PRZEMYSŁOWE POWŁOKI
LAKIERNICZE DO DREWNA

DESIGNING
EXCELLENCE

MIĘDZYNARODOWE KNOW-HOW I
LOKALNE WSPARCIE

„PROJEKTUJĄC DOSKONAŁOŚĆ” – BADANIA
I ROZWÓJ NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

KANSAI HELIOS to jeden z wiodących europejskich
producentów powłok przemysłowych, wybielających
i czyszczących środków chemicznych, materiałów do
zaklejania i uszczelniania, wysokiej jakości żywic, farb
dekoracyjnych oraz powłok renowacyjnych. Jako członek
KANSAI PAINT, jednego ze światowych liderów w branży
farb i lakierów, KANSAI HELIOS reprezentuje europejskie
centrum kompetencji całej grupy. Najnowocześniejsze
technologie produkcji powłok, międzynarodowy zespół
ekspertów i wyraźne zorientowanie na potrzeby klienta
sprawiają, że KANSAI HELIOS jest twoim niezawodnym
partnerem w każdej branży. Koncentrujemy się na
wysokiej jakości produktach, wieloletniej współpracy
oraz silnym wsparciu technicznym. Mając do dyspozycji
własne nowoczesne i w pełni wyposażone zakłady
produkcyjne oraz dobrze zlokalizowane biura w całej
Europie, KANSAI HELIOS obsługuje klientów w ponad
60 krajach na całym świecie. Naszym wieloletnim
doświadczeniem dzielimy się z naszymi partnerami
biznesowymi, używając do tego celu KANSAI
HELIOS Master Classes – zaawansowanej platformy
e-learningowej i społecznościowej, na której znaleźć
można webinaria, sympozja IKI oraz szkolenia techniczne.

Badania i rozwój w KANSAI HELIOS opierają się na
najwyższych standardach, ogromnej wiedzy fachowej
oraz pasji do innowacyjnych rozwiązań produktowych.
W naszych profesjonalnych laboratoriach pracujemy nad
rozwojem i innowacyjnością. Patrząc daleko w przyszłość,
nasze doświadczone zespoły badań i rozwoju formułują,
opracowują i testują wysoko wydajne powłoki i farby, środki
chemiczne do wybielania i czyszczenia, a także materiały
do zaklejania i uszczelniania, spełniające surowe kryteria
przyszłej jakości produktów – w szczególności w kwestii
ochrony środowiska naturalnego.

WYTWARZAMY WIĘKSZĄ WARTOŚĆ Z
MNIEJSZEJ ILOŚCI ZASOBÓW
Grupa KANSAI HELIOS jest zaangażowana w realizację
zasad zrównoważonego rozwoju, stosując w swojej produkcji
czyste i energooszczędne technologie, jednocześnie
korzystając z zasobów w sposób odpowiedzialny. Dlatego
też ochrona środowiska i silne zarządzanie w zakresie ESG
mają dla nas kluczowym znaczenie, nie tylko na poziomie
rozwoju produkcji, ale również wzdłuż całego łańcucha
wartości i we wszystkich obszarach działalności Grupy.

HELIOS GROUP

POWŁOKI LAKIERNICZE
DO DREWNA
KANSAI HELIOS SĄ
STWORZONE DO
WYKAŃCZANIA
DREWNA, ZAPEWNIAJĄ
WYSOKĄ JAKOŚĆ,
OCHRONĘ,
JAK RÓWNIEŻ
PODKREŚLAJĄ
PIĘKNO DREWNA.

PROGRAM OVERVIEW

GAMA PRODUKTÓW
MEBLE WEWNĘTRZNE
I STOLARKA WEWNĘTRZNA

STOLARKA ZEWNĘTRZNA
I MEBLE OGRODOWE

BEJCE i PATYNY
KOMBIHEL – Na bazie rozpuszczalników organicznych
EKOHEL – Na bazie wody

