomat

1x SPEKTRA akrylátová impregnace
2x SPEKTRA PREMIUM

1x SPEKTRA akrylátová impregnace*
2x SPEKTRA PREMIUM

Nátěry na překrytí skvrn od nikotinu, vody, kouře
a vodou-rozpustných tužek
Příprava povrchu

Nenatřené podklady

Natřené podklady

sušení omítky, odstranění prachu,
zvětralých částic, nečistot

čištění, odstranění prachu a zvětralých částic,
přebroušení velmi hladkých nátěrů jemným
brusným papírem

2x SPEKTRA antinikotinová barva

2x SPEKTRA antinikotinová barva

16

* Poznámka: použití SPEKTRA impregnace akrylátové se doporučuje, je-li na povrchu více vrstev starého nátěru.
Impregnaci nedoporučujeme, jsou-li tyto vrstvy velmi hladké a mají dobrou přilnavost. Chcete-li povrch vyrovnat pomocí
tmelu, je nutné všechny staré nesavé nátěry odstranit a povrch naimpregnovat.
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15
Vnitřní stěny – dekorativní
techniky

15

Nátěry na obývací pokoje, chodby, schodiště ...
Nenatřené podklady

Natřené podklady

Příprava povrchu

sušení omítky, čištění od prachu

čištění, odstranění prachu a zvětralých částic,
přebroušení velmi hladkých povrchů jemným
brusným papírem. Všechny nesavé nátěry je
potřeba odstranit broušením.

Pro vytvoření dekorativního
ochranného systému
SPEKTRA DOMFLOK,
vhodného pro mokré čištění a
odolného vůči mechanickému
zatížení, doporučujeme:

1x SPEKTRA akrylátová impregnace
2x SPEKTRA vnitřní tmel s mezibroušením
a finálním broušením
2x SPEKTRA LATEX mat
1x SPEKTRA DOMFLOK lak (lesk/polomat)

1x SPEKTRA akrylátová impregnace*
2x SPEKTRA vnitřní tmel s mezibroušením
a finálním broušením
2x SPEKTRA LATEX mat
1x SPEKTRA DOMFLOK lak (lesk/polomat)

1x SPEKTRA akrylátová impregnace
2x SPEKTRA vnitřní tmel s mezibroušením a
finálním broušením
2x SPEKTRA LATEX mat
1x SPEKTRA DOMFLOK perl lak

1x SPEKTRA akrylátová impregnace*
2x SPEKTRA vnitřní tmel s mezibroušením a
finálním broušením
2x SPEKTRA LATEX mat
1x SPEKTRA DOMFLOK perl lak

1x SPEKTRA akrylátová impregnace
1x SPEKTRA vnitřní tmel (pro vytvoření reliéfu
nebo hlazení)
1x SPEKTRA DECOR GRUND
1-2x SPEKTRA DECOR QUARZ nebo SPEKTRA
DECOR TOPAZ ve zvoleném odstínu

1x SPEKTRA akrylátová impregnace
1x SPEKTRA vnitřní tmel (pro vytvoření reliéfu
nebo hlazení)
1x SPEKTRA DECOR GRUND
1-2x SPEKTRA DECOR QUARZ nebo SPEKTRA
DECOR TOPAZ ve zvoleném odstínu

Pro vytvoření PERL
dekorativní techniky
doporučujeme systém:

Pro vytvoření DECOR
dekorativní techniky
doporučujeme systém:

Poznámka: Kvůli náročnosti aplikace doporučujeme, abyste provedení práce svěřili odborníkům!

17
Vnitřní stěny – obnova povrchů
napadených plísní

Nátěry pro obnovu stěn napadených plísní
Nenatřené podklady
Příprava povrchu

17
Preventivní ochranu v jiných
barevných odstínech
s jednoduchým nanášením
lze dosáhnout také s použitím
systému:
Otázku tepelných mostů můžete efektivně vyřešit použitím
níže uvedeného systému:

1-2x SPEKTRA biocidní prostředek SANITOL
Po vysušení stěn zahubenou plíseň mechanicky odstraňte.
Odstraňte prach, zvětralé částice a jiné nečistoty.
Poškozené části stěn opravte pomocí minerálních vyrovnávacích hmot.

1x SPEKTRA akrylátová impregnace*
2x SPEKTRA PREMIUM
(k preventivní ochraně se do barvy dodá SPEKTRA ochrana proti plísni ZP)

1x SPEKTRA akrylátová impregnace
2x SPEKTRA vnitřní tmel TERMO
2X SPEKTRA Termo Top

* Poznámka: použití SPEKTRA impregnace akrylátové se doporučuje, je-li na povrchu více vrstev starého nátěru.
Impregnaci nedoporučujeme, jsou-li tyto vrstvy velmi hladké a mají dobrou přilnavost. Chcete-li povrch vyrovnat pomocí
tmelu, je nutné všechny staré nesavé nátěry odstranit a povrch naimpregnovat.
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SPEKTRA akrylátová impregnace

Koncentrovaný přípravek pro impregnaci stavebních povrchů v exteriéru a interiéru
NÁVOD K POUŽITÍ
PRO:

•

ZPEVNÍ ZVĚTRALÉ A ZKŘÍDOVATĚLÉ
STARÉ NÁTĚRY

•

V YROVNÁ SAVOST PODKLADU A
ZLEPŠÍ PŘILNAVOST NÁTĚRU

•

PRONIKÁ HLUBOKO DO PODKLADU

•

SNÍŽÍ SPOTŘEBU VRCHNÍCH NÁTĚRŮ

VYDATNOST:

na impregnaci vápených a vápeno-cementových
povrchů, starých zkřídovatělých omítek a nátěrů,
sádrokartonových desek a jiných porézních
podkladů, používá se jako základní nátěr před
nánosem fasádní barvy
v jedné vrstvě 10 - 12 m² / 1 litru ředěné
impregnace povrchu

ŘEDĚNÍ:

vodou v poměru do 1 : 3, podle savosti podkladu

BALENÍ:

1 l / 5 l / 10 l

BAREVNÉ
ODSTÍNY:

bezbarvý

SPEKTRA vnitřní tmel

Již připravená vyrovnávací hmota pro použití v interiéru
NÁVOD K POUŽITÍ
PRO:

•

V HODNÁ PRO RUČNÍ A STROJNÍ
APLIKACI

•

SNADNÁ ÚPRAVA A BROUŠENÍ

•

V YSOKÁ PAROPROPUSTNOST

VYDATNOST:

na vyhlazování a vyrovnání jak vnitřních povrchů
stěn a stropů, jako jsou minerální omítky, beton,
sádrokartonové desky, tak na vyrovnání povrchů
vnitřních stěn natřených disperzními barvami; vřele
doporučujeme i před nánosem dekorativních nátěrů
(SPEKTRA Domflok) a vysoce omyvatelných
disperzních barev (SPEKTRA LATEX polomat)
ve dvou vrstvách 1,5 - 2 kg/m²

ŘEDĚNÍ:

vodou podle potřeby

BALENÍ:

