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GRADBENI
KATALOG

Tesnjenje & lepljenje

Sistemske rešitve
Hidroizolacija

Zaščita lesa

Zaščita kovin

Talne površine

Fasade

Notranji zidovi

HELIOS V ŠTEVILKAH

400 mio €

145.000 m²

2.000 +

200 +

prodaje

zaposlenih

Dobavljamo več kot

50.000

kupcem v preko 60
državah po vsem svetu

Več kot

90 let tradicije

proizvodnih površin

zaposlenih v razvoju

30

lastniških podjetij
na mednarodnem trgu

UVODNIK

SPOŠTOVANI UPORABNIKI,
pred vami je katalog, ki smo ga v skupini HELIOS skrbno pripravili in prilagodili področju projektnega dela in
gradbeništva. Katalog vsebuje izbor pogostnih sistemskih rešitev, ki smo jih zasnovali iz široke palete proizvodov
skupine HELIOS. V njem najdete proizvode, ki so plod znanja o premazni industriji, znanja ki se v podjetjih
skupine HELIOS razvija že preko 100 let. Danes v Heliosu več kot 2000 ljudi skrbi za to, da ste vi, naši kupci
po vsem svetu, zadovoljni tako s proizvodi, kot z našimi rešitvami in podporo.
HELIOS se uvršča med največje ponudnike premazov na evropskem trgu, zato lahko kupcem ponudimo številne
prilagojene izdelke in rešitve. Celotna ponudba zajema segmente dekorativnih, lesnih, kovinskih, avtoreparaturnih
in cestnih premazov, pa tudi proizvode za kemično industrijo ter umetne smole. Leta 2017 je skupina HELIOS
postala članica globalne premazne skupine KANSAI PAINT. Kot del enega vodilnih svetovnih proizvajalcev barv
in premazov, HELIOS postaja evropsko središče za inovacije, raziskave in razvoj, ter proizvodnjo in distribucijo.
Ob tem na vsa področja svojega razvoja in delovanja vpeljujemo načela trajnostnega razvoja in skrbi za okolje.
To pomeni, da nove izdelke in rešitve razvijamo tudi z namenom, da bi zmanjšali porabo virov in ogljični odtis.
Vsa podjetja v skupini HELIOS delujejo v skladu z najvišjimi okoljskimi, industrijskimi in varnostnimi standardi.
Cenjeni uporabniki, vabimo vas, da si Heliosov katalog ogledate in stopite v kontakt z našimi strokovnjaki,
ki vam bodo z uporabnimi nasveti in izkušnjami pomagali do najustreznejše rešitve za vaš projekt. Uspešno
sodelovanje z vami in vaše končno zadovoljstvo je cilj, za katerega si v Heliosu vsi prizadevamo in nam bo tako
resnično v ponos.
S spoštovanjem,
David Kubala,
generalni direktor skupine HELIOS
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8. TALNE OZNAKE

8.1 OZNAČEVANJE ASFALTNIH CESTIŠČ, PARKIRIŠČ, LETALIŠČ IN TRANSPORTNIH POTI
ASFALTNE PODLAGE

KORAK 1

KORAK 2

ZELO OBREMENJENE

• SIGNODUR G

steklene kroglice

sistem certificiran s standardom EN 1436

ZELO OBREMENJENE

• SIGNODUR struktural

steklene kroglice

sistem certificiran s standardom EN 1436

OBREMENJENE

• SIGNOCRYL

steklene kroglice

sistem certificiran s standardom EN 1436

OBREMENJENE

• HELIOCRYL AQ

steklene kroglice

sistem certificiran s standardom EN 1436

8.2 OZNAČEVANJE ASFALTNIH KOLESARSKIH STEZ
ASFALTNE PODLAGE

KORAK 1

KORAK 2

ZELO OBREMENJENE

• SIGNODUR transparent

obarvan kremenčev pesek

OBREMENJENE

• SIGNOCRYL za kolesarske steze

8.3 OZNAČEVANJE BETONSKIH CESTIŠČ, PARKIRIŠČ, LETALIŠČ,
TRANSPORTNIH POTI IN DEKORACIJA BETONSKIH POVRŠIN
BETONSKE PODLAGE