ZEWNĘTRZNE BEJCE I IMPREGNATY
SYSTEM AQUAVITA – Na bazie wody

LAKIERY I EMALIE
HIDROHEL – Na bazie wody
HELIOCEL – Nitrocelulozowy
HELIODUR – Poliuretanowy
UVEHEL – UV utwardzany akrylowy
UVEHEL AQUA – UV utwardzany akrylowy, na bazie wody
BIO PROGRAM
BIO IMPREGNOL i BIOHEL – Oleje i woski
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POWŁOKI
LAKIERNICZE
DO DREWNA
KANSAI HELIOS
NAJBARDZIEJ
PODKREŚLAJĄ
NATURALNE
PIĘKNO
DREWNA.
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BEJCE I PATYNY

BEJCE
I PATYNY
BEJCE SĄ TYPEM
POWŁOK LAKIERNICZYCH,
KTÓRE PODKREŚLAJĄ
NAJBARDZIEJ NATURALNE
PIĘKNO DREWNA. BEJCE
BARWIĄ DREWNIANE
POWIERZCHNIE,
POZOSTAWIAJĄC
WIDOCZNĄ STRUKTURĘ
DREWNA, A DODATKOWO
POPRWIAJĄ JEGO
WYGLĄD.

BEJCE I PATYNY

BEJCE I PATYNY

KOMBIHEL BEJCE

STRUKTURA
DREWNA

KOMBIHEL PATYNY

KOMBIHEL bejce wytwarzane są na bazie nitrocelulozy,
skomponowane z rozpuszczalników organicznych i kolorantów.
Główną zaletą tego rodzaju powłok jest to, że bejce nałożone
na powierzchnię elementu pozostawiają widoczną strukturę
naturalnego drewna.

KOMBIHEL bejce do natrysku
Zaprojektowane w celu osiągnięcia najbardziej jednolitych
odcieni na fornirowanych lub masywnych drewnianych
powierzchniach w taki sposób, że podkreślana jest
widoczność naturalnej struktury drewna.

•• Używane do barwienia wszystkich rodzajów powierzchni
drewnianych, zarówno drewna litego jak i fornirowanego.
•• Pozwala na różne sposoby aplikacji.
•• Nie podnosi włókien drewna.

•• Pozwala uzyskać jednorodny odcień na całej powierzchni
drewnianej.
•• Nadaje się do barwienia drewna z mniej wyraźnymi porami,
takich jak buk, czereśnia, orzech, klon, brzoza, grusza,
świerk, sosna i inne.

EFEKTY
SPECJALNE

KOMBIHEL bejca do wcierania
Używana do barwienia dużych powierzchni drewnianych
w taki sposób, że podkreślana jest naturalna struktura
drewna.

KOMBIHEL patyny to najlepszy wybór, aby osiągnąć
specjalne efekty cieniowania lub podkreślenia drewnianych
porów, przefrezowań, oraz uzyskania efektów postarzania
powierzchni meblowych.

•• W rezultacie widoczna jest naturalna struktura drewna.
•• Nadaje się do barwienia drewna z bardziej wyraźnymi
porami, takich jak dąb, jesion i innych.
•• Odpowiednia do dużych fornirowanych lub masywnych
drewnianych powierzchni.

•• Służą do patynowania już lakierowanych powierzchni
drewnianych.
•• Dwa rodzaje patyn odnoszące się do życzeń użytkownika
- patyny do cieniowania i patyny do przecierania.
•• Dostępne również w odcieniach metalicznych (srebro,
złoto, miedź) oraz w odcieniach wg próbek klienta.
•• Patyny mają tylko funkcję dekoracyjną, a zatem konieczne
jest zabezpieczenie powierzchni kolejną warstwą lakieru.

KOMBIHEL bejca do aplikacji na walcach
Stosuje się głównie na liniach przemysłowych.

ZALETY BEJC KOMBIHEL
•• Wydobywają piękno słojów drewna
•• Wysoka intensywność odcieni
•• Szybkoschnąca
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BEJCE I PATYNY

LAKIERY I
EMALIE

EKOHEL BEJCE

STRUKTURA
DREWNA

NA BAZIE
WODY

EKOHEL PATYNY

EFEKTY
SPECJALNE

NA BAZIE
WODY

EKOHEL bejce przygotowywane są ze spoiwa akrylowego,
wody i barwników. Główną zaletą jest to, że bejce EKOHEL
barwią powierzchnię drewna, jednocześnie pozostawiając
widoczną, naturalną strukturę drewna, a przy tym są również
przyjazne dla środowiska.

