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PREMAZI ZA ZAŠČITO  
ZUNANJIH LESENIH POVRŠIN

KANSAI HELIOS je eden največjih evropskih proizvajalcev 
industrijskih premazov, kemikalij za beljenje in čiščenje, 
materialov za lepljenje in tesnjenje, visokokakovostnih smol, 
dekorativnih barv in premazov. KANSAI HELIOS predstavlja 
evropsko središče odličnosti svetovne skupine KANSAI PAINT, 
enega največjih svetovnih podjetij v industriji premazov. 

Industrijski premazi za les KANSAI HELIOS so zasnovani tako, 
da zagotavljajo visokokakovostno zaščito ob poudarjanju 
najbolj naravne lepota lesa. Zadovoljijo najzahtevnejše potrebe 
kupcev po najvišji zanesljivosti in varnosti. Uvajamo in sledimo 
novim tehnologijam nanašanja in sušenja premazov, strogim 
ekološkim zahtevam in najnovejšim trendom, zlasti v zvezi z 
okolju prijaznimi premazi.

AQUAVITA – ŠIROKA PALETA 
PROFESIONALNIH PREMAZOV ZA  
LES NA VODNI OSNOVI 

Kakovosten les, pravilna konstrukcija lesenega elementa 
ter optimalno izbran sistem premazov so ključni koraki pri 
doseganju učinkovite zaščite lesa. Z rednim vzdrževanjem in 
negovanjem lesenih površin dosežemo, da bodo okna, vrata 
in ostali leseni elementi na hiši in okoli nje brezhibni tudi deset 
in več let.

AQUAVITA je skupina izdelkov, ki so namenjeni profesionalni 
zaščiti lesa. Vsi premazi so izdelani na vodni osnovi in 
sestavljeni iz sodobnih komponent, ki so odporne na UV 
žarke in druge atmosferske vplive. Premazi AQUAVITA les 
bogatijo in plemenitijo, poleg tega ga preventivno ščitijo pred 
lesnimi škodljivci (glive, insekti) in vremenskimi vplivi. Na voljo 
je široka paleta izdelkov, ki omogočajo zaščito vseh vrst lesa, 
tako v transparentni kot pokrivni izvedbi.

REDNO TESTIRANJE IN SPREMLJANJE  
ZA ZANESLJIVE REŠITVE

Naše strokovne skupine za raziskave in razvoj skrbno 
spremljajo premaze AQUAVITA, od proizvodnje do končnega 
kupca. Bogate izkušnje na področju raziskav, razvoja in 
proizvodnje nam omogočajo, da proizvajamo zanesljive 
in učinkovite izdelke. Razvijalci in tehnična podpora so 
aktivno vključeni v zahtevnejše projekte, kjer so potrebne 
kompleksne rešitve.

Vsi premazi AQUAVITA ustrezajo zahtevam sodobnih kupcev, 
saj jih testirajo profesionalni uporabniki, kakovost pa redno 
spremljamo in testiramo na domačih in tujih inštitutih. 
Posamezni sistemi so skladni z evropskimi standardi in 
direktivami s področja zaščite in vgradnje lesa ter zahtevami 
in zakonodajo številnih držav izven EU, v katerih se prodajajo 
izdelki AQUAVITA.



PREDNOSTI PREMAZOV AQUAVITA  

 • dolgotrajno ščitijo les,
 • se enostavno nanašajo,
 • so brez vonja in se hitro sušijo,
 • zagotavljajo zdravo delovno okolje,
 • ne obremenjujejo okolja.

AQUAVITA  

Premaze AQUAVITA sestavljata dve skupini izdelkov:

 • Prva skupina je namenjena zaščiti stavbnega pohištva 
(oken in vhodnih vrat). Lahko jih nanašamo s potapljanjem, 
oblivanjem, z visokotlačnimi brizgalnimi napravami, ročno ali 
robotizirano.