KORAK 1

KORAK 2

KORAK 3

ZELO OBREMENJENE

• SIGNOCRYL 2K PUR primer

• SIGNODUR G ali
SIGNODUR struktural

steklene kroglice

sistem certificiran
s standardom EN 1436

OBREMENJENE

• SIGNOCRYL 2K PUR primer

• SIGNOCRYL

steklene kroglice

sistem certificiran
s standardom EN 1436

DEKORATIVNE

• SIGNOCRYL 2K PUR

TRAVNATE PODLAGE

KORAK 1

ŠPORTNA IGRIŠČA,
REKLAMNE OZNAKE, ITD.

• SIGNOSPORT

Talne oznake

8.4 OZNAČEVANJE TRAVNATIH POVRŠIN
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8.1 Označevanje asfaltnih cestišč, parkirišč, letališč in transportnih poti
Korak 1

SIGNODUR G

Dvokomponentni debeloslojni cestni premaz za polaganje (2,0 – 2,5 mm)
NAVODILA ZA UPORABO
ZA:

BARVNI TONI:
MEŠALNO
RAZMERJE:
PORABA:

NANAŠANJE:
PAKIRANJE:

dvokomponentna hladna plastika za polaganje, v osnovi namenjena ročnemu nanosu, z dobrimi
fizikalno-kemijskimi lastnostmi. Material je namenjen predvsem izdelavi nestrukturiranih
označb.
Namenjena označevanju zelo obremenjenih asfaltnih cestišč.
bela, rumena, rdeča, modra, zelena, črna
SIGNODUR G : prašni katalizator = 100 : 1
SIGNODUR G : tekoči katalizator = 98 : 2
pri debelini suhega filma 2,0 mm znaša 4,0 kg/m² in sicer po komponentah 4,0 kg/m²
SIGNODUR G + 0,040 kg/m² prašni katalizator ali 4,0 kg/m² SIGNODUR G + 0,080 kg/m²
tekoči katalizator
ročni nanos z gladilko ali s stroji namenjenimi polaganju dvokomponentnih hladnih plastik
15 kg / 30 kg pri beli niansi

SIGNODUR struktural

Dvokomponentni debeloslojni cestni premaz za profiliran nanos (1,5 – 7,0 mm)
NAVODILA ZA UPORABO
ZA:

BARVNI TONI:
MEŠALNO
RAZMERJE:
PORABA:

NANAŠANJE:
PAKIRANJE:

dvokomponentna hladna plastika za polaganje v osnovi namenjena strojnemu nanosu z dobrimi
fizikalno-kemijskimi lastnosti. Z materialom se lahko izdela različne strukture površin, ki
zagotavljajo večjo varnost z zvočnim opozarjanjem pri prevozu označb in ustrezno nočno vidnost
v deževnem vremenu. Za strukturno označevanje zelo obremenjenih asfaltnih cestišč.
bela, rumena, rdeča, ostale nianse po dogovoru
SIGNODUR struktural : prašni katalizator = 100 : 1
SIGNODUR struktural : tekoči katalizator = 98 : 2
debelina suhega filma je odvisna od načina nanosa oz. izbire profila (strukturni, aglomeratni,
spotflex) pri čemer znaša povprečna poraba materiala 2,5 – 3,0 kg/m² + 0,030 kg/m² prašni
katalizator ali od 2,5 do 3,0 kg/m² SIGNODUR struktural + od 0,050 do 0,060 kg/m² tekoči
katalizator. V primeru polne linije znaša poraba materiala min. 4,0 kg/m².
s stroji namenjenimi polaganju dvokomponentnih hladnih plastik
15 / 30 / 350 / 160 / 1800 kg
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SIGNOCRYL

