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БРЕНД AQUAVITA 
ПРЕДСТАВЛЯЄ 
ПОКРИТТЯ НА 
ВОДНІЙ ОСНОВІ 
ДЛЯ ЗОВНІШНІХ 
РОБІТ, ЯКІ 
ЗАХИЩАЮТЬ І 
ПОДОВЖУЮТЬ 
ТЕРМІН 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ДЕРЕВ’ЯНИХ 
ПОВЕРХОНЬ.

ЗОВНІШНІ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ

KANSAI HELIOS є провідним європейським виробником 
промислових покриттів, хімікатів для відбілювання 
та очищення, матеріалів для наклеювання та 
герметизації, високоякісних смол, декоративних фарб 
та лакофарбових покриттів. Наразі KANSAI HELIOS 
є частиною групи компаній KANSAI PAINT, одного з 
провідних світових виробників лакофарбових покриттів, і 
центром європейського передового досвіду. 

Промислові покриття HELIOS призначені для 
забезпечення високоякісного захисту і підкреслюють 
природну красу деревини. Вони відповідають вимогам 
клієнтів щодо найкращої надійності та безпеки. Ми 
розробляємо і впроваджуємо нові технології нанесення 
і сушіння покриттів, дотримуємося суворих екологічних 
вимог і стежимо за останніми тенденціями, особливо 
тими, що стосуються екологічно чистих покриттів.

AQUAVITA — ЦЕ ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ 
ЗАСОБІВ НА ВОДНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ 
ПРОФЕСІЙНОГО ДОГЛЯДУ ЗА ДЕРЕВИНОЮ

Якісна деревина, правильна проектна конструкція і вибір 
оптимальної системи покриттів - це основні умови для 
забезпечення ефективного захисту. Регулярний догляд і 
оновлення дерев’яної поверхні забезпечують бездоганну 
службу віконних рам і дверей, інших дерев’яних 
конструкцій на довгі роки.

Бренд AQUAVITA представляє лінійку продукції на водній 
основі, призначених для професійного захисту деревини. 
Усі покриття містять сучасні компоненти, стійкі до впливу 
ультрафіолетових променів та інших погодних умов. 
Системи покриттів AQUAVITA облагороджують деревину, 
забезпечують захист від деревних шкідників (гриби, комахи) 
і атмосферного впливу. Широкий асортимент продукції 
доступний у прозорому або покривному варіантах.

РЕГУЛЯРНЕ ТЕСТУВАННЯ ТА  
МОНІТОРИНГ ЕФЕКТИВНОСТІ

Усі аспекти виготовлення покриттів AQUAVITA 
контролюються нашими експертами з досліджень і 
розробок. Наш великий досвід в галузі досліджень, розробок 
і виробництва дозволяє виробляти надійну та ефективну 
продукцію. У розробках складних проектів і у вирішенні 
комплексних питань замовника беруть активну участь наші 
фахівці сектора розвитку ЛФМ і технологи-інструктори.

Продукція AQUAVITA відповідає вимогам сучасного 
споживача. Матеріали пройшли промислові випробування, 
їх якість регулярно контролюється і проходить 
випробування у вітчизняних і зарубіжних сертифікаційних 
центрах. Системи покриттів AQUAVITA відповідають 
високим вимогам Європейських стандартів і директив, 
пов'язаних із захистом і встановленням столярних 
виробів, директивою ЄС щодо використання біоцидних 
засобів, а також вимогам і законодавству країн поза ЄС, 
де реалізується продукція AQUAVITA.



ПЕРЕВАГИ ПОКРИТТІВ AQUAVITA  

 • Тривалий термін експлуатації
 • Простота і зручність в роботі
 • Швидке висихання і відсутність запаху
 • Екологічна безпека на робочому місці
 • Екологічна безпека для навколишнього середовища

AQUAVITA  

Продукція AQUAVITA випускається в двух групах: 

 • Матеріали першої групи призначаються для фарбування 
столярних виробів (вікна та вхідні двері). Наносяться 
зануренням, обливанням, пневматичним розпиленням, 
вручну або за допомогою роботів.

 • Матеріали другої групи призначаються для фарбування 
інших дерев’яних поверхонь у приміщенні і зовні 
(обшивки, навіси, огорожі, садові альтанки, дитячі 
майданчики тощо). Нанесення зануренням, обливанням, 
пензлем, валиком, повітряним розпиленням, 
автоматичними пристроями і роботами. 

Всі лакофарбові матеріали і системи покриттів 
відповідають стандартам SIST EN 335-2, SIST EN 599- 2, 
DIN 68800-2, ÖNORM B 3803 та іншим стандартам, що 
визначають якість і властивості лакофарбових матеріалів 
для захисту деревини.

