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AQUAVITA sistem nudi celovito in sodobno rešitev 
za zanesljivo zaščito zunanjih lesenih vrat in oken. 
AQUAVITA sistem sestoji iz optimalne kombinacije 
impregnacij ter vmesnih in končnih premazov, izdelanih  
iz visoko kakovostnih surovin na vodni osnovi.  

Sistem zagotavlja trajno zaščito in bogat izgled zunanjih 
oken in vrat. Površine obdelane in redno vzdrževane  
z AQUAVITA sistemom ostanejo dobro zaščitene in lepe 
tudi do 15 let in več.

PREDNOSTI 

 • Okolju prijazni premazi (vodna osnova)
 • Zagotovljena odpornost na UV sevanje 
 • Učinkovita zaščita pred insekti in glivami  
(odobrena s strani ustanove MPA Eberswalde, Nemčija)

 • Kvalitetna zaščita pred vremenskimi vplivi
 • (odobril inštitut za testiranje ift Rosenheim, Nemčija)

SISTEM ZA OBDELAVO 
STAVBNEGA POHIŠTVA
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SISTEM ZA OBDELAVO 
STAVBNEGA POHIŠTVA

 Sistem Izdelek Način nanašanja Debelina  
mokrega filma

Dvoslojni sistem 
Aquavita impregnant dip&brush Potapljanje, oblivanje, čopič 120 – 180 g/m2 

Aquavita top coat spray Airmix ali airless brizganje 260 – 300 µm

Štirislojni sistem

Aquavita impregnant extra Potapljanje, oblivanje, čopič 120 – 180 g/m2 

Aquavita intermediate E Potapljanje, oblivanje 80 - 120 g/m2 

Aquavita intermediate spray H Airmix ali airless brizganje 120 - 150 µm

Aquavita top coat spray Airmix ali airless brizganje 260 – 300 µm

Pigmentirani sistem 

Aquavita impregnant dip&brush Potapljanje, oblivanje, čopič 120 – 180 g/m2 

Aquavita primer spray&brush Airmix ali airless brizganje, čopič 100 – 200 µm

Aquavita email spray Airmix ali airless brizganje 260 – 300 µm

Čas sušenja: 
Impregnacije  3 – 4 ure
Vmesni premazi  4 – 6 ur
Končni premazi in emajli  24 ur
Vzdrževanje:

Pogostost nadaljnjih nanosov premazov za 
vzdrževanje zaščite lesa je v povprečju pet let  
in je odvisna od naslednjih dejavnikov:
 • stopnje izpostavljenosti vremenskim vplivom,
 • barvne nianse in
 • redne nege stavbnega pohištva.
Certifikati:

Vsi materiali in sistemi so proizvedeni v skladu s 
standardom SIST EN 927 1-5, smernicami ift Rosenheim 
za okna in vrata ter drugimi standardi, ki določajo 
kakovost in lastnosti materialov za zaščito lesa. 
Posamezni sistemi so združljivi z evropskimi standardi  
in direktivami, ki zadevajo zaščito lesa in vgradnjo,  
z Uredbo (EU) št. 528/2013, ki ureja biocidne proizvode, 
in zakonskimi zahtevami v 60 državah po svetu.

 • Helios premazi za les so zasnovani za končno 
obdelavo lesa in zagotavljajo visokokakovostno 
zaščito, hkrati pa poudarjajo njegovo naravno 
lepoto.

 • Z rednim vzdrževanjem s sistemom AQUAVITA 
bodo vaša zunanja vrata in okna ostala 
brezhibna tudi več kot 15 let.

 • Izdelani na vodni osnovi in na osnovi sodobnih 
visoko kakovostnih surovin.

 • Odporni proti UV žarkom in drugim atmosferskim 
vplivom.

Član skupine KANSAI PAINT.
Več informacij o splošnih pogojih je na voljo na www.helios-group.eu.
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