 • Druga skupina pa je namenjena zaščiti preostalega lesa na 
hiši in okoli nje: stenam, napuščem, ograjam, vrtnim hiškam, 
otroškim igralom, ipd. Nanašamo jih lahko s potapljanjem, 
oblivanjem, s čopičem, valjčkom, z zračnimi pištolami, 
avtomatskimi nanašalnimi napravami ali roboti.

Vsi materiali in sistemi so skladni z SIST EN 335-2, SIST EN 
599-2, DIN 68800-2, ÖNORM B 3803 in drugimi standardi, ki 
predpisujejo kakovost in lastnosti materialov za zaščito lesa.

Linijo AQUAVITA sestavljajo naslednji izdelki: 

 • Impregnacije z insekticidnim in fungicidnim delovanjem, 
ki so na voljo v različnih odtenkih. Izdelki so skladni z 
najnovejšimi direktivami EU in registrirani v skladu s predpisi. 
Nanašajo se lahko s čopičem, umakanjem, oblivanjem.

 • Vmesni premazi za različne vrste lesa in različne namene. 
Večinoma so brezbarvni, preprečujejo natapljanje 
vodotopnih substanc v lesu, zapirajo pore in nudijo 
kakovostnejšo zaščito lesa.

 • Temelji za različne vrste lesa in različne namene. Večinoma 
so beli, preprečujejo natapljanje vodotopnih substanc v 
lesu, zapirajo pore in nudijo kakovostnejšo zaščito lesa.

 • Debeloslojne lazure ohranjajo naravno strukturo lesa 
vidno in les ščitijo pred UV žarki, vlago in drugimi vplivi 
zunanjega okolja.

 • Pokrivne barve ščitijo les pred škodljivimi dejavniki, les, 
pobarvan z njimi, pa postane uporaben tudi v najsodobnejših 
oblikovalskih rešitvah. Na razpolago je v niansah RAL, NCS, 
in s posebnimi efekti, npr. s kovinskimi efekti.

 • Olja poudarjajo strukturo lesa in ščitijo les pred 
vremenskimi vplivi. Primerna za lesene površine zunaj in 
znotraj, ko želimo okolju prijazno zaščito.

 • Polnilo za kotne spoje in premazi za zaščito čelnega 
lesa so brezbarvna, vodoodbojna sredstva za zaščito 
V-kotnih stikov na stavbnem pohištvu in za zaščito vseh vrst 
čelnega lesa.

 • Negovalno mleko je brezbarvna emulzija, namenjena 
negi in vzdrževanju površin, zaščitenih z akrilnimi 
premazi. Priporočamo ga predvsem za nego stavbnega 
pohištva (oken, vhodnih vrat), ki je bilo v celoti zaščiteno v 
industrijskih obratih. Uporabo priporočamo 1-2 krat letno. 
Nanašamo ga s krpo na očiščeno površino.
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NEGA STAVBNEGA POHIŠTVA  

Trajnost premazov sistema AQUAVITA lahko podaljšate z 
uporabo AQUAVITA negovalnega mleka. Enkrat do dvakrat 
na leto ga nanesete s krpo na lesene elemente. Negovalno 
mleko tvori na površini premaza tanek, prozoren zaščitni sloj.

BLAGOVNA ZNAMKA STAVBNO POHIŠTVO FASADE, BALKONI,  
OGRAJE, LESENE STENE

MONTAŽNE IN  
LESENE HIŠE OSTREŠJA VRTNO POHIŠTVO NOTRANJE  

LESENE OBLOGE

AQUAVITA Impregnant Dip&Brush •

AQUAVITA Impregnant Extra • • • • • •

AQUAVITA vmesni premazi • • • • •

AQUAVITA temelji • • • • • •

AQUAVITA Top Coat Spray •

AQUAVITA Top Coat Brush • • • • •

AQUAVITA Email Spray •

AQUAVITA Email Brush • • • • •

AQUAVITA Wood Oil • • • • •
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AQUAVITA  
Impregnant Dip & Brush

Zaščita lesa pred škodljivci

AQUAVITA Impregnant Dip&Brush je 
impregnacijsko sredstvo s fungicidnim 
delovanjem, ki preventivno ščiti les pred 
modrenjem (EN 152) in trohnenjem  
(EN 113).
Izdelek je v skladu z uredbo EU528/2012 
o uporabi biocidnih proizvodov.

