Ostalo

Talne oznake

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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Armirano betonske konstrukcije,
fasade, ometi

9.1 SANACIJSKE MALTE ZA ARMIRANO BETONSKE KONSTRUKCIJE
(stavbe, mostovi, tuneli...)
NIVO
KVALITETE

KORAK 1

KORAK 2

KORAK 3

• EXPERTAN RM 01 *
povezovalni in antikorozijski premaz

• EXPERTAN RM 02 *
strukturna reparaturna malta

• EXPERTAN RM 03 *
fina zaključna malta

PREMIUM

9.2 BARVA ZA STEKLO
NIVO
KVALITETE

PREMIUM

Ostalo

• GRAVIHEL PUR SINGLE COAT
800 DTG
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* dobavljivo po naročilu
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9. OSTALO

9.1 Sanacijske malte za armirano betonske konstrukcije (stavbe, mostovi, tuneli...)
Korak 1

EXPERTAN RM 01 *

Povezovalni in antikorozijski premaz
NAVODILA ZA UPORABO
•

antikorozivna malta in vezni sloj
za sanacijo betona

•

primerna kot vezni sloj med
betonom in maltami

•

za zaščito armaturnega železa
pri sanaciji betona

•

odličen oprijem na beton in železo

ZA:

PORABA:
NANAŠANJE:
DEBELINA
NANOSA:
MED SLOJNO
SUŠENJE:
TEHNIKA
NANAŠANJA:
ČAS UPORABE:
PAKIRANJE:

enokomponentna polimer cementna suha maltna
mešanica za protikorozijsko zaščito in izboljšanje
oprijema.
pred premaz: 1,5 – 2,0 kg/m² za debelino nanosa 1 mm
zaščita armature: 4,0 kg/m² za debelino nanosa 2 mm
strojno, ročno
predpremaz: min 1 mm
zaščita armature: min 2 mm
cca. 5 ur pri standardnih pogojih uporabe

mokro na mokro
60 min
25 kg

Korak 2

EXPERTAN RM 02 *

Strukturna reparaturna malta
NAVODILA ZA UPORABO
•

enokomponentna, z vlakni ojačana
polimer cementna suha maltna
mešanica za strukturno sanacijo in
popravilo betona

•

odličen oprijem in visoka mehanska
trdnost

•

primeren za ohranitev in obnovitev
pasivacije armaturnega železa

ZA:

PORABA:
NANAŠANJE:
DEBELINA
NANOSA:
TEHNIKA
NANAŠANJA:
ČAS UPORABE
PAKIRANJE:

* dobavljivo po naročilu
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sanacijska dela – popravila odlomljenega in
poškodovanega betona na zgradbah, mostovih.
Za strukturno ojačitev – povečanje nosilnosti
betonskih konstrukcij.
cca. 18 kg/m² za debelino sloja 1 cm
strojno, ročno
minimalna – 6 mm
maksimalna – 50 mm
mokro na mokro
40 min
25 kg

Armirano betonske konstrukcije,
fasade, ometi
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Korak 3

EXPERTAN RM 03 *
Fina zaključna malta

NAVODILA ZA UPORABO
•

enokomponentna malta za
zapolnjevanje razpok in glajenje

•

visoka sulfatna odpornost in nizka
prepustnost kloridov

•

primeren za ohranitev in obnovitev
pasivacije armaturnega železa

ZA:

PORABA:
NANAŠANJE:
DEBELINA
NANOSA:
TEHNIKA
NANAŠANJA:
ČAS UPORABE:
PAKIRANJE:

enokomponentna polimer cementna suha maltna
mešanica za zapolnjevanje razpok. Za sanacijska dela
ter za popravilo manjših poškodb (pore in agregatna
gnezda betona).
cca. 1,6 kg/m² za debelino sloja 1 mm
strojno, ročno
minimalna – 1 mm
maksimalna – 5 mm
mokro na mokro
50 min
25 kg

9.2 Barve za steklo
GRAVIHEL PUR SINGLE COAT 800 DTG
2K PUR premaz za direkten nanos na steklo

NAVODILA ZA UPORABO
dobra mehanska, kemična,
temperaturna in vremenska
odpornost

•

velika izbira UNI, metalik in
perl nians ter posebnih efektov

•

nanaša se direktno na steklo
brez osnovnega premaza

ZA:

PORABA:
NANAŠANJE:

neposreden nanos na steklo. Namenjen je
najrazličnejšim aplikacijam, pri katerih želimo barvati
zadnjo stran steklenih površin: steklene površine za
kuhinjo in kopalnico, steklo in predelne stene
0,20 – 0,25 l/m²
strojno, ročno

REDČENJE:

25% redčenje z GRAVIHEL THINNER ESS,
v primeru aplikacije z čopičem redčenje ni potrebno

PAKIRANJE:

5 l (komp. A) - poljubno izbrano nianso namešamo s
pomočjo predpolnjenega binderja (3,7 l ) in GRAVIHEL
past

BARVNI TONI:

GRAVIHEL barvna orodja (NCS, RAL CLASSIC,
RAL DESIGN, MOBIFleet, METALLIC,
COLOUR GUIDE 2020,…)

Ostalo
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Helios TBLUS d.o.o.
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija
T +386 1 722 40 00
projects@helios-group.eu
www.helios-profi.com
Član skupine KANSAI PAINT.