3,5 kg / 8 kg / 25 kg

BAREVNÉ
ODSTÍNY:

bílý
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SPEKTRA CLASSIC PLUS
NÁVOD K POUŽITÍ
· S
 NADNO SE POUŽÍVÁ
· V YSOKÝ STUPEŇ PAROPROPUSTNOSTI
· O
 DOLNÝ NA SUCHÉ ČIŠTĚNÍ
· E XTRA MATNÝ
· T ÓNOVÁNÍ V NĚKOLIKA TISÍCÍCH
PASTELOVÝCH BAREV – HGMIX
· V HODNÝ PRO ČASTOU RENOVACI
VNITŘNÍCH STĚN A STROPŮ
· V HODNÁ I NA SANAČNÍ OMÍTKY

PRO: používá se na všechny typy minerálních omítek,
vláknocementových desek, betonu, sádrokartonových
ploch, tapet ze skleněných vláken, papírových reliéfových
tapet a starých nátěrů
VYDATNOST: 1 l vystačí na 5 – 6 m2 povrchu při dvou vrstvách nátěru
ŘEDĚNÍ: vodou do 15 %
BALENÍ: 2 l / 5 l / 10 l / 15 l / 40 kg
BAREVNÉ ODSTÍNY: bílý
TÓNOVÁNÍ: pigmentovými pastami vhodnými pro nátěry na
vodní bázi do 3% a disperzními nátěry vhodnými
pro tónování; HGMIX: několik tisíc pastelových odstínů

NOVÁ
RECEPTURA
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SPEKTRA EXTRA
NÁVOD K POUŽITÍ
· M
 IMOŘÁDNĚ KRYVÁ, MATNÝ VZHLED
· K
 RÁSNÝ HLADKÝ BAREVNÝ NÁTĚROVÝ FILM
· O
 DOLNÁ VŮČI MOKRÉMU OTĚRU
· S
 NADNO SE NANÁŠÍ
· V YSOCE PAROPROPUSTNÁ
· Š
 ETRNÁ KE ZDRAVÍ A K
ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

PRO: natírání všech druhů minerálních omítek, vláknitocementových desek, betonu, sádrokartonových desek,
tapet ze skelných vláken, papírových reliéfních tapet a
starých nátěrů
VYDATNOST: 1 l vystačí na 8 - 10 m2 v jedné vrstvě nátěru
ŘEDĚNÍ: vodou 10 - 15 %
BALENÍ: HGMIX: 2 l / 5 l / 10 l / 15 l (B1)
BAREVNÉ ODSTÍNY: bílý, HGMIX
TÓNOVÁNÍ: pigmentovými pastami vhodnými pro barvy na
bázi vody, do 3 % a disperzními barvami vhodnými
k tónování
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SPEKTRA Termo Top

Vysoce kryvý termoizolační vnitřní nátěr na stěny
NÁVOD K POUŽITÍ

•

OBSAHUJE DUTÉ PRVKY, KTERÉ
VYTVÁŘEJÍ TEPLOTNÍ PŘEKÁŽKU, DÍKY
NÍŽ JE POVRCH TEPLEJŠÍ A PŘÍJEMNEJŠÍ
NA DOTEK

•

ŠETŘENÍ ENERGIÍ ZA VYTÁPĚNÍ/
OCHLAZOVÁNÍ A OSVĚTLENÍ PROSTOR

•

V YROVNÁVÁ VLHKOST V PROSTORU

•

Z ABRAŇUJE RŮSTU PLÍSNÍ

SPEKTRA vnitřní tmel TERMO
Vhodný pro eliminaci tepelných mostů
•

SNIŽUJE TVORBU KONDENZÁTU
A RŮST PLÍSNÍ

•

SNIŽUJE NÁKLADY NA TOPENÍ /
OCHLAZOVÁNÍ PROSTORŮ

•

V YTVÁŘÍ VHODNÉ PODMÍNKY
PRO BYDLENÍ

•

N EOBSAHUJE TĚKAVÉ LÁTKY

•

PRO OCHRANU VNITŘNÍCH POVRCHŮ STĚN

PRO:

VYDATNOST:

natírání všech typů minerálních omítek, vláknocementových ploch, betonu, sádrokartonových desek,
tapet ze skleněných vláken, papírových reliéfních tapet
a starých nátěrů
1 l vystačí na 6 - 8 m2 v jedné vrstvě nátěru

ŘEDĚNÍ:

vodou do 5 %

BALENÍ:

5l

BAREVNÉ
ODSTÍNY:

bílý, HGMIX

NÁVOD K POUŽITÍ
PRO:

VYDATNOST:

základní nátěr na bázi vody a dutých skleněných
kuliček, které absorbují, zadržují a odrážejí přijaté
teplo zpět do prostoru. Tímto způsobem snižují v
zimě průchod tepelné energie povrchem stěny ven z
prostoru, v létě pak průchod tepelné energie z venku
dovnitř. Důsledkem je nižší spotřeba energie na
topení resp. chlazení.
na 1 m² potřebujete 1 l tmelu

ŘEDĚNÍ:

neředí se

BALENÍ:

5 l / 15 l

BAREVNÉ
ODSTÍNY:

bílý

SPEKTRA Magnetic

Vnitřní barva na stěny s magnetickým účinkem

NÁVOD K POUŽITÍ
PRO:

• O BSAHUJE SPECIÁLNÍ

FEROMAGNETICKOU LÁTKU

• U MOŽŇUJE PŘICHYCENÍ MAGNETŮ
PŘÍMO NA POVRCH STĚNY

• S NADNÉ PŘIPNUTÍ KRESEB,

PLAKÁTŮ, ZPRÁV, OZNÁMENÍ ATD.
BEZ POŠKOZENÍ STĚNY

• K REATIVNÍ PŘÍSTUP PŘI UTVÁŘENÍ
MAGNETICKÉHO POVRCHU STĚNY

VYDATNOST:

1 kg ve třech vrstvách natřete plochu 1 m2

ŘEDĚNÍ:

neředí se

BALENÍ:

2 kg / 5 kg

BAREVNÉ
ODSTÍNY:
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všechny druhy naimpregnovaných povrchů, jako jsou:
vnitřní minerální omítky, vláknocementové desky,
beton, sádrokarton a již natřené stěny v bytech,
školkách, školách, kancelářích, obchodech,
restauracích. Na magnetickou barvu doporučujeme
nanést kvalitní disperzní barvu (SPEKTRA LATEX
mat/polomat) ve zvoleném odstínu

černý

SPEKTRA STYLE
NÁVOD K POUŽITÍ
· V YSOKÁ MÍRA KRYVOSTI UŽ S JEDNOU
VRSTVOU NÁTĚRU

PRO:

· O
 MYVATELNOST TŘÍDA 2 (EN 13 300)
· S
 NADNO SE POUŽÍVÁ

VYDATNOST:

· J E MOŽNÉ SMÍCHAT RŮZNÉ ODSTÍNY

používá se na všechny typy minerálních
omítek, vláknocementových desek,
betonu, sádrokartonových ploch, tapet ze
skleněných vláken, papírových reliéfových
tapet a starých nátěrů
1 l vystačí na 8 m2 povrchu při jedné
vrstvě nátěru

ŘEDĚNÍ:

vodou do 5%

BALENÍ:

2,5 l

BAREVNÉ ODSTÍNY: 11 standardních barevných odstínů

STAVEBNÍ NÁTĚRY | BIOCIDNÍ PŘÍPRAVKY

SPEKTRA ochrana proti plísním ZP

Dlouhodobá fungicidní a algicidní ochrana natřených povrchů zdí
NÁVOD K POUŽITÍ

• P ŘÍSADA K DISPERZNÍM BARVÁM

PRO:

