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HELIOS SPEKTRA PREMIUM 
 
 
URČENIE 
HELIOS SPEKTRA PREMIUM je vysoko kvalitná disperzná farba určená na dekoráciu a ochranu namáhaných vnútorných stien a 
stropov v bytových alebo kancelárskych budovách, v hoteloch, v škôlkach, v školách a v iných stavbách. Farba je vhodná na náter 
rôznych druhov minerálnych omietok, vlákno-cementových dosiek, betónu, sadrokartónových dosiek, tapiet zo sklených vlákien, 
papierových reliéfnych tapiet a starých náterov.  
 

VLASTNOSTI 

 vysoko odolná voči čisteniu 
 vynikajúce krytie 
 veľmi nízky obsah prchavých organických látok 
 paro-priepustná 
 šetrná k zdraviu a životnému prostrediu  
 tisíce odtieňov v systéme miešania HGMIX 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

ZLOŽENIE VOC free styrén-akrylátová disperzia, pigment, plnidlá a špeciálne prísady 

FAREBNÉ ODTIENE biela, tisíce odtieňov podľa farebných návrhov HGMIX 

TÓNOVANIE pigmentovými pastami vhodnými pre farby na vodnej báze do 3% a disperznými farbami 
vhodnými na tónovanie; HGMIX 

LESK EN 13300 – mat  

HUSTOTA 1,6  0,1 kg/l 

UMÝVAŤEĽNOSŤ EN 13300 – trieda 2 - 3 (DIN 53778-S) 

PARO-PRIEPUSTNOSŤ 0,046 m 

RIEDENIE vodou 5 - 10%  

EU VOC kategória a obmedzenia IIA(a), 30g/l (2010); výrobok obsahuje: max. 9g/l 

BALENIE HGMIX: 2 l, 5 l, 10 l a 15 l 

TRVANLIVOSŤ Originálne uzatvorený a doporučeným spôsobom skladovaný výrobok (nad +5C do 
+35C, na suchom mieste) je použiteľný najmenej do dátumu uvedenom na obale. 

NESMIE ZAMRZNÚŤ! 

  
NÁVOD NA POUŽITIE 

SPÔSOB NANÁŠANIA valčekom, štetcom, striekaním 

PODMIENKY PRI PRÁCI teplota farby, vzduchu a povrchu minimálne +5C  

SUŠENIE (T = +20ºC, relatívna vlhkosť 
65%) 

náter je suchý a pripravený na ďalšiu vrstvu farby po 4 - 6 hodinách 

VÝDATNOSŤ teoreticky: pri dvojitom nátere 1l postačuje na 5 - 7 m2  
Praktická spotreba farby závisí od absorpcie a drsnosti podkladu.  

ČISTENIE NÁRADIA vodou, hneď po použití 

 
 
PRÍPRAVA PODKLADU 
Z podkladu odstrániť prach, uvoľnené častice a ostatné nečistoty. Odstrániť staré nátery, ktoré sa odlupujú. Väčšie praskliny a 
poškodené časti podkladu vyplniť vhodnými materiálmi na minerálnej báze. Následne impregnovať s HELIOS SPEKTRA akrylová 
impregnácia. Pred nanesením farby musí byť podklad suchý a vytvrdnutý.  
Stenové povrchy znečistené plesňami a riasami pred náterom pretrieť biocídnym prostriedkom HELIOS SPEKTRA SANITOL. Po 
vysušení stien   plesne odstrániť mechanicky. Do farby primiešať HELIOS SPEKTRA ochrana proti plesni, ktorá  po dlhšiu dobu 
zabraňuje rastu mikroorganizmov. 
Škvrny spôsobené nikotínom, tokom vody, dechtom, vo vode rozpustnými tužkami ... pretrieme HELIOS SPEKTRA 
antinikotínovou farbou, ktorá má funkciu vrchného náteru. Zdravé a nepopraskané podklady, natreté hladkými, lesklým, alebo 
polo lesklými disperznými farbami očistíme a prebrúsime brúsnym papierom (č. 150). 
 
 
 
 
 
 
 



 

              

   
Tento prospekt dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania.                                                  X - 2014       
 

 
                  

 

 
 
 
NÁTEROVÉ SYSTÉMY 

PODKLAD PRÍPRAVA PODKLADU IMPREGNÁCIA ZAHLADENIE KONEČNÝ NÁTER 

Nový nenatretý podklad 
 - vápenno-cementové omietky 
 - sadrokartónové dosky 
 
 - betón a iné neporézne podklady 
 

  
1x HELIOS SPEKTRA 
akrylová impregnácia  
 
1x HELIOS SPEKTRA 
hĺbková impregnácia  

 
2x HELIOS 
SPEKTRA 
vnútorný tmel  
(podľa potreby) 

 
 
 
2x HELIOS 
SPEKTRA 
PREMIUM (v 
závislosti od 
farebného tónu) 

Podklad natrený disperznými 
farbami 
 - viac vrstiev absorpčných, 
neumývateľných 
    náterov 
 
 
 
 - hladké, lesklé, umývateľné nátery 

 
čistenie, odstraňovanie 
uvoľnených častíc, 
oprava poškodených 
miest 
 
čistenie, brúsenie 

 
1x HELIOS SPEKTRA 
akrylová impregnácia  

 
2x HELIOS 
SPEKTRA 
vnútorný tmel  
(podľa potreby) 

 
 

POZNÁMKY A ŠPECIFIKÁ 
 Pred použitím farbu dobre premiešať. Čas sušenia sa pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu predĺži. 
 Ak sa pri ťahaní hrubými predmetmi na kvalite matných náterov v prípade tmavých odtieňov vyskytnú biele strie, 

odporúčame použiť ochranu náteru HELIOS SPEKTRA DOMFLOK lak. 
 Farebné tóny sa môžu líšiť od vybranej vzorky z dôvodu rôznej absorpcie a drsnosti podkladu a rôzneho osvetlenia. Takýto 

rozdiel v tóne farby nie je dôvodom na reklamáciu. Rozdiel vo farebnom tóne posudzuje výrobca pri dodržaní podmienok 
použitia. 

 Krytie HELIOS SPEKTRA PREMIUM v živo červených, žltých, oranžových, bordových a zelených odtieňoch je slabšia, 
preto nie je dvojitý náter dostačujúci. V takom prípade odporúčame použitie farby HELIOS SPEKTRA latex mat, kde 
sú farebné tóny vyrobené taktiež na báze žltej a červenej. 

 