Асортимент продукції AQUAVITA:

 • Просочувачі з інсектицидною і фунгіцидною дією, в 
різних відтінках. Просочувальні засоби відповідають 
вимогам останніх Директив ЄС і мають реєстрацію 
відповідно нормативним документам. Наносяться 
пензлем, методом занурення або обливання.

 • Проміжні покриття різного призначення для деревини 
будь-якої породи. Здебільшого, вони безбарвні і служать 
блокаторами розчинних речовин, що містяться в 
деревині, закривають пори і забезпечують якісний захист.

 • Ґрунтовки різного призначення для деревини будь-
якої породи. Вони переважно білого кольору і служать 
блокаторами розчинних речовин, що містяться в 
деревині, закривають пори і забезпечують якісний захист.

 • Товстошарові лазурі залишають видимою природну 
структуру деревини і захищають від впливу УФ-променів, 
вологи та інших атмосферних факторів.

 • Фінішні покриття мають захисну і декоративну функцію, 
і широко використовуються дизайнерами в сучасному 
оформленні інтер’єру. Пропонуються в кольорах за 
шкалою RAL, NCS, а також у відтінках зі спеціальним 
ефектом, наприклад, металевим.

 • Олії підкреслюють структуру деревини і захищають 
дерев’яні поверхні від атмосферного впливу. Підходять 
для внутрішніх і зовнішніх робіт, забезпечуючи екологічно 
чистий захист поверхні.

 • Заповнювач для кутових стиків і покриття 
для захисту дерев’яних панелей — прозорі, 
водовідштовхувальні засоби для захисту V-подібних 
кутових стиків на столярних і теслярських виробах, а 
також для захисту всіх видів дерев’яних панелей.

 • Молочко —безбарвна емульсія для догляду за 
акриловим лакофарбовим покриттям. Рекомендується, 
перш за все, для догляду за покриттям віконних рам і 
вхідних дверей, пофарбованих в промислових умовах. 
Рекомендується використовувати 1-2 рази на рік. 
Наноситься на чисту поверхню за допомогою серветки.
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ДОГЛЯД ЗА СТОЛЯРНИМИ І 
ТЕСЛЯРСЬКИМИ ВИРОБАМИ  

Довговічність системи покриттів AQUAVITA можна 
подовжити за допомогою молочка AQUAVITA. Наноситься 
один-два рази на рік на дерев’яні елементи за допомогою 
серветки. Молочко утворює на поверхні покриття легкий 
прозорий захисний шар.

НАЙМЕНУВАННЯ СТОЛЯРНІ І ТЕСЛЯРСЬКІ 
ВИРОБИ

ФАСАДИ, ОГОРОЖІ,  
БАЛКОНИ, ОБШИВКИ

ЗБІРНІ ТА ДЕРЕВ’ЯНІ 
БУДИНКИ

ДЕРЕВ’ЯНІ ПОКРІВЕЛЬНІ 
КОНСТРУКЦІЇ САДОВІ МЕБЛІ ДЕРЕВ'ЯНІ ОБШИВКИ  

В ІНТЕР’ЄРІ

AQUAVITA Impregnant Dip & Brush •

AQUAVITA Impregnant Extra • • • • • •

AQUAVITA Проміжні покриття • • • • •

AQUAVITA Ґрунтовки • • • • • •

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

Захист деревини від шкідників 

AQUAVITA Impregnant Dip & Brush — 
це просочуючий засіб з фунгіцидним 
ефектом, який захищає деревину від 
синяви (EN 152) та гниття (EN 113). 
Продукт відповідає вимогам 
Директиви ЄС528/2012 «Про 
застосування біоцидних засобів». 
 
Призначення: 
Засіб використовується в якості 
базового покриття для столярних 
і теслярських виробів та інших 
дерев’яних предметів в категорії 
експлуатації 1–3 (DIN EN 335), де 
немає небезпеки ураження комахами.  
Дерев’яні елементи категорії 3, що 
піддаються атмосферному впливу 
(вікна, двері, обшивки, огорожі, 
жалюзі), після нанесення просочувача 
AQUAVITA Impregnation Dip&Brush 
мають бути додатково захищені 
покриттями, стійкими до погодних 
умов Dip&Brush.

ПРОСОЧУВАЧІ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПОВЕРХНІ

AQUAVITA
Top Coat Spray

Товстошарова лазур для захисту 
столярних і теслярських виробів 

AQUAVITA Top Coat Spray — це 
прозоре покриття, що підкреслює 
структуру деревини та захищає 
дерев’яні вироби від атмосферного 
впливу.

Призначення: 
Використовується як фінішне 
покриття для захисту столярних і 
теслярських виробів (вікон, дверей, 
жалюзі) всередині приміщення і 
зовні. Здебільшого, призначається 
для фарбування в промислових 
умовах. Наноситься безповітряним 
або комбінованим розпиленням. Не 
містить важких металів.