EKOHEL patyny to najlepszy wybór, aby osiągnąć specjalne
efekty cieniowania lub do podkreślenia drewnianych
porów, przefrezowań, oraz uzyskania efektów
postarzania powierzchni meblowych. EKOHEL patyny są
wodorozcieńczalne.

•• Używane do barwienia wszystkich rodzajów powierzchni
drewnianych, masywnych, a także fornirowanych.
•• Pozwalają na różne możliwości aplikacji.

•• Służą do patynowania już wcześniej pokrytych podkładem
powierzchni drewnianych.
•• Dwa rodzaje patyn odnoszące się do życzeń użytkownika patyny do cieniowania i patyny dla przecierania.
•• Patyny są również dostępne w odcieniach wg próbek klienta.
•• Patyny mają tylko funkcję dekoracyjną, a zatem konieczne
jest zabezpieczenie powierzchni kolejną warstwą lakieru.

EKOHEL bejce do zanurzania i natrysku
Do barwienia wszystkich rodzajów drewna.
EKOHEL bejce do aplikacji na walcach
Stosuje się głównie na liniach przemysłowych

ZALETY EKOHEL BEJC
•• Przyjazne dla środowiska
•• Niska, zbliżona do zera VOC
•• Łatwe czyszczenie narzędzi i wyposażenia
•• Łatwy proces aplikacji
•• Jednolity wygląd barwionych powierzchni
(zwłaszcza przez natrysk)
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LAKIERY (BEZBARWNE
POWŁOKI) I EMALIE
(PIGMENTOWANE
POWŁOKI) SĄ IDEALNYM
ROZWIĄZANIEM
DO OSIĄGNIĘCIA
NAJWYŻSZEJ ESTETYKI
I OCHRONY JAKOŚCI
MEBLI DREWNIANYCH
I STOLARKI
WEWNĘTRZNEJ.

LAKIERY I EMALIE

LAKIERY I EMALIE

HELIODUR

POLIURETAN

HELIOCEL

NITRO
KOMBINOWANE

HELIODUR powłoki stolarskie są najlepszym wyborem, gdy
wymagana jest wysoka odporność na czynniki
fizyczno-chemiczne.

HELIOCEL i NITRO powłoki są najbardziej opłacalnym
wyborem dla producentów, w przypadku, gdy nie ma potrzeby
stosowania powłok o wysokiej odporności fizyko-chemicznej.

•• Dwuskładnikowe, utwardzane chemicznie powłoki stolarskie
(reakcja między -OH i grupą -NCO).
•• Wysoka jakość suchej powłoki.
•• Zapewniają bogaty wygląd i powierzchnię na wysoki połysk.
•• Przeznaczone dla różnych rodzajów technik aplikacji (air,
airmix, airless- natrysk elektrostatyczny i polewanie).

•• Powłoki jednoskładnikowe są produkowane w oparciu
o nitrocelulozowe i alkidowe spoiwa, rozpuszczalne w
rozpuszczalnikach organicznych.
•• Przeznaczone do ochrony powierzchni drewnianych, które
nie są narażone na wpływy atmosferyczne lub wodę.

HELIODUR lakiery (bezbarwne powłoki)
HELIODUR emalie (pigmentowane powłoki)

HELIOCEL lakiery (bezbarwne powłoki)
HELIOCEL emalie (pigmentowane powłoki)

Ze względu na dobrą charakterystykę techniczną oraz prostą
aplikację, zastosowanie powłok poliuretanowych rozpowszechniło
się poza linie przemysłowe np. w warsztatach stolarskich.

HIDROHEL

NA BAZIE
WODY

HIDROHEL powłoki lakiernicze są optymalnym wyborem
przy jednoczesnym zachowaniu ekologicznych rozwiązań
dla obróbki powierzchniowej mebli wewnętrznych.
•• Jedno lub dwuskładnikowe wodorozcieńczalne powłoki
na bazie dyspersji akrylowej.
•• Dobra chemiczna i mechaniczna odporność.
•• Niska zawartość VOC (poniżej 70 g/l).
•• Stosowanie wody jako rozcieńczalnika.
•• Różne sposoby aplikacji (natrysk, na walcach,
polewanie, zanurzanie).