Področje uporabe:
Uporabljamo ga kot osnovni premaz za 
zaščito stavbnega pohištva in drugih 
izdelkov iz lesa v razredih uporabe 1 do 
3 (DIN EN 335), ki jih ne ogrožajo insekti.
Vremenu izpostavljene lesene elemente v 
razredu uporabe 3 (okna, vrata, fasadne 
obloge, ograje, rolete) je potrebno 
po nanosu AQUAVITA Impregnanta 
Dip&Brush zaščititi še s premazi, ki so 
odporni proti vremenskim vplivom.

AQUAVITA
Impregnant Extra

Zaščita lesa pred škodljivci

AQUAVITA Impregnant Extra je 
impregnacijsko sredstvo s fungicidnim in 
insekticidnim delovanjem, ki preventivno 
ščiti les pred modrenjem (EN 152), 
trohnenjem (EN 113) in insekti  
(EN 46).
Izdelek je v skladu z uredbo EU528/2012 
o uporabi biocidnih proizvodov.

Področje uporabe:
Po lastnostih ustreza zahtevam za 
preventivno zaščito stavbnega pohištva 
in gradbenega lesa, ki ni v stalnem stiku 
z zemljo ali vodo.
Uporabljamo ga kot osnovni premaz za 
zaščito stavbnega pohištva in drugih 
izdelkov iz lesa v razredih uporabe 1 do 
3 (DIN EN 335). Vremenu izpostavljene 
lesene elemente v razredu uporabe 3 
(okna, vrata, fasadne obloge, ograje, 
rolete) je potrebno po nanosu AQUAVITA 
Impregnanta Extra zaščititi še s premazi, 
ki so odporni proti vremenskim vplivom.

IMPREGNACIJE PREMAZI ZA POVRŠINSKO ZAŠČITO

AQUAVITA
Top Coat Spray

Debeloslojna lazura za površinsko 
zaščito stavbnega pohištva za 
brizganje

AQUAVITA Top Coat Spray je 
transparentni premaz, ki poudari 
strukturo lesa in les površinsko zaščiti 
pred vremenskimi vplivi.

Področje uporabe:
Uporabljamo ga kot zaključni premaz pri 
zaščiti stavbnega pohištva (okna, vrata, 
polkna) na prostem, pa tudi v bivalnih 
prostorih. Namenjen je predvsem za 
industrijsko uporabo. Nanašamo ga z 
airless ali airmix brizganjem. Ne vsebuje 
težkih kovin.

AQUAVITA
Email Spray

Pokrivna barva za površinsko zaščito 
stavbnega pohištva za brizganje 

AQUAVITA Email Spray je pokrivni 
premaz, ki les površinsko zaščiti pred 
vremenskimi vplivi, hkrati pa ne daje 
plastičnega videza, saj pusti strukturo 
lesa nakazano.

Področje uporabe:
Uporabljamo ga kot zaključni premaz 
pri zaščiti stavbnega pohištva (okna, 
vrata, polkna). Namenjen je predvsem 
za industrijsko uporabo. Nanašamo ga z 
airless ali airmix brizganjem.
Ne vsebuje težkih kovin.

AQUAVITA
Top Coat Brush

Debeloslojna lazura za površinsko 
zaščito lesa za čopič 

AQUAVITA Top Coat Brush je 
transparentni premaz, ki poudari 
strukturo lesa in les površinsko zaščiti 
pred vremenskimi vplivi.