AQUAVITA
Email Spray

Фінішне покриття для захисту 
столярних і теслярських виробів, що 
наноситься розпиленням

AQUAVITA Enamel Spray — це 
емаль, що захищає поверхню 
від атмосферного впливу, не має 
пластикового вигляду, залишає 
структуру деревини видимою. 

Призначення: 
Використовується в якості фінішного 
покриття для захисту столярних і 
теслярських виробів (вікна, двері, 
жалюзі). Здебільшого, призначається 
для фарбування в промислових 
умовах.  Наноситься безповітряним 
або комбінованим розпиленням. Не 
містить важких металів.

AQUAVITA
Top Coat Brush

Товстошарова лазур для 
фарбування деревини пензлем 

"AQUAVITA Top Coat Brush — це 
прозоре покриття, що підкреслює 
структуру деревини і захищає 
дерев’яні поверхні від атмосферного 
впливу.

Призначення: 
Захист деревини будь-якої породи, 
для зовнішніх і внутрішніх робіт. 
Ідеально підходить для захисту 
вікон, дверей і всіх інших дерев’яних 
виробів, які піддаються впливу 
погодних умов. Швидко висихає і 
не має запаху, тому підходить для 
захисту деревини в житловому 
приміщенні. Не містить важких 
металів.

Занурення

Обливання

Пензель

Розпилення

Серветка

ПІКТОГРАМИ:

Колерування пастами BWBW MIX

BW MIX BW MIX BW MIX

AQUAVITA
Impregnant Extra

Захист деревини від шкідників

AQUAVITA Impregnant Extra — це 
просочуючий засіб з фунгіцидною та 
інсектицидною дією, що захищає де-
ревину від синяви (EN 152), гниття (EN 
113) і шкідників (EN 46). Продукт відпо-
відає вимогам Директиви ЄС528/2012 
«Про застосування біоцидних засобів».

Призначення: 
Просочення відповідає вимогам 
профілактичного захисту будівельної 
деревини, столярних виробів, що не 
знаходяться в постійному контакті з 
водою або ґрунтом. Засіб використо-
вується в якості базового покриття 
для столярних виробів та інших 
дерев’яних предметів в категорії екс-
плуатації 1–3 (DIN EN 335). Елементи 
категорії 3, що піддаються атмосфер-
ному впливу (вікна, двері, обшивки, 
огорожі), після нанесення просочува-
ча AQUAVITA Impregnation Extra мають 
бути додатково захищені покриттями, 
стійкими до погодних умов.
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AQUAVITA  
Email Brush

Емаль для фарбування деревини 
пензлем

AQUAVITA Enamel Brush — це 
емаль, що захищає поверхню 
від атмосферного впливу, не має 
пластикового вигляду, залишає 
структуру деревини видимою. 
 
Призначення: 
Захист деревини будь-якої породи, 
для зовнішніх і внутрішніх робіт. 
Ідеально підходить для захисту вікон, 
дверей і всіх інших дерев’яних виробів, 
які піддаються впливу погодних умов. 
Швидко висихає і не має запаху, тому 
підходить для захисту деревини в 
житловому приміщенні. Не містить 
важких металів.

AQUAVITA
Wood Protecting Oil

Тонкошарова лазур для фарбування 
деревини пензлем 

AQUAVITA Wood Protecting Oil — це 
прозоре покриття, що підкреслює 
структуру деревини і захищає 
дерев’яні поверхні від атмосферного 
впливу. Забезпечує екологічно 
чистий захист. 
 
Призначення: 
Використовується для захисту 
деревини будь-якої породи (фасадні 
та інтер'єрні обшивки, садові меблі 
тощо), для зовнішніх і внутрішніх 
робіт. Підходить для захисту 
дерев’яних виробів, що піддаються 
атмосферному впливу. Не містить 
важких металів.

AQUAVITA
Email Primer Dip

Ґрунтовка, що наноситься 
зануренням

AQUAVITA Email Primer Dip 
використовується для захисту 
столярних і теслярських виробів. Не 
всідає з часом. 
 
Призначення: 
Використовується в якості 
ґрунтовки для захисту столярних і 
теслярських виробів (вікна, двері, 
жалюзі). Наноситься обливанням 
або зануренням. Після нанесення 
ґрунтовки необхідно обробити кутові 
стики ущільнювачем, ґрунтувальну 
поверхню відшліфувати і нанести 
атмосферостійке покриття.

AQUAVITA
Email Primer Spray HS

Ґрунтовка, що наноситься 
розпиленням

AQUAVITA Email Primer Spray HS —  
ґрунтувальне покриття, що 
використовується в системі з емаллю 
AQUAVITA Email, служить для захисту 
столярних і теслярських виробів. 
Заповнює пори і відмінно шліфується. 
 