Zastosowanie HIDROHEL szybko rośnie ze względu na
zwiększenie świadomości ekologicznej i przepisy mające na
celu ograniczenie emisji rozpuszczalników organicznych
(Dyrektywa Europejska - VOC).
HIDROHEL lakiery (bezbarwne powłoki)
HIDROHEL emalie (pigmentowane powłoki)

ZALETY POWŁOK LAKIERNICZYCH
HELIODUR

ZALETY POWŁOK LAKIERNICZYCH
HELIOCEL

•• Trwała ochrona powierzchni mebli
•• Wysoka twardość powierzchni i elastyczność
•• Doskonała odporność mechaniczna i chemiczna
•• Łatwa obróbka różnych powierzchni
•• Możliwość suszenia w temperaturze pokojowej
•• Możliwość uzyskania różnych efektów specjalnych.

•• Bardzo szybkie schnięcie
•• Łatwe przygotowanie
•• Różne sposoby aplikacji
•• Pozwalają na łatwe czyszczenie narzędzi i sprzętu
•• Umożliwiają łatwe poprawki już lakierowanych
powierzchni

ZALETY POWŁOK HIDROHEL
•• Proekologiczne
•• Dobra odporność mechaniczna i chemiczna
•• Bezpieczne i łatwe w użyciu (nie ma ryzyka pożaru lub
wybuchu)
•• Pozwalają na łatwe czyszczenie narzędzi i sprzętu
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LAKIERY I EMALIE

BIO
PROGRAM
UVEHEL

UV
UTWARDZANE

UVEHEL powłoki są powłokami utwardzanymi
promieniowaniem UV dla zaawansowanych producentów mebli
o płaskich powierzchniach lub stolarki wewnętrznej. Dużą
zaletą jest to, że powłoki lakiernicze UVEHEL optymalizują
proces produkcji, ponieważ pozwalają na bardzo szybkie
utwardzanie za pomocą suszarki UV i minimalizują zużycie
materiałów.
•• Na bazie spoiw akrylowych i akrylowo-reaktywnych
rozpuszczalników.
•• UVEHEL powłoki lakiernicze są najczęściej stosowane na
walcach, na typowych liniach przemysłowych w obróbce
płaskich mebli, drzwi wewnętrznych i parkietów.
•• Możliwe są również inne sposoby aplikacji (natrysk,
polewarka lub VACUMAT).
•• Rodzina produktów składa się z UVEHEL kitów, lakierów
i emalii podkładowych, jak również uniwersalnych
i nawierzchniowych lakierów i emalii.

UVEHEL AQUA

UV
UTWARDZANE

NATRYSK

UVEHEL AQUA powłoki lakiernicze są powłokami
utwardzanymi UV dla najbardziej zaawansowanych
producentów mebli wewnętrznych. Główną zaletą jest to, że
są one przeznaczone do natrysku, który zapewnia doskonałe
rozwiązanie dla profilowanych mebli drewnianych oraz mebli
trójwymiarowych.
•• Produkowane w oparciu o wysoko reaktywne dyspersje
poliuretanowo - akrylowe.
•• Rozpuszczalnikiem jest woda.
•• Świetne rozwiązanie dla mebli wewnętrznych ze względu na
aplikację natryskiem dla profilowanych mebli drewnianych
i mebli trójwymiarowych.
•• Rodzina produktów UVEHEL AQUA składa się z
podkładowych lakierów i emalii, uniwersalnych lakierów
oraz lakierów nawierzchniowych i emalii.
UVEHEL AQUA lakiery (bezbarwne powłoki)
UVEHEL AQUA emalie (pigmentowane powłoki)

UVEHEL lakiery (bezbarwne powłoki)
UVEHEL emalie (pigmentowane powłoki)

ZALETY POWŁOK LAKIERNICZYCH
UVEHEL

ZALETY POWŁOK LAKIERNICZYCH
UVEHEL AQUA

•• Szybkie utwardzanie (suszarka UV), wydajne czasowo
procedury produkcji
•• Minimalna ilość odpadów podczas produkcji
•• Niskie zużycie materiału dla danej powierzchni
•• Doskonałe właściwości chemiczne i fizyczne powłok
utwardzanych UV
•• Zbliżona do zera emisja rozpuszczalników
(95 -100% zawartość substancji stałych)
•• Doskonałe szlifowanie