Enokomponentna barva za označevanje asfaltnih cestišč
NAVODILA ZA UPORABO
ZA:
BARVNI TONI:
PORABA:
NANAŠANJE:
PAKIRANJE:

enokomponentna hitro sušeča akrilna barva na osnovi topil z visokim deležem suhe snovi in z
dobrimi fizikalno-kemijskimi lastnostmi, za označevanje obremenjenih asfaltnih cestišč.
bela, rumena, modra, rdeča, zelena, črna
0,5 – 0,8 kg/m²
z vsemi pnevmatskimi in air-less stroji primernimi za nanos enokomponentnih cestnih barv
3,5 / 25 / 30 kg / bela tudi 1450 kg

HELIOCRYL AQ

Enokomponentna barva za označevanje asfaltnih cestišč
NAVODILA ZA UPORABO
ZA:

BARVNI TONI:
PORABA:
NANAŠANJE:
PAKIRANJE:

HELIOCRYL AQ je enokomponentna hitro sušeča barva na osnovi vodnega akrilnega veziva
z visokim deležem suhe snovi in z dobrimi fizikalno-kemijskimi lastnostmi, za označevanje
obremenjenih asfaltnih cestišč.
bela, rumena
0,5 – 0,9 kg/m²
z vsemi pnevmatskimi in air-less stroji primernimi za nanos enokomponentnih cestnih barv
30 kg

Korak 2

Steklene kroglice

Za zagotavljanje nočne vidnosti cestnih označb
NAVODILA ZA UPORABO

GRANULACIJA:

steklene kroglice zagotavljajo ustrezno nočno vidnost cestnih označb tako v suhih kot v mokrih
pogojih.
možne so različne sestave v granulacijskem območju 100 – 1400 μm

PORABA:

0,3 – 1,0 kg/m² odvisno od izbranega sistema in granulacije steklenih kroglic

NANAŠANJE:

s posebno pištolo ali ročno po označbi takoj po nanosu osnovnega materiala

PAKIRANJE:

25 kg
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8.2 Označevanje asfaltnih kolesarskih stez
Korak 1

SIGNODUR transparent

Dvokomponentni debeloslojni premaz za označevanje kolesarskih stez
NAVODILA ZA UPORABO
ZA:

BARVNI TONI:
MEŠALNO
RAZMERJE:
PORABA:

dvokomponentni premaz tipa hladne plastike z dobrimi fizikalno-kemijskimi lastnostmi. Sistem
je namenjen označevanju bolj obremenjenih kolesarskih stez in dekoraciji manjših asfaltnih ter
betonskih površin, za označevanje kolesarskih stez v nivojih cestišč.
transparenten, transparentno rdeč
SIGNODUR transparent : prašni katalizator = 100 : 1,8
poraba materiala je odvisna od načina nanosa ter znaša po komponentah od 2,0 do 2,5 kg/m²
SIGNODUR transparent + od 0,036 do 0,045 kg/m² prašni katalizator
PORABA POSIPA: uporablja se od 4,0 do 5,0 kg/m2 suh in neprašen peščen agregat granulacij v območju 0,7 – 2,0 mm Pri označevanju kolesarskih stez se priporoča zelo obstojen rdeče
obarvan kremenčev pesek granulacijskega območja 0,4 – 1,4 mm. V dekorativne namene
se lahko uporabljajo različne nianse peskov.