Področje uporabe:
Uporabljamo ga za površinsko zaščito 
vseh vrst lesa zunaj in znotraj. Primeren 
je za zaščito oken, vrat ter vseh drugih 
lesenih elementov, izpostavljenih 
vremenskim vplivom. Ker se hitro suši 
in nima vonja, je zelo primeren tudi za 
zaščito lesa v bivalnih prostorih.
Ne vsebuje težkih kovin.

Potapljanje

Oblivanje

Čopič

Brizganje

Krpa

LEGENDA:

Izdelava nians s 
koloranti BW

BW MIX

BW MIX BW MIX BW MIX
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AQUAVITA  
Email Brush

Pokrivna barva za površinsko zaščito 
lesa za čopič

AQUAVITA Email Brush je pokrivni 
premaz, ki les površinsko zaščiti pred 
vremenskimi vplivi, hkrati pa ne daje 
plastičnega videza, saj pusti strukturo 
lesa nakazano.

Področje uporabe:
Uporabljamo ga za površinsko zaščito 
vseh vrst lesa zunaj in znotraj. Primeren 
je za zaščito oken, vrat ter vseh drugih 
lesenih elementov, izpostavljenih 
vremenskim vplivom. Ker se hitro suši 
in nima vonja, je zelo primeren tudi za 
zaščito lesa v bivalnih prostorih.
Ne vsebuje težkih kovin.

AQUAVITA
Wood Protecting Oil

Tankoslojna lazura za površinsko 
zaščito lesa za čopič

AQUAVITA Wood Protecting Oil je 
transparentni premaz, ki poudari 
strukturo lesa in les površinsko zaščiti 
pred vremenskimi vplivi. 
Okolju prijazna zaščita.

Področje uporabe:
Uporabljamo ga za površinsko zaščito 
vseh vrst lesa zunaj in znotraj (fasade, 
notranje obloge, vrtno pohištvo...). 
Primeren je za zaščito lesenih elementov, 
izpostavljenih vremenskim vplivom.
Ne vsebuje težkih kovin.

AQUAVITA
Email Primer Dip

Temeljni premaz za potapljanje

AQUAVITA Email Primer Dip je temeljni 
premaz pri zaščiti stavbnega pohištva. 
Se ne poseda.

Področje uporabe:
Uporabljamo ga kot temeljni premaz pri 
zaščiti stavbnega pohištva (okna, vrata, 
polkna). Nanašamo ga z oblivanjem ali 
potapljanjem. Po nanosu je potrebno 
zaščititi kotne spoje in obrusiti lesene 
elemente ter jih zaščititi s premazi, ki so 
odporni proti vremenskim vplivom.

AQUAVITA
Email Primer Spray HS

Temeljni premaz za brizganje

AQUAVITA Email Primer Spray HS je 
temeljni premaz za AQUAVITA Email 
pokrivno barvo pri zaščiti stavbnega 
pohištva. Zapolni pore, odlično se brusi.

Področje uporabe:
Uporabljamo ga kot temeljni premaz 
pri zaščiti stavbnega pohištva (okna, 
vrata, polkna) in drugih lesenih površin 
v bivalnih prostorih - za smreko, jelko, 
bor. Svetujemo, da je les predhodno 
zaščiten proti trohnenju z AQUAVITA 
Impregnantom.

AQUAVITA
Email Primer Spray&Brush

Temeljni premaz za brizganje in čopič

AQUAVITA Email Primer Spray&Brush 
je temeljni premaz za AQUAVITA 
Email pokrivno barvo. Odlično blokira 
vodotopne substance in mikronizirane 
smole.

Področje uporabe:
Uporabljamo ga kot temeljni premaz 
pri zaščiti stavbnega pohištva (okna, 
vrata, polkna) iz vseh vrst lesa ter tudi 
kot temeljni premaz pri zaščiti drugih 
izdelkov iz lesa v bivalnih prostorih in na 
prostem.