VŠECH DRUHŮ

• P RO ČLOVĚKA NEZÁVADNÝ

VYDATNOST:

na vnitřní a venkovní povrchy stěn, na nichž se
objevila plíseň nebo jako prevence proti růstu
plísní a řas
1 l v 15 l disperzní barvy

ŘEDĚNÍ:

vmíchání do disperzní barvy

BALENÍ:

1l

BAREVNÉ
ODSTÍNY:

bílý, neprůhledná kapalina

SPEKTRA biocidní prostředek SANITOL
Rychlé a účinné působení

NÁVOD K POUŽITÍ

• P RO VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ POVRCHY STĚN

PRO:

k sanaci plísní a řasami zasažených povrchů stěn v
interiéru a exteriéru (omítky, beton, vláknito-cementové desky, sádrové desky a s disperzními barvami
natřené povrchy stěn) a také pro sanaci dřevokazné
houby

VYDATNOST:

litrem rozředěného prostředku SANITOL lze jednou
vrstvou natřít 5 - 10 m2 povrchu

• Ř EDITELNÝ VODOU

ŘEDĚNÍ:

vodou do 1 : 4

BALENÍ:

0,5 l / 1 l

BAREVNÉ
ODSTÍNY:
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průhledný, jemně nažloutlý
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18

V tabulce jsou uvedeny jen základní informace o zpracování fasádních povrchů.
Vzhledem k náročnému postupu aplikace, doporučujeme svěřit práci odborníkům!

Fasáda

Barvy na fasády
18
Příprava povrchu

Nejčastěji používaný
systém ochrany povrchu
fasády:

18

18

Hrubé povrchy – nové hrubé omítky
a obnova starých fasád

Hladké povrchy – nové hladké omítky

čištění (umytí vodou, tlakem páry…),
odstranění zvětralých částic omítky,
oprava poškozených míst

čištění (umytí vodou, tlakem páry…),
odstranění zvětralých částic omítky,
oprava poškozených míst

1x SPEKTRA akrylátová impregnace
2x SPEKTRA akrylátová fasádní barva Universal

1x SPEKTRA akrylátová impregnace
2x SPEKTRA akrylátová fasádní barva Universal
1x SPEKTRA silikonová impregnace
2x SPEKTRA silikonová fasádní barva
nebo
1x SPEKTRA silikonová impregnace
2x SPEKTRA fasádní silikonová barva

Vysoce kvalitní ochrany povrchu fasády dosáhnete pomocí
systému:

Poznámka: Počet vrstev vrchních barev na stěny závisí na přípravě podkladu, výběru barevného odstínu a vlastní aplikaci.

19
Tepelně-izolační systémy
na fasády

Tepelně-izolační systémy na fasády
Nenatřené podklady
Příprava povrchu

montáž vybraných tepelně-izolačních desek
SPEKTRA tepelně izolační systém EPS

20
Nejčastěji používaný systém
ochrany fasád s polystyrénovými deskami:

2x SPEKTRA lepidlo na polystyren
1x SPEKTRA univerzální základní nátěr hrubý
1x SPEKTRA akrylátová omítka
SPEKTRA tepelně izolační systém MW

Nejčastěji používaný systém
ochrany fasádních povrchů s
deskami z minerální vlny:

2x SPEKTRA lepidlo na minerální vlnu
1x SPEKTRA univerzální základní nátěr hrubý
1x SPEKTRA silikonová omítka

Poznámka: SPEKTRA UNI GRUND a SPEKTRA omítky lze nanést také přímo na základní omítky, betonové povrchy, stavební
lepidla atd.

Certifikáty kvality:
SPEKTRA tepelně izolační systém EPS
ETA-08/0122

SPEKTRA tepelně izolační systém MW
ETA-08/0078
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SPEKTRA fasádní barva Universal

Pro obnovu tepelně-izolačních systémů (EPS a MW) a ostatních povrchů fasád
NÁVOD K POUŽITÍ

• S CHOPNOST VYZTUŽENÍ A

PRO:

PŘEMOSTĚNÍ MIKROPRASKLIN

• B IOCIDNÍ OCHRANA
BAREVNÉHO FILMU

• B AREVNÁ STÁLOST

(ANORGANICKÉ PIGMENTY)

• O DOLNÁ VŮČI OTĚRU

VYDATNOST:

(KŘEMIČITÁ PLNIDLA)

• V YSOKÁ VODOODPUDIVOST

Pro ochranu a dekoraci fasád a všech ostatních
venkovních stěn s minerálními povrchy. Je vhodná i
pro obnovu tepelně-izolačních systémů na základě
polystyrénu a minerální vlny, pro natírání všech druhů
minerálních a disperzních omítek, vláknocementových a dřevocementových desek, betonu, pro překrytí
starých disperzních nátěrů.
1 l vystačí na 6 - 8 m2 v jedné vrstvě nátěru

ŘEDĚNÍ:

vodou 5-10 %

BALENÍ:

HGMIX: 2 l / 10 l / 15 l

BAREVNÉ
ODSTÍNY:

bílý, HGMIX (Terra, HARMONIA)

SPEKTRA akrylátová fasádní barva STANDARD
Fasádní akrylátová barva s možností tónování do světlých odstínů

NÁVOD K POUŽITÍ
PRO:

• V YSOKÁ VODOODPUDIVOST
• V ODOUŘEDITELNÝ, PRO ZDRAVÍ A

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ŠETRNÝ NÁTĚR

• O DOLNOST VŮČI POVĚTRNOSTNÍM

VYDATNOST:

k natírání všech druhů minerálních a disperzních
omítek, vláknito-cementových a dřevocementových
desek, betonu a na obnovu starých disperzních
nátěrů; také pro vnitřní povrchy stěn
1 l vystačí na 6 - 8 m2 v jedné vrstvě nátěru

VLIVŮM A ŠKODLIVÉMU
PRŮMYSLOVÉMU OVZDUŠÍ

ŘEDĚNÍ:

vodou 5-10 %

• O MYVATELNÁ - ODOLNOST

BALENÍ:

2 l / 10 l / 15 l

DRHNUTÍ ZA MOKRA

TÓNOVÁNÍ:

BAREVNÉ
ODSTÍNY:

možné pigmentovými pastami vhodnými pro vodou
ředitelné barvy, od 3-5 % a disperzními barvami
vhodnými pro tónování; HGMIX: barevné odstíny
Monicolor Nova 720 série F, G, H, S a V
bílý, HGMIX

SPEKTRA AKRYLÁTOVÁ FASÁDNÍ BARVA
Vysoká vodoodpudivost

NÁVOD K POUŽITÍ
PRO:

• V ODOU ŘEDITELNÁ, EKOLOGICKY ŠETRNÁ
FASÁDNÍ BARVA

• O DOLNOST VŮČI POVĚTRNOSTNÍM

VLIVŮM A ŠKODLIVÉMU PRŮMYSLOVÉMU
OVZDUŠÍ

• O MYVATELNOST - ODOLNOST DRHNUTÍ
ZA MOKRA

VYDATNOST:

natírání všech druhů minerálních a disperzních omítek,
vláknito-cementových a dřevocementových desek,
betonu a pro překrytí starých disperzních nátěrů; též
na vnitřní povrchy stěn
1 l vystačí na 6 - 8 m2 v jedné vrstvě nátěru