NANAŠANJE:
PAKIRANJE:

ročni nanos z gladilko
25 kg + 25 kg (obarvani kremenčev pesek)

SIGNOCRYL kolesarske steze

Enokomponentna barva za označevanje kolesarskih stez
NAVODILA ZA UPORABO
ZA:

BARVNI TONI:
PORABA:
NANAŠANJE:
PAKIRANJE:

enokomponentna hitro sušeča akrilna barva na osnovi topil z dodatkom antidrsnega sredstva in
dobrimi fizikalno-kemijskimi lastnostmi. Namenjena je obarvanju kolesarskih stez, območij za
pešce in površin s posebnimi prometno varnostnimi zahtevami.
rdečerjav, moder, zelen, ostale nianse po dogovoru
0,8 – 1,0 kg/m²
z vsemi pnevmatskimi stroji primernimi za nanos enokomponentnih cestnih barv. Ne priporoča
se nanašanje z air-less stroji.
25 kg
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8.3 Označevanje betonskih cestišč, parkirišč, letališč, transportnih poti
in dekoracija betonskih površin
Korak 1

SIGNOCRYL 2K PUR primer

Dvokomponentni temelj za povečanje oprijema barv in hladnih plastik na betonske podlage
NAVODILA ZA UPORABO
ZA:

BARVNI TONI:
MEŠALNO
RAZMERJE:
PORABA:
NANAŠANJE:

PAKIRANJE:

SIGNO primer 2K PUR je dvokomponentni poliuretanski temelj na osnovi akrilnega veziva
in alifatskega izocianatnega trdilca. Namenjen je povečanju oprijema enokomponentnih in
dvokomponentnih cestnih materialov na betonske podlage, za pripravo površine za boljši
oprijem.
brezbarven
SIGNO primer 2K PUR : SIGNO trdilec 2K PUR = 8 : 1
A + B znaša 0,1 – 0,4 kg/m²
z vsemi pnevmatskimi in air-less stroji primernimi za nanos enokomponentnih cestnih barv ali
s pleskarskim valjčkom. Po osušitvi temelja se nanese zaključni sloj, vendar ne kasneje kot v
roku 12 ur.
A - SIGNO primer 2K PUR (20 kg) / B - SIGNO trdilec 2K PUR (2,5 kg)

SIGNOCRYL 2K PUR

Dvokomponentna barva za označevanje betonskih površin
NAVODILA ZA UPORABO

BARVNI TONI:
MEŠALNO
RAZMERJE:
PORABA:
NANAŠANJE:
PAKIRANJE:

dvokomponentna poliuretanska barva na osnovi akrilnega veziva in alifatskega izocianatnega
trdilca. Barvo odlikujejo dobra kemična in mehanska odpornost ter visoka UV obstojnost pri
dolgotrajni izpostavljenosti. Namenjena je označevanju horizontalne cestne signalizacije na
betonskih površinah in dekorativnemu barvanju betonskih površin.
bel, rumen, ostale nianse po dogovoru
SIGNOCRYL 2K PUR : SIGNO trdilec 2K PUR = 8 : 1
A + B znaša 0,5 – 0,6 kg/m²
z vsemi pnevmatskimi in air-less stroji primernimi za nanos enokomponentnih cestnih barv ali
s pleskarskim valjčkom v dveh slojih
A - SIGNO 2K PUR (20 kg) / B - SIGNO trdilec 2K PUR (2,5 kg)
Talne oznake

ZA:
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Korak 2

SIGNODUR G

Dvokomponentni debeloslojni cestni premaz za polaganje (2,0 – 2,5 mm)
NAVODILA ZA UPORABO
ZA:

BARVNI TONI:
MEŠALNO
RAZMERJE:
PORABA:

NANAŠANJE:
PAKIRANJE:

dvokomponentna hladna plastika za polaganje, v osnovi namenjena ročnemu nanosu, z dobrimi
fizikalno-kemijskimi lastnostmi. Material je namenjen predvsem izdelavi nestrukturiranih
označb.
Namenjena označevanju zelo obremenjenih asfaltnih cestišč.
bela, rumena, rdeča, modra, zelena, črna
SIGNODUR G : prašni katalizator = 100 : 1
SIGNODUR G : tekoči katalizator = 98 : 2
pri debelini suhega filma 2,0 mm znaša 4,0 kg/m² in sicer po komponentah 4,0 kg/m²
SIGNODUR G + 0,040 kg/m² prašni katalizator ali 4,0 kg/m² SIGNODUR G + 0,080 kg/m²
tekoči katalizator
ročni nanos z gladilko ali s stroji namenjenimi polaganju dvokomponentnih hladnih plastik
15 kg / 30 kg pri beli niansi