BW MIX BW MIX
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AQUAVITA  
Intermediate Spray H 

Vmesni premaz pri zaščiti stavbnega 
pohištva za brizganje

AQUAVITA Intermediate Spray H je 
brezbarvni premaz, ki se nanaša na 
že impregnirane lesene elemente. 
Preprečuje pojav zabrušenja nianse 
impregnacije in odbrušenja biocidnih 
sredstev s površine impregniranih 
elementov ter dodatno zaščiti čelni les.

Področje uporabe:
Uporabljamo ga kot vmesni sloj med 
AQUAVITA Impregnantom in AQUAVITA 
Top Coat lazuro ali AQUAVITA Email 
pokrivno barvo. Primeren je za zaščito 
vseh vrst lesa. Vendar pa pri zaščiti 
macesnovega lesa in lesa, ki vsebuje 
veliko tanina, priporočamo uporabo 
vmesnega premaza AQUAVITA 
Intermediate Spray. 

AQUAVITA
Intermediate Spray TB

Vmesni premaz pri zaščiti stavbnega 
pohištva za brizganje

AQUAVITA Intermediate Spray TB je 
brezbarvni premaz, ki se nanaša na 
že impregnirane lesene elemente. 
Odlično blokira vodotopne substance in 
mikronizirane smole.

Področje uporabe:
Uporabljamo ga kot vmesni sloj med 
AQUAVITA Impregnantom in AQUAVITA 
Top Coat lazuro ali AQUAVITA Email 
pokrivno barvo. Primeren je za zaščito 
vseh vrst lesa. Posebej je primeren 
za zaščito problematičnih vrst lesa, ki 
vsebujejo vodne ekstraktive (hrast, jesen, 
macesen…).

AQUAVITA
Premaz za čelni les

Premaz za zaščito čelnega lesa 

AQUAVITA Premaz za čelni les je 
brezbarvno vodoodbojno sredstvo, ki 
nudi dodatno zaščito vsega čelnega 
lesa.

Področje uporabe:
Uporabljamo ga za zaščito čelnega lesa 
na elementih (vrata, ostrešja, bruna...), 
ki so že impregnirani oziroma zaščiteni z 
vmesnim premazom.

AQUAVITA
Negovalno mleko

Negovalno mleko za stavbno pohištvo 

AQUAVITA Negovalno mleko je 
brezbarvno sredstvo za nego stavbnega 
pohištva in ostalih površin, premazanih z 
akrilnimi premazi.

AQUAVITA
Polnilo za zaščito
V-kotnih stikov

Polnilo za zaščito V-kotnih stikov pri 
stavbnem pohištvu

AQUAVITA Polnilo za zaščito V-kotnih 
stikov je brezbarvno vodoodbojno 
sredstvo za zaščito V-kotnih stikov na 
stavbnem pohištvu. 
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AQUAVITA MEŠALNI SISTEMI  

AQUAVITA mešalna oprema (mešalna naprava, dispenzer 
in koloranti) so med najsodobnejšimi na evropskem trgu in so 
enostavni za uporabo. Omogočajo hitro pripravo, natančnost 
in ponovljivost nians. Kupcem je na voljo širok nabor 
transparentnih ter pokrivnih barv po številnih barvnih kartah. 
Nianse pripravimo tudi po želji kupca.
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Več informacij o naših izdelkih in mešalnem sistemu lahko dobite 
pri naših zastopnikih. Seznam je objavljen na spletni strani  
www.helios-group.eu.

BW MIX

KANSAI HELIOS 
PREMAZI ZA LES 
IZPOLNJUJEJO 
ZAHTEVE 
STRANK PO 
VRHUNSKI 
ZANESLJIVOSTI 
IN VARNOSTI.
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Visit our YouTube channel! 
Helios Industrial Product Solutions

Helios TBLUS, d.o.o.
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenia
T +386 1 722 40 00
E wood.coatings@helios.si
www.helios-woodcoatings.com