ŘEDĚNÍ:

vodou 5-10 %

BALENÍ:

HGMIX: 2 l / 10 l / 15 l

TÓNOVÁNÍ:

BAREVNÉ
ODSTÍNY:

pigmentovými pastami vhodnými pro vodou
ředitelné barvy, od 3 – 5 % a disperzními barvami,
které jsou vhodné pro tónování
bílý, HGMIX
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20
Beton – pochůzný povrch

Nátěry na povrchy, po nichž se chodí
Příprava povrchu

20

Nenatřené podklady

Natřené podklady

sušení betonu, odstranění prachu
a zvětralých částic, vyrovnání nerovností
vhodnou vyrovnávací hmotou

odstranění starých nátěrů, které mají špatnou
přilnavost a oprava poškozených míst; jemné
broušení starých nátěrů, které mají dobrou
přilnavost; odstranění prachu a mastnot

1x SPEKTRA akrylátová impregnace*
2x SPEKTRA akrylátová barva na beton

1x SPEKTRA akrylátová impregnace**
2x SPEKTRA akrylátová barva na beton

20
Nejčastěji používaný
systém ochrany je:

* v případě nesavých povrchů doporučujeme použití SPEKTRA hloubkovou impregnaci
** impregnace se použije jen v případě odstranění starých nátěrů z podkladu
Poznámka: Betonové povrchy musí mít na horizontálních částech konstrukce přiměřený spád, aby voda nezůstávala na nátěru.
Betonové konstrukce nesmí překročit hranici vlhkosti 3 %.

SPEKTRA akrylátová barva na beton
Jednosložková ochrana betonových povrchů

NÁVOD K POUŽITÍ

•

VODOU ŘEDITELNÁ

•

SNADNÁ APLIKACE

•

ODOLNÁ VŮČI NASAKOVÁNÍ VODY

•

DOBRÁ MECHANICKÁ A CHEMICKÁ
ODOLNOST

•

SNADNÁ ÚDRŽBA

PRO:

VYDATNOST:

na betonové, cementové a vápenocementové
podklady a stěny, betonové dlaždice ve sklepích,
kotelnách, garážích, podezdívky, schody a ostatních
betonové povrchy
1 l vystačí na 6 - 8 m2 v jedné vrstvě nátěru

ŘEDĚNÍ:

vodou 5 - 10 %

BALENÍ:

0,65 l / 2 l / 4 l
HGMIX: 2 l / 4 l

TÓNOVÁNÍ:
BAREVNÉ
ODSTÍNY:

vzájemné míchání barevných odstínů mezi sebou
v libovolném poměru
bílý a 5 standardních odstínů

1

2

3

4

6

7
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PRO
ODBORNÍKY
VÝROBKY URČENÉ
PROFESIONÁLŮM
Postupy nanášení barev a nátěrů se v minulém desetiletí
natolik zjednodušily, že u většiny výrobků může být každý
„profesionál“. Proto musíme zvláště zdůraznit, že máme v
našem prodejním programu i výrobky, jejichž aplikaci raději
přenecháme těm, kteří to umí nejlépe – profesionálům.
U těchto výrobků je nutná odborná aplikace při dodržování
přesných postupů pro dosažení požadovaného výsledku.
Mezi výrobky vyžadující odbornou aplikaci spadá
široké spektrum výrobků z programu stavebních nátěrů
SPEKTRA.
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PRO ODBORNÍKY

Jelikož segment profesionálních uživatelů vnímá výrobky úplně jinak
než »běžní uživatelé«, tak jsme tento segment přizpůsobili výhradně jim.
Složení barev je specificky vyvinuté pro náročné povrchy a techniky
nanášení. Profesionálním uživatelům přizpůsobujeme i design balení.
Na přední etiketě různými barvami či mnohými zdůrazněnými prvky
zvýrazníme jedinečné přednosti vybraného materiálu a jejich účel a
způsob správného použití.

BAREVNÝ KÓD
SKUPINY
NÁZEV
VÝROBKU
ČÍSLO SKUPINY
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PIKTOGRAMY S
VLASTNOSTMI A ÚČELEM

BAREVNÝ KÓD
VÝROBKU
PŘEKLADY NÁZVU NEBO
VLASTNOSTI VÝROBKU

PRO ODBORNÍKY

BAREVNÉ KÓDY

PIKTOGRAMY

IMPREGNACE
BÁZE

DRUH LESKU

SUPER BÍLÁ

VÝBORNÁ
KRYVOST

TŘÍDA
OMYVATELNOSTI

DOPORUČENÝ
SYSTÉM

HGMIX

MÍCHÁNÍ PODLE
VZORKOVNICE TERRA

VODOODPUDIVÝ

PAROPROPUSTNOST

VODOODPUDIVÝ A
PAROPROPUSTNÝ

PRO POUŽITÍ JAK EPS
TAK MW SYSTÉMU

PRO POUŽITÍ
MW SYSTÉMU

PRO POUŽITÍ
EPS SYSTÉMU

LEPENÍ A
VÝZTUŽE

LEPENÍ EPS

LEPENÍ MW

PRO VNITŘNÍ
POVRCHY STĚN

PRO FASÁDNÍ
POVRCHY

PRO VNITŘNÍ STĚNY
A VNĚJŠÍ FASÁDNÍ
POVRCHY

TMELY

VNITŘNÍ BARVY
NA STĚNY

DECOR

FASÁDNÍ
BARVY

OMÍTKY
PRO DOPORUČENÝ
SYSTÉM SI PŘEČTĚTE
TECHNICKÉ INFORMACE

LEPIDLA
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PRO ODBORNÍKY | IMPREGNACE

SPEKTRA impregnace akrylátová koncentrát

Průhledný základový nátěr pro vysoce kvalitní přípravu povrchů s různými absorpčními vlastnostmi před prvním
nanesením nátěru nebo před nanesením obnovujícího nátěru
NÁVOD K POUŽITÍ
PRO:

•

Ř EDITELNÝ VODOU

•

PRONIKÁ HLUBOKO DO POVRCHU

•

POSILUJE ŠPATNĚ DRŽÍCÍ A
ROZDROLENÉ STARÉ NÁTĚRY

•

Z VYŠUJE PŘILNAVOST NOVÝCH
OMÍTEK A NÁTĚRŮ

VYDATNOST:

pro impregnaci vápenných a vápenocementových
povrchů, starých rozdrolených omítek a nátěrů,
sádrokartonových ploch a dalších porézních povrchů.
1 l ředěné impregnace vystačí na 10 - 12 m²
povrchu při jedné vrstvě nátěru

ŘEDĚNÍ:

vodou, v poměru 1 : 5, v závislosti na propustnosti
povrchu

BALENÍ:

1l/5l

BAREVNÉ
ODSTÍNY:

bezbarvý

SPEKTRA silikonová impregnace

Koncentrovaný přípravek pro impregnaci stavebních povrchů do exteriéru i interiéru
NÁVOD K POUŽITÍ