•• Możliwość aplikacji natryskiem
•• Brak emisji rozpuszczalników organicznych
•• Procedury produkcyjne efektywne czasowo
•• Doskonałe właściwości chemiczne i fizyczne
•• Łatwe czyszczenie narzędzi i sprzętu
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NA BAZIE
WODY

TECHNIKI OCHRONY
DREWNA NATURALNYMI
OLEJAMI I WOSKAMI
POCHODZENIA
ROŚLINNEGO
PODKREŚLAJĄ
NATURALNY KOLOR
I PIĘKNO DREWNA. BIO
OLEJE I WOSKI ULEGAJĄ
BIODEGRADACJI I NIE
IZOLUJĄ DREWNA,
ALE POZWALAJĄ MU
ODDYCHAĆ.

BIO PROGRAM

BIO PROGRAM

BIO IMPREGNOL I BIOHEL
OLEJE I WOSKI

BIO

BIO IMPREGNOL i BIOHEL to oleje i woski do impregnacji
drewna. Naturalne oleje i woski są najlepszym wyborem, kiedy
są wymagane przyjazne dla środowiska techniki i materiały
biodegradowalne. Ekologiczne nastawienie i troska o przyszłe
pokolenia są wytycznymi, które powinniśmy realizować w
naszym codziennym życiu.

•• Techniki ochrony drewna z naturalnych olejów roślinnych
i wosków podkreślają naturalny kolor i piękno drewna.
•• Nie izolują drewna, ale pozwalają mu oddychać.
•• Nie obciążają środowiska naturalnego, ponieważ te
produkty są całkowicie biodegradowalne.

ZALETY BIO OLEJÓW I WOSKÓW
•• Bio impregnacja drewna
•• Substancje naturalne i biodegradowalne
•• Podkreślają naturalny kolor i piękno drewna
•• Nie uplastyczniają drewna
•• Nie tworzą filmu
•• Wysoka zawartość suchej substancji
•• Przyjazny dla środowiska i biodegradowalny
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BEJCE ZEWNĘTRZNE

BEJCE
ZEWNĘTRZNE
SYSTEMY AQUAVITA
SĄ ZAPROJEKTOWANE
JAKO KOMPLETNY
ZESTAW PRODUKTÓW DO
PROFESJONALNEJ
PIELĘGNACJI DREWNA
DLA ZEWNĘTRZNYCH
WYROBÓW STOLARSKICH
I MEBLI OGRODOWYCH.
OBRABIANE POWIERZCHNIE
DREWNIANE POZOSTAJĄ
PIĘKNE I DOBRZE CHRONIONE
PRZEZ WIELE LAT.

AQUAVITA

NA
ZEWNĄTRZ

NA BAZIE
WODY

System Aquavita to idealny wybór przy potrzebie
zastosowania kompletnego zestawu produktów do
profesjonalnej ochrony drewna stolarki zewnętrznej
i mebli ogrodowych.
•• Produkowany na bazie wody i nowoczesnych
komponentów
•• Odporny na działanie promieni UV i innych czynników
atmosferycznych.
•• Nie tylko wzbogaca drewno, ale także chroni je przed
szkodnikami drewna (grzyby, owady) i czynnikami
atmosferycznymi.
Konserwacja i pielęgnacja
Częstotliwość nakładania kolejnych powłok malarskich do
konserwacji i ochrony drewna odbywa się co około pięć lat
i zależy od następujących czynników:
•• poziomu narażenia na działanie czynników
atmosferycznych,
•• odcienia,
•• regularnej pielęgnacji zewnętrznej stolarki i mebli
ogrodowych.

Gama produktów systemu AQUAVITA:
•• Impregnaty
•• Egalizatory
•• Powłoki pośrednie
•• Podkłady
•• Powłoki nawierzchniowe
•• Emalie
•• Oleje
•• Wypełniacze do V- styków, oraz do ochrony czół
elementów
•• Mleczka pielęgnacyjne
Regularna konserwacja powierzchni drewnianych systemem
AQUAVITA sprawi, że Twoje drzwi zewnętrzne i okna będą
chronione przez bardzo długi czas.