SIGNODUR struktural

Dvokomponentni debeloslojni cestni premaz za profiliran nanos (1,5 – 7,0 mm)
NAVODILA ZA UPORABO
ZA:

BARVNI TONI:
MEŠALNO
RAZMERJE:
PORABA:

NANAŠANJE:
PAKIRANJE:

dvokomponentna hladna plastika za polaganje v osnovi namenjena strojnemu nanosu z dobrimi
fizikalno-kemijskimi lastnosti. Z materialom se lahko izdela različne strukture površin, ki
zagotavljajo večjo varnost z zvočnim opozarjanjem pri prevozu označb in ustrezno nočno vidnost
v deževnem vremenu. Za strukturno označevanje zelo obremenjenih asfaltnih cestišč.
bela, rumena, rdeča, ostale nianse po dogovoru
SIGNODUR struktural : prašni katalizator = 100 : 1
SIGNODUR struktural : tekoči katalizator = 98 : 2
debelina suhega filma je odvisna od načina nanosa oz. izbire profila (strukturni, aglomeratni,
spotflex) pri čemer znaša povprečna poraba materiala 2,5 – 3,0 kg/m² + 0,030 kg/m² prašni
katalizator ali od 2,5 do 3,0 kg/m² SIGNODUR struktural + od 0,050 do 0,060 kg/m² tekoči
katalizator. V primeru polne linije znaša poraba materiala min. 4,0 kg/m².
s stroji namenjenimi polaganju dvokomponentnih hladnih plastik
15 / 30 / 350 / 1600 / 1800 kg
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SIGNOCRYL

Enokomponentna barva za označevanje asfaltnih cestišč
NAVODILA ZA UPORABO
ZA:
BARVNI TONI:
PORABA:
NANAŠANJE:
PAKIRANJE:

enokomponentna hitro sušeča akrilna barva na osnovi topil z visokim deležem suhe snovi in z
dobrimi fizikalno-kemijskimi lastnostmi, za označevanje obremenjenih asfaltnih cestišč.
bela, rumena, modra, rdeča, zelena, črna
0,5 – 0,8 kg/m²
z vsemi pnevmatskimi in air-less stroji primernimi za nanos enokomponentnih cestnih barv
3,5 / 25 / 30 / bela tudi 1450 kg

Korak 3

Steklene kroglice

Za zagotavljanje nočne vidnosti cestnih označb
NAVODILA ZA UPORABO
ZA:
GRANULACIJA:

steklene kroglice zagotavljajo ustrezno nočno vidnost cestnih označb tako v suhih kot v mokrih
pogojih.
možne so različne sestave v granulacijskem območju 100 – 1400 μm

PORABA:

0,3 – 1,0 kg/m² odvisno od izbranega sistema in granulacije steklenih kroglic

NANAŠANJE:

s posebno pištolo ali ročno po označbi takoj po nanosu osnovnega materiala
25 kg

Talne oznake

PAKIRANJE:
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8.4 Označevanje travnatih površin
Korak 1

SIGNOSPORT

Enokomponentna barva za označevanje travnatih površin
NAVODILA ZA UPORABO
•

hitro sušeča barva

•

na bazi vodne disperzije

•

zelo dober oprijem na travo

•

odlična odpornost na vpliv dežja

ZA:
BARVNI TONI:
PORABA:
NANAŠANJE:
PAKIRANJE:

označevanje športnih travnatih igrišč in dekorativnemu obarvanju travnatih površin.
bela, ostale nianse po dogovoru
0,3 kg/m²
s pnevmatskimi in air-less stroji primernimi za vodne sisteme
25 kg
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