•

S JEDNOTÍ A SNÍŽÍ SAVOST PODKLADU

•

ZPEVNÍ ZVĚTRALÉ A ZKŘÍDOVATĚLÉ
STARÉ NÁTĚRY

•

V YLEPŠÍ PŘILNAVOST NOVÉHO NÁTĚRU

•

SNÍŽÍ SPOTŘEBU VRCHNÍHO NÁTĚRU

PRO:

VYDATNOST:

v jedné vrstvě 10 - 12 m² / 1 litru roztoku

ŘEDĚNÍ:

vodou v poměru 1:1

BALENÍ:

5l

BAREVNÉ
ODSTÍNY:
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k impregnaci vápenatých a vápenocementových
vnitřních a venkovních povrchů, jako základ před
nánosem SPEKTRA silikonové fasádní barvy

bezbarvý

PRO ODBORNÍKY | VYROVNÁVACÍ HMOTY

SPEKTRA vnitřní tmel

Již připravená vyrovnávací hmota pro použití v interiéru
•

V HODNÁ PRO RUČNÍ A STROJNÍ
APLIKACI

•

SNADNÁ ÚPRAVA A BROUŠENÍ

•

V YSOKÁ PAROPROPUSTNOST

NÁVOD K POUŽITÍ
PRO:

VYDATNOST:

na vyhlazování a vyrovnání jak vnitřních povrchů
stěn a stropů, jako jsou minerální omítky, beton,
sádrokartonové desky, tak na vyrovnání povrchů
vnitřních stěn natřených disperzními barvami; vřele
doporučujeme i před nánosem dekorativních nátěrů
(SPEKTRA Domflok) a vysoce omyvatelných
disperzních barev (SPEKTRA LATEX polomat)
ve dvou vrstvách 1,5 - 2 kg/m²

ŘEDĚNÍ:

vodou podle potřeby

BALENÍ:

3,5 kg / 8 kg / 25 kg

BAREVNÉ
ODSTÍNY:

bílý

SPEKTRA vnitřní tmel hrubý

Již připravená vyrovnávací hmota pro použití v interiéru
NÁVOD K POUŽITÍ

•

V HODNÁ PRO RUČNÍ NANÁŠENÍ

•

ZPEVNÍ PODKLAD

•

V YSOKÁ PAROPROPUSTNOST

PRO:

VYDATNOST:

k vyhlazení a vyrovnávání jak vnitřních povrchů
stěn a stropů, jako jsou minerální omítky, beton,
sádrokartonové desky, tak k vyrovnávání disperzními barvami natřených vnitřních povrchů stěn
ve dvou vrstvách 1,5 – 2 kg/m²

ŘEDĚNÍ:

připraveno k okamžitému použití

BALENÍ:

25 kg

BAREVNÉ
ODSTÍNY:

bílý

SPEKTRA vnitřní tmel TERMO
Vhodný pro eliminaci tepelných mostů

NÁVOD K POUŽITÍ

•

SNIŽUJE TVORBU KONDENZÁTU
A RŮST PLÍSNÍ

•

SNIŽUJE NÁKLADY NA TOPENÍ /
OCHLAZOVÁNÍ PROSTORŮ

•

V YTVÁŘÍ VHODNÉ PODMÍNKY
PRO BYDLENÍ

•

N EOBSAHUJE TĚKAVÉ LÁTKY

•

PRO OCHRANU VNITŘNÍCH
POVRCHŮ STĚN

PRO:

VYDATNOST:

základní nátěr na bázi vody a dutých skleněných
kuliček, které absorbují, zadržují a odrážejí přijaté
teplo zpět do prostoru. Tímto způsobem snižují v
zimě průchod tepelné energie povrchem stěny ven z
prostoru, v létě pak průchod tepelné energie z venku
dovnitř. Důsledkem je nižší spotřeba energie na
topení resp. chlazení.
na 1 m² potřebujete 1 l tmelu

ŘEDĚNÍ:

neředí se

BALENÍ:

5 l / 15 l

BAREVNÉ
ODSTÍNY:

bílý

61

PRO ODBORNÍKY | VNITŘNÍ BARVY NA STĚNY (BÍLÉ)

SPEKTRA PREMIUM
Vysoce odolná vůči čistidlům

NÁVOD K POUŽITÍ
PRO:

•
•

V YSOKÁ KRYVOST

•
•
•

PAROPROPUSTNÁ

V ELMI NÍZKÝ OBSAH ORGANICKÝCH
TĚKAVÝCH LÁTEK

ZDRAVOTNĚ A EKOLOGICKY NEZÁVADNÁ
N ĚKOLIK TISÍC ODSTÍNŮ MÍCHACÍHO
SYSTÉMU HGMIX

VYDATNOST:

1 l vystačí na 10 - 14 m2 v jedné vrstvě nátěru

ŘEDĚNÍ:

vodou 5 - 10 %

BALENÍ:

bílý: 15 l
HGMIX: 2 l / 5 l / 10 l / 15 l

TÓNOVÁNÍ:

BAREVNÉ
ODSTÍNY:
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natírání všech druhů minerálních omítek,
vláknito-cementových desek, betonu,
sádrokartonových desek, tapet ze skelných
vláken, papírových reliéfních tapet a starých
nátěrů

pigmentovými pastami vhodnými pro vodou ředitelné barvy, do 3 % a disperzními barvami, které jsou
vhodné k tónování
bílý, HGMIX

PRO ODBORNÍKY | VNITŘNÍ BARVY NA ZATÍŽENÉ POVRCHY STĚN

SPEKTRA LATEX MAT

Vysoce kvalitní barva na silně zatížené povrchy a dekoraci vnitřních stěn
NÁVOD K POUŽITÍ

•

V YSOKÁ OMYVATELNOST DLE
EN 13 300 - TŘÍDA 2

•
•

SNADNÉ ČIŠTĚNÍ

PRO:

ODOLNOST PROTI
CHEMIKÁLIÍM

VYDATNOST:

k natírání všech druhů minerálních omítek,
vláknito-cementových desek, betonu, sádrokartonových desek, tapet ze skelných vláken, reliéfních
tapet ze papíru a starých nátěrů v předsíních,
na chodbách, v aulách, schodištích (školek, škol,
nemocnic) a v jiných namáhaných prostorách
1 l vystačí na 14 - 18 m2 v jedné vrstvě nátěru

ŘEDĚNÍ:

vodou do 5 %

BALENÍ:

1 l / 2 l / 5 l / 10 l

BAREVNÉ
ODSTÍNY:

bílý, HGMIX

SPEKTRA LATEX POLOMAT

Vysoce kvalitní nátěr na silně zatížené povrchy v nemocnicích a veřejných institucích
NÁVOD K POUŽITÍ
PRO:

•

V YSOKÁ OMYVATELNOST DLE
EN 13 300 - TŘÍDA 1

•
•

SNADNÉ ČIŠTĚNÍ
ODOLNOST VŮČI DEZINFEKČNÍM
PROSTŘEDKŮM

VYDATNOST:

Vysoce kvalitní disperzní nátěr vhodný na silně zatížené povrchy stěn ve veřejných či obytných místnostech.
Doporučuje se k použití ve zdravotnických zařízeních
a u zatíženějších povrchů (schodiště, školy, mateřské
školy), kde se čištění stěn provádí častěji.
1 l vystačí na 12 - 16 m2 v jedné vrstvě nátěru

ŘEDĚNÍ:

vodou do 10 %

BALENÍ:

2 l / 5 l / 10 l

BAREVNÉ
ODSTÍNY:

bílý, HGMIX (báze 1)
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PRO ODBORNÍKY | VNITŘNÍ BARVY PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

SPEKTRA antinikotinová barva
Tzv. blok proti skvrnám do interiéru

NÁVOD K POUŽITÍ

• V ÝBORNÁ IZOLACE VODOUROZPUSTNÝCH

PRO:

k natírání všech druhů minerálních omítek,
vláknito-cementových desek, betonu, sádrokartonových desek, tapet ze sklených vláken, reliéfních
tapet ze papíru a starých nátěrů, na kterých se
nachází skvrny jako důsledek kouření, zatečení
vody, dehtu, různých olejů, požáru atd.