Призначення: 
Ґрунтувальне покриття, що 
використовується в системі 
захисту столярних виробів (вікна, 
двері, жалюзі) та інших виробів 
з ялиці, ялини і сосни в інтер’єрі. 
Рекомендується попередній захист 
деревини від гниття за допомогою 
просочувача AQUAVITA Impregnation.

AQUAVITA
Email Primer Spray&Brush

Ґрунтовка, що наноситься 
розпиленням та пензлем 

AQUAVITA Email Primer Spray & 
Brush — ґрунтувальне покриття, 
що використовується в системі з 
емаллю AQUAVITA Email. Відмінно 
блокує водорозчинні речовини і 
мікронізовані смоли.

Призначення: 
Ґрунтувальне покриття для 
зовнішніх і внутрішніх робіт, що 
використовується в системі захисту 
столярних виробів та інших предметів 
(вікна, двері, жалюзі) з деревини будь-
якої породи.

BW MIX BW MIX
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ПРОМІЖНІ ПОКРИТТЯ СПЕЦІАЛЬНІ ПОКРИТТЯ

AQUAVITA  
Intermediate Spray H 

Проміжне покриття для захисту 
столярних і теслярських виробів,  
що наноситься методом розпилення

AQUAVITA Intermediate Spray H — 
безбарвне покриття для нанесення 
на дерев'яну поверхню, попередньо 
оброблену просочувачем. Запобігає 
зашліфовуванню біоцидних засобів і 
пігментів, що містяться в просочувачі, 
а також додатково захищає торці. 
 
Призначення: 
Проміжний шар між просочувачем 
AQUAVITA Impregnant і лазур’ю 
AQUAVITA Top Coat або емаллю 
AQUAVITA Email. Підходить для 
захисту деревини будь-якої породи. 
Для модрини і деревини з високою 
концентрацією таніну в якості 
проміжного шару рекомендується 
використовувати AQUAVITA 
Intermediate Special Spray.

AQUAVITA
Intermediate Spray TB

Проміжне покриття для захисту 
столярних і теслярських виробів, що 
наноситься розпиленням

AQUAVITA Intermediate Spray TB — 
безбарвне покриття для нанесення 
на дерев’яну поверхню, попередньо 
оброблену просочувачем. Відмінно 
блокує водорозчинні речовини  
і мікронізовані смоли. 
 
Призначення: 
Проміжний шар між просочувачем 
AQUAVITA Impregnant і лазур’ю 
AQUAVITA Top Coat або емаллю 
AQUAVITA Email. Використовується 
для захисту деревини будь-якої 
породи. Особливо рекомендується 
для захисту деревини, що містить 
водорозчинні екстракти (дуб, ясен, 
модрина тощо).

AQUAVITA
Фарба для торців

Покриття для захисту торцевої 
поверхні 

AQUAVITA Фарба для торців — це 
безбарвний водовідштовхувальний 
засіб, що забезпечує додатковий 
захист для всіх типів дерев’яних 
панелей. 
 
Призначення: 
Покриття використовується для 
додаткового захисту всіх типів 
дерев’яних панелей.

AQUAVITA
Молочко

Молочко для догляду за столярними 
і теслярськими виробами 

AQUAVITA Молочко — безбарвна 
емульсія для догляду за столярними 
і теслярськими виробами та 
іншими дерев’яними поверхнями, 
обробленими акриловими фарбами.

AQUAVITA
Ущільнювач для захисту 
кутових стиків

Ущільнювач для захисту кутових 
стиків у столярних і теслярських 
виробах

AQUAVITA Ущільнювач кутових стиків 
— безбарвний водовідштовхувальний 
засіб для герметизації кутових стиків 
на столярних і теслярських виробах.
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AQUAVITA КОЛЕРУВАЛЬНА СИСТЕМА  

AQUAVITA колерувальна система (змішувач, 
диспенсер і колоранти), проста в експлуатації і є однією 
з найсучасніших колерувальних систем на європейському 
ринку. Система забезпечує швидку підготовку матеріалу, 
точність і відтворюваність кольору. Замовникам 
пропонується широкий вибір прозорих лазурних і емалевих 
покриттів, що колеруються за декількома кольоровими 
картами. Індивідуальні відтінки також можуть бути 
виготовлені відповідно до побажань замовника.
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Додаткову інформацію про продукцію та колерувальну 
систему можна отримати у наших представників. Перелік 
представників доступний на сайті: www.helios-group.eu.

ПОКРИТТЯ HELIOS 
ДЛЯ ДЕРЕВИНИ 
ВІДПОВІДАЮТЬ 
НАЙВИБАГЛИВІШИМ 
ВИМОГАМ 
КЛІЄНТІВ ЩОДО 
НАЙКРАЩОЇ  
НАДІЙНОСТІ ТА 
БЕЗПЕКИ

BW MIX
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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