ZALETY PRODUKTÓW AQUAVITA
•• Na bazie wody
•• Odporne na promieniowanie UV
•• Wzbogacają drewno
•• Ochrona przed owadami i grzybami
•• Ochrona przed czynnikami atmosferycznymi
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MARK A

KUCHNIE

Ł A ZIENKI

KRZES Ł A

MEBLE DZIECIĘCE

POKÓJ DZIENNY,
SYPIALNIA

STOL ARK A BUDOWL ANA
WEWNĘTRZNA

•
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•
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•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KOMBIHEL bejce
KOMBIHEL patyny
EKOHEL bejce
EKOHEL patyny
HELIOCEL lakiery i emalie
HELIODUR lakiery i emalie
HIDROHEL lakier y i emalie
UVEHEL lakiery i emalie
UVEHEL AQUA lakiery i emalie
BIO IMPREGNOL oleje i woski

•
•

POWŁOKI ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB APLIKACJI
MARK A
KOMBIHEL bejce
KOMBIHEL patyny
EKOHEL bejce
EKOHEL patyny

SCHODY

•
•

•
•
•
•

SPOSÓB APLIK ACJI

KOLOR

NATRYSK

odcienie według próbek dostarczonych przez klienta, MIX system

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

odcienie według próbek dostarczonych przez klienta
oraz kolory metaliczne
odcienie według próbek dostarczonych przez klienta, MIX system
odcienie według próbek dostarczonych przez klienta

HELIOCEL lakiery

lakiery bezbarwne o różnych połyskach

HELIOCEL emalie

czarny, biały, odcienie według próbek dostarczonych przez klienta

HELIODUR lakiery

lakiery bezbarwne o różnych połyskach

HELIODUR emalie

czarny, biały, odcienie według próbek dostarczonych przez klienta,
MIX system

UVEHEL lakiery

lakiery bezbarwne o różnych połyskach

UVEHEL emalie

odcienie według próbek dostarczonych przez klienta

UVEHEL AQUA lakiery i emalie

lakiery bezbarwne, według karty kolorów, białe,
odcienie według próbek dostarczonych przez klienta

HIDROHEL lakiery

lakiery bezbarwne o różnych połyskach

HIDROHEL emalie

czarny, biały, odcienie według próbek klienta, MIX system

BIO IMPREGNOL oleje i woski

PRZEGLĄD

WEWNĘTRZNE POWŁOKI DO MEBLI / STOLARKA WEWNĘTRZNA

POLEWARK A

•
•
•
•
•
•
•
•

bezbarwne, odcienie według karty kolorów I próbek klienta

WALCE

Z ANURZ ANIE

•

•

•

•

OBLEWANIE
FLOW-COATING

PRZECIERANIE ,PĘDZEL

•
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

AQUAVITA
Impregnaty

odcienie według karty kolorów i próbek klienta

Nawierzchnie lazurowe

odcienie według karty kolorów i próbek klienta

Emalie

•
•
•

•
•

biały, odcienie według RAL i próbek klienta

ZEWNĘTRZNE POWŁOKI DO DREWNA / STOLARKA ZEWNĘTRZNA
MARK A

STOL ARK A BUDOWL ANA

ELEWACJE, OGRODZENIA,
BALKONY, DREWNIANE ŚCIANY

DOMY O KONSTRUKCJI
SZKIELETOWEJ
ORA Z DREWNIANE

Z ADASZENIE

•

Impregnat (Extra)
Impregnat (Dip & Brush)
Powłoka międzywarstwowa (Intermediate)
Podkład (Primer)
Nawierzchniowa powłoka do natrysku (Top coat spray)

•
•
•
•

Nawierzchniowa powłoka do nanoszenia pędzlem (Top coat brush)
Emalia do natrysku (Email spray)
Emalia do nanoszenia pędzlem (Email brush)
Olej do drewna (Wood oil)
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WEWNĘTRZNE OKŁ ADZINY
DREWNIANE

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

BIO IMPREGNOL
AQUAVITA

MEBLE OGRODOWE

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
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