SKVRN

• B EZ AGRESIVNÍHO ZÁPACHU
• O MYVATELNÁ DLE EN 13 300
• S NADNÉ NANÁŠENÍ

VYDATNOST:

1 l vystačí na 6 - 10 m2 v jedné vrstvě nátěru

ŘEDĚNÍ:

připraveno k použití

BALENÍ:

0,75 l / 2,5 l / 20 l

BAREVNÉ
ODSTÍNY:

bílý

SPEKTRA antimikrobní barva

Nátěr proti rozvoji řas a plísní pro stavební povrchy
• V ÝBORNÝ PROTIMIKROBNÍ ÚČINEK

NÁVOD K POUŽITÍ
PRO:

k natírání všech druhů minerálních omítek,
vláknito-cementových desek, betonu, sádro
kartonových desek, tapet ze skelných vláken,
reliéfních tapet ze papíru a starých nátěrů,
kterým hrozí nebezpečí zasažení plísněmi a
řasami (budovy potravinářského průmyslu a
veřejné budovy: restaurace, mlékárny, pivovary,
pekařství, menzy atd.)

• V ÝBORNÁ IZOLACE

VODOUROZPUSTNÝCH SKVRN

• O MYVATELNÁ DLE EN 13 300

VYDATNOST:

1 l vystačí na 6 - 10 m2 v jedné vrstvě nátěru

ŘEDĚNÍ:

připraveno k použití

BALENÍ:

20 l

BAREVNÉ
ODSTÍNY:

bílý

SPEKTRA ředidlo pro antinikotinové nátěry
NÁVOD K POUŽITÍ

• N A BÁZI DEAROMATIZOVANÝCH

PRO:

ROZPOUŠTĚDEL

BALENÍ:
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používaný pro ředění SPEKTRA antinikotinového
nátěru a SPEKTRA antimikrobiálního nátěru,
a pro čištění náčiní
1l

PRO ODBORNÍKY | VNITŘNÍ A VENKOVNÍ DEKORATIVNÍ BARVY
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PRO ODBORNÍKY | VNITŘNÍ A VENKOVNÍ DEKORATIVNÍ BARVY

SPEKTRA DOMFLOK perl

Dekorativní akrylový lak s poloprůsvitným vzhledem vhodný k dekorativním technikám v interiéru
NÁVOD K POUŽITÍ

•

H EDVÁBNĚ LESKLÝ STŘÍBŘITÝ
VZHLED NÁTĚRU

•

V YSOKÁ OMYVATELNOST

•

SNADNÉ ČIŠTĚNÍ NEABRAZIVNÍMI
ČISTICÍMI PROSTŘEDKY

PRO:

VYDATNOST:

na vnitřní povrchy stěn v obývacích pokojích, předsíních,
na chodbách, v aulách, schodištích (veřejných staveb,
hotelů, bytů …) a v jiných místnostech, vhodný pro
nanášení na vysoce kvalitní omyvatelné disperzní nátěry
v jedné vrstvě 8 (stěrka)- 30 (houba) m² / 1 litru dle
použité techniky

ŘEDĚNÍ:

vodou

BALENÍ:

2l

TINTING

pigmentovými pastami vhodnými pro vodou ředitelné
barvy do 3 % a disperzními barvami vhodnými pro
tónování

BAREVNÉ
ODSTÍNY:

perleťový

SPEKTRA DOMFLOK mat

Kvalitní ochrana tmavých barevných odstínů
NÁVOD K POUŽITÍ

•

M ATNÝ VZHLED NÁTĚRU

•

T RANSPARENTNÍ FILM

•

V YSOKÁ OMYVATELNOST

PRO:

ochranu tmavých barevných odstínů silně exponovaných, disperzními barvami natřených vnitřních povrchů stěn v předsíních, chodbách, aulách, schodištích
(mateřské školy, školy, nemocnice) a jiných
prostorech

VYDATNOST:

1 l při jednom nánosu postačuje na úpravu 6 - 8 m2

ŘEDĚNÍ:

připraveno k použití

BALENÍ:

2l

BAREVNÉ
ODSTÍNY:

transparentní

SPEKTRA DOMFLOK polomat

Dekorativní akrylátový lak vhodný k dekorativním technikám v interiéru
•
•
•
•

NÁVOD K POUŽITÍ
H EDVÁBNÝ VZHLED NÁTĚRU

PRO:

PRŮHLEDNÝ FILM
V YSOKÁ OMYVATELNOST
SNADNÉ ČIŠTĚNÍ NEABRAZIVNÍMI
ČISTICÍMI PROSTŘEDKY

VYDATNOST:

v jedné vrstvě 6-8 m² / 1 litru

ŘEDĚNÍ:

připraveno k použití

BALENÍ:

2 l / 15 l

BAREVNÉ
ODSTÍNY:
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k ochraně silně zatížených disperzními barvami natřených vnitřních stěn v předsíních, chodbách, aulách,
schodištích (školek, škol, nemocnic)
a jiných prostorech

transparentní

PRO ODBORNÍKY | VNITŘNÍ A VENKOVNÍ DEKORATIVNÍ BARVY

SPEKTRA DOMFLOK lesk

Dekorativní akrylátový lak vhodný k dekorativním technikám v interiéru
NÁVOD K POUŽITÍ

•

L ESKLÝ VZHLED NÁTĚRU

•

PRŮHLEDNÝ FILM

•

V YSOKÁ OMYVATELNOST

•

SNADNÉ ČIŠTĚNÍ NEABRAZIVNÍMI
ČISTICÍMI PROSTŘEDKY

PRO:

VYDATNOST:

k ochraně silně zatížených disperzními barvami
natřených vnitřních stěn v předsíních, chodbách,
aulách, schodištích (školek, škol, nemocnic)
a jiných prostorech
v jedné vrstvě 6 - 8 m² / 1 litru

ŘEDĚNÍ:

připraven k použití

BALENÍ:

2 l / 15 l

BAREVNÉ
ODSTÍNY:

transparentní

SPEKTRA DECOR grund

Základový nátěr před nanesením vrchních dekorativních nátěrů
NÁVOD K POUŽITÍ

•

V YSOKÁ MÍRA KRYVOSTI

•

PAROPROPUSTNOST

•

Z AJIŠŤUJE VYNIKAJÍCÍ PŘILNAVOST
NOVÝCH NÁTĚRŮ NA HLADKÉ
POVRCHY A POVRCHY SE ŠPATNÝMI
ABSORPČNÍMI VLASTNOSTMI

•

SNADNO SE NANÁŠÍ

•

M ATNÝ VZHLED

PRO:

VYDATNOST:

používá se jako tónovací základový lak pro vnitřní a
vnější stěny před nanesením vrchních dekorativních
nátěrů; vhodný též jako samostatný vrchní nátěr
v jedné vrstvě 10 - 12 m² / 1 litru

ŘEDĚNÍ:

vodou do 10%

BALENÍ:

5l

BAREVNÉ
ODSTÍNY:

bílý
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PRO ODBORNÍKY | VNITŘNÍ A VENKOVNÍ DEKORATIVNÍ BARVY

SPEKTRA DECOR QUARZ

Dekorativní sametový vzhled antické zdi na bázi silikonu, 30 barevných odstínů dle speciální vzorkovnice
NÁVOD K POUŽITÍ

•

ODOLNOST VŮČI POVĚTRNOSTNÍM
VLIVŮM A ŠKODLIVÉMU
PRŮMYSLOVÉMU OVZDUŠÍ

•

V HODNÝ DO INTRERIÉRU I EXTERIÉRU

•

V YSOKÁ VODOODPUDIVOST
A PAROPROPUSTNOST

•

V YSOCE DEKORATIVNÍ NÁTĚR

PRO:

VYDATNOST:

ochranu a dekoraci stěn ve vnitřním a venkovním
prostředí; pro vytvoření nových a také obnovu
starých – fasád chráněných památek
v jedné vrstvě 5 - 7 m² / 1 litru

ŘEDĚNÍ:

vodou od 5 do 10%

BALENÍ:

2l

BAREVNÉ
ODSTÍNY:

30 odstínů HGMIX

DQ 100

DQ 101

DQ 102

DQ 110

DQ 111

DQ 112

DQ 120

DQ 121

DQ 122

DQ 130

DQ 131

DQ 132

DQ 140

DQ 141

DQ 142

DQ 150

DQ 151

DQ 152

DQ 160

DQ 161

DQ 162

DQ 170

DQ 171

DQ 172

DQ 180

DQ 181

DQ 182

DQ 190

DQ 191

DQ 192

SPEKTRA DECOR TOPAZ (gold/silver)
Elegantní směs barev s metalickým odleskem

NÁVOD K POUŽITÍ

•

V YSOCE DEKORATIVNÍ S EFEKTEM
METALICKÉHO ODLESKU

•

V YSOKÁ MÍRA MECHANICKÉ
ODOLNOSTI

•

ODOLNÝ VŮČI VSTŘEBÁVÁNÍ
NEČISTOT

•

PRO:

VYDATNOST:

M ŮŽE SE ČISTIT VODOU A
NEABRAZIVNÍMI ČISTICÍMI
PROSTŘEDKY PRO DOMÁCNOST

dekorativní ochrana vnitřních zdí, zejména
v prostorách s velkou zátěží v soukromých a
veřejných budovách
v jedné vrstvě 6 - 7 m² / 1 litru

ŘEDĚNÍ:

vodou od 5 do 10%

BALENÍ:

2l

BAREVNÉ
ODSTÍNY:

zlatý, stříbrný, 28 barevných odstínů HGMIX

DT SILVER

DT 001 S

DT 002 S

DT 003 S

DT 004 S

DT 005 S

DT 006 S

DT 007 S

DT 008 S

DT 009 S

DT 010 S

DT 011 S

DT 012 S

DT 013 S

DT 014 S

DT GOLD

DT 015 G

DT 016 G

DT 017 G

DT 018 G

DT 019 G

DT 020 G

DT 021 G

DT 022 G

DT 023 G

DT 024 G

DT 025 G

DT 026 G

DT 027 G

DT 028 G
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PRO ODBORNÍKY | FASÁDNÍ BARVY

SPEKTRA akrylátová fasádní barva STANDARD
Fasádní akrylátová barva s možností tónování do světlých odstínů

NÁVOD K POUŽITÍ

• V YSOKÁ VODOODPUDIVOST

PRO:

• V ODOUŘEDITELNÝ, PRO ZDRAVÍ A

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ŠETRNÝ NÁTĚR

• O DOLNOST VŮČI POVĚTRNOSTNÍM

VYDATNOST:

k natírání všech druhů minerálních a disperzních
omítek, vláknito-cementových a dřevocementových
desek, betonu a na obnovu starých disperzních
nátěrů; také pro vnitřní povrchy stěn
1 l vystačí na 6 - 8 m2 v jedné vrstvě nátěru

VLIVŮM A ŠKODLIVÉMU
PRŮMYSLOVÉMU OVZDUŠÍ

ŘEDĚNÍ:

vodou 5-10 %

• O MYVATELNÁ - ODOLNOST

BALENÍ:

2 l / 10 l / 15 l

DRHNUTÍ ZA MOKRA

TÓNOVÁNÍ:

BAREVNÉ
ODSTÍNY:

možné pigmentovými pastami vhodnými pro vodou
ředitelné barvy, od 3-5 % a disperzními barvami
vhodnými pro tónování; HMIX: barevné odstíny
Monicolor Nova 720 série F, G, H, S a V
bílý, HGMIX

SPEKTRA fasádní barva Universal

Pro obnovu tepelně-izolačních systémů (EPS a MW) a ostatních povrchů fasád
NÁVOD K POUŽITÍ

• S CHOPNOST VYZTUŽENÍ A

PRO:

PŘEMOSTĚNÍ MIKROPRASKLIN

• B IOCIDNÍ OCHRANA
BAREVNÉHO FILMU

• B AREVNÁ STÁLOST

(ANORGANICKÉ PIGMENTY)

• O DOLNÁ VŮČI OTĚRU

(KŘEMIČITÁ PLNIDLA)

• V YSOKÁ VODOODPUDIVOST

VYDATNOST:

Pro ochranu a dekoraci fasád a všech ostatních
venkovních stěn s minerálními povrchy. Je vhodná i
pro obnovu tepelně-izolačních systémů na základě
polystyrénu a minerální vlny, pro natírání všech druhů
minerálních a disperzních omítek, vláknocementových
a dřevocementových desek, betonu, pro překrytí
starých disperzních nátěrů.
1 l vystačí na 6 - 8 m2 v jedné vrstvě nátěru

ŘEDĚNÍ:

vodou 5-10 %

BALENÍ:

HGMIX: 2 l / 10 l / 15 l

BAREVNÉ
ODSTÍNY:

bílý, HGMIX (Terra, HARMONIA)

SPEKTRA SILIKONOVÁ FASÁDNÍ BARVA

Fasádní silikonová barva s výbornou paropropustností a vodoodpudivostí
NÁVOD K POUŽITÍ

•

VODOUŘEDITELNÁ, KE ZDRAVÍ
A ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
ŠETRNÁ BARVA

•

ODOLNOST VŮČI VLIVŮM
POČASÍ I ŠKODLIVÉ PRŮMYSLOVÉ
ATMOSFÉŘE

•

SNADNÁ APLIKACE

PRO:

VYDATNOST:

natírání všech druhů omítek: vápenocementových, disperzních, silikátových a silikonových a pro překrývání
starých disperzních, silikátových a silikonových nátěrů
ve dvou vrstvách 5-7 m² / 1 litru

ŘEDĚNÍ:

vodou 5 - 10 %

BALENÍ:

2 l / 10 l

TÓNOVÁNÍ:

BAREVNÉ
ODSTÍNY:

možné pigmentovými pastami vhodnými pro vodou
ředitelné barvy a obsahujicí jen anorganické
pigmenty, od 3 do 5 %
bílý
HGMIX (Terra, HARMONIA, Monicolor 720)
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PRO ODBORNÍKY | OMÍTKY

SPEKTRA UNI GRUND

Penetrační nátěr s obsahem písku pod omítky připravený k tónování
NÁVOD K POUŽITÍ
PRO:

•

UMOŽŇUJE STEJNOMĚRNÝ
BAREVNÝ ODSTÍN VRCHNÍ VRSTVY

•

H LUBOKÉ PRONIKÁNÍ DO
PODKLADU

•

DOBRÁ PŘILNAVOST

•

S JEDNOTÍ SAVOST PODKLADU

SPOTŘEBA:

k impregnaci stěn ve vnitřním a venkovním prostředí
před nanášením SPEKTRA akrylátové omítky nebo
SPEKTRA silikonové omítky
v jedné vrstvě 4 - 5 m² / 1 kilogramu

ŘEDĚNÍ:

vodou do 10%

BALENÍ:

8 kg / 25 kg

TÓNOVÁNÍ:
BAREVNÉ
ODSTÍNY:

pigmentovými pastami vhodnými pro vodou rěditelné
barvy od 3 - 5 % tónování
bílý, HGMIX

SPEKTRA OMÍTKA AKRYLÁTOVÁ

Pastovitá akrylátová omítka k ochraně fasádních systémů hlazené nebo rýhované struktury s obsahem vláken
NÁVOD K POUŽITÍ
PRO:

•

VODOODPUDIVOST A
PAROPROPUSTNOST

•

SNADNÁ APLIKACE

•

ODOLNOST VŮČI POVĚTRNOSTNÍM
VLIVŮM A ŠKODLIVÉMU
PRŮMYSLOVÉMU OVZDUŠÍ

•

OMYVATELNOST - ODOLNOST
PROTI OTĚRU ZA MOKRA

•

PRUŽNOST A ZVÝŠENÁ ODOLNOST
PROTI NÁRAZU

SPOTŘEBA:

1,0 mm Z: cca. 2,2 kg/m2
1,5 mm Z: cca. 2,5 kg/m2
2,0 mm Z: cca. 3,0 kg/m2
2,5 mm Z: cca. 3,2 kg/m2
1,5 mm R: cca. 2,5 kg/m2
2,0 mm R: cca. 2,8 kg/m2
2,5 mm R: cca. 3,2 kg/m2

ŘEDĚNÍ:

vodou v krajním případě max. 5%

BALENÍ:

25 kg

BAREVNÉ
ODSTÍNY:
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opracování všech druhů vyhlazených stavebních
povrchů (jemné minerální omítky, vlákno cementové a
sádrokartonové desky), betonu a jako vrchní vrstva u
fasádních tepelně izolačních systémů

bílý, HGMIX

PRO ODBORNÍKY | OMÍTKY

SPEKTRA SILIKON&SILIKÁTOVÁ OMÍTKA

Trvanlivé voděodolné omítky, které zabraňují tvorbě mikroorganismů
NÁVOD K POUŽITÍ

•

V YSOKÝ STUPEŇ ODOLNOSTI
VŮČI VODĚ

•

V YSOKÝ STUPEŇ
PAROPROPUSTNOSTI

•

ODOLNOST VŮČI
VSTŘEBÁVÁNÍ NEČISTOT

•

ODOLNOST VŮČI ŠKODLIVÝM
VLIVŮM POČASÍ A PRŮMYSLOVÝM
VÝPARŮM

ŘEDĚNÍ:

dle potřeby s vodou

B AREVNÁ STÁLOST

BALENÍ:

25 kg

•

PRO:

používaný jako vrchní strukturovaná omítka pro ochranu a dekoraci vnějších a vnitřních povrchů (všechny
typy jemně ošetřených starých i nových minerálních
omítek, vyrovnávacích hmot, betonových povrchů) a
jako vrchní nátěr u fasádních termoizolačních systémů

VYDATNOST:

Z 1,5 mm ~ 2,5 kg/m2
Z 2,0 mm ~ 3 kg/m2
R 2,0 mm ~2,8 kg/ m2

BAREVNÉ
ODSTÍNY:

bílý, HGMIX

SPEKTRA OMÍTKA SILIKONOVÁ

Pastovitá omítka k ochraně fasádních systémů na bázi silikonových pryskyřic,
hlazené nebo rýhované struktury s obsahem vláken
NÁVOD K POUŽITÍ

•

V YSOKÁ PAROPROPUSTNOST
A VODOODPUDIVOST

•

ODOLNOST PŘED POVĚTRNOSTNÍMI
VLIVY

•

ODOLNOST PROTI USAZOVÁNÍ ŠPÍNY
A NEČISTOT

•

OMYVATELNOST - ODOLNOST PROTI
OTĚRU ZA MOKRA

•

PRUŽNOST A ZVÝŠENÁ ODOLNOST
PROTI NÁRAZU

PRO:

SPOTŘEBA:

jako konečná strukturní omítka na ochranu
a dekoraci venkovních a vnitřních povrchů
na starých i nových minerálních omítkách,
vyrovnávacích hmotách, betonových površích a jako
vrchní vrstva u fasádních tepelně izolačních systémů
2,0 mm Z: cca. 3,4 kg/m2
1,5 mm Z: cca. 2,8 kg/m2
2,0 mm R: cca. 3,0 kg/m2
1,5 mm R: cca. 2,7 kg/m2
2,5 mm R: cca. 3,5 kg/m2

ŘEDĚNÍ:

dle potřeby s vodou

BALENÍ:

25 kg

BAREVNÉ
ODSTÍNY:

bílý, Monicolor 720, HARMONIA, HGMIX
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PRO ODBORNÍKY | BARVY NA BETON

SPEKTRA 2K epoxidová barva na beton

Ke zdraví a životnímu prostředí šetrná dvousložková epoxidová barva
NÁVOD K POUŽITÍ

•

CO2 UZAVŘENOST A ODOLNOST
PROTI VPÍJENÍ VODY

•

V YSOKÁ MECHANICKÁ I CHEMICKÁ
ODOLNOST (TOPNÉ A MOTOROVÉ
OLEJE, ROZPOUŠTĚDLA, KYSELÉ
ČI ZÁSADITÉ LÁTKY, ČISTICÍ
PROSTŘEDKY)

•

MINIMÁLNÍ ZACHYTÁVÁNÍ NEČISTOT
A SNADNÁ ÚDRŽBA

PRO:

VYDATNOST:

1 kg vystačí na 6 - 8 m2 v jedné vrstvě nátěru

ŘEDĚNÍ:

možnost ředění připravené směsi do 10%

BALENÍ:

1 kg složka A resp. složka B
10 kg složka A resp. složka B
(poměr míchání 1:1)

BAREVNÉ
ODSTÍNY:
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betonové a jiné cementové podlahové a nástěnné
povrchy v potravinářském průmyslu, laboratořích,
garážích, dílnách a skladech, pokud zatížení
nevyžaduje zabudování vysoce odolných
průmyslových dlaždic

RAL 1015, RAL 7032, RAL 7047, RAL 7040
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