
NÁTĚROVÉ HMOTY 
PRO ACE
ZEMĚDĚLSKÉ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ MECHANIZAČNÍ PROSTŘEDKY (ACE)



NÁTĚROVÉ HMOTY 
OD SPOLEČNOSTI 
HELIOS URČENÉ PRO 
ACE NABÍZEJÍ ŠIROKOU 
ŠKÁLU ŘEŠENÍ  
V OBLASTI TEKUTÝCH 
A PRÁŠKOVÝCH 
NÁTĚROVÝCH 
HMOT PRO 
BEZKONKURENČNÍ 
OCHRANU  
A TRVANLIVOST.
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VÁŽÍME SI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Skupina přísně dodržuje evropské a celosvětové právní 
předpisy, které vyžadují zavedení čistších a ekologických 
technologií. Při vývoji nových vyspělých produktů se skupina 
zavázala dodržovat zásady udržitelného rozvoje, jako je 
minimalizace spotřeby energie a dopadu na životní prostředí.

ČLEN SKUPINY GLOBAL COATINGS GROUP

Skupina Helios Group, jejíž počátky sahají do roku 1924,  
v současnosti patří mezi deset největších výrobců nátěrových 
hmot na evropském trhu. Helios Group se 14 výrobními 
závody na celkové ploše 145 000 m² a 30 vlastními 
prodejními skupinami dodává své výrobky více než 15 000 
zákazníkům ze 60 zemí světa. Od roku 2017 je společnost 
Helios členem skupiny KANSAI PAINT Group, jednoho  
z největších světových výrobců barev a laků.

KONTINUÁLNÍ VÝVOJ 

Společnosti Helios Group klade velký důraz na výzkum  
a vývoj, který probíhá v jednom z nejmodernějších zařízení 
pro výzkum a vývoj na světě. Přímé propojení a spolupráce 
mezi týmy výzkumu a vývoje, prodejem a silnými technickými 
servisními týmy uspokojuje různé požadavky našich 
zákazníků. Naši odborníci na ACE průběžně vyvíjejí systémová 
řešení, která zahrnují a integrují všechny technologie dostupné 
v rámci skupiny Helios Group, aby plně podporovaly aplikační 
procesy ve výrobních prostorách našich zákazníků.   

TVOŘÍME 
DOKONALOST



HELIOS TBLUS  
Domžale, Količevo 

Slovinsko

BELINKA Belles
Slovinsko

HELIOS KEMOSTIK
Slovinsko

BELINKA Perkemija
Slovinsko

HELIOS TBLUS  
Medvode, Preska

Slovinsko

REMBRANDTIN
Rakousko

CHROMOS
Chorvatsko

AVRORA 
Ukrajina

ODILAK
Rusko

HELIOS SRBIJA
Srbsko
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Výrobní zařízení
Vlastní obchodní a logistická centra
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HELIOS SLOVAKIA
Slovensko

HELIOS COATINGS 
DEUTSCHLAND

Německo

ECOPOLIFIX  
Tezze, Thermoplastic

Itálie

ECOPOLIFIX  
Riese, Thermosetting

Itálie

REMBRANDTIN
Česko
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VÝHODY DODAVATELE SYSTÉMŮ

Společnost Helios poskytuje kompletní řadu kompatibilních 
systémů - nejsou žádné rozdíly mezi různými ochrannými 
systémy s ohledem na odstíny, barevný metamerismus a lesk.

Dobrý ochranný systém závisí nejen na použité nátěrové 
hmotě, ale také na kompletním servisu a podpoře 
poskytované zákazníkovi. 

Díky spolupráci se společností Helios tak získáte  
následující výhody: 
 • kontaktní místo pro všechna témata související  
s nátěrovými hmotami,

 • kontakt s jedním odpovědným partnerem pro řešení 
technických záležitostí,

 • dokonalou kombinaci nátěrových technologií,
 • můžete čerpat z benchmarkingu a poučení získaných  
z průmyslového standardu pro ACE,

 • můžete využít spolehlivou lokální podporu založenou  
na globální dostupnosti produktů a služeb,

 • můžete těžit ze široké škály globálních specifikací na  
trhu s ACE (zemědělské, stavební a silniční mechanizační 
prostředky).

ŘEŠENÍ PRO 
PŘEDÚPRAVU

GELOVÉ  
NÁTĚROVÉ HMOTY

PRÁŠKOVÉ  
NÁTĚROVÉ HMOTY

ELEKTROFORÉZNÍ 
NÁTĚROVÉ HMOTY

TÓNOVACÍ  
SYSTÉMY

TEKUTÉ 
NÁTĚROVÉ 

HMOTY

LEPIDLA / TĚSNÍCÍ 
HMOTY

SYSTÉMOVÝ 
DODAVATEL  

HELIOS

6



POŽADAVKY TRHU A VÝZVY  

Vozidla a vybavení v odvětví ACE jsou vystavena extrémním 
podmínkám. Toto odvětví tak klade vysoké nároky na sektor 
nátěrů:
 • dobré mechanické vlastnosti 
 • vysoká chemická odolnost 
 • dobrá přilnavost mezi nátěry ve vícevrstvém nátěrovém 
systému mezi elektroforézním, základovým  
a vrchním nátěrem 

 • vynikající estetický vzhled nátěru 
 • vysoká odolnost proti otěru 
 • vysoká ochrana proti korozi s jednovrstvým  
a dvouvrstvým nátěrem 

 • velmi dobré pokrytí hran a svarů 
 • vysoká odolnost proti stékání nátěru 
 • vhodnost pro různé podmínky vytvrzování
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ACE SE STŘETÁVÁ SE SPOLEČNOSTÍ HELIOS

Nátěry na ACE (zemědělské, stavební a silniční mechanizační 
prostředky) jsou jedním z nejživějších segmentů v sektoru 
průmyslového lakování. Cílový trh společnosti Helios je 
rozsáhlý a rozmanitý – od nejjednoduššího zemědělského 
vybavení po obrovské těžební nákladní vozy. Tato rozmanitost 
se odráží také v požadavcích zákazníků na tomto trhu. 

Společnost Helios nabízí komplexní nátěrová řešení pro 
trh v segmentu ACE založené na inovativních a špičkových 
technologiích a také osvědčené produkty, které splňují 
požadavky tohoto tržního segmentu na vysokou estetiku  

a odolnost proti korozi, vlivům počasí, působení chemických 
látek a mechanickou odolnost. V rámci naší řady vodou 
ředitelných nátěrů a nátěrů tvořených pevnou látkou 
suspendovanou v rozpouštědle jsme vyvinuli jednovrstvé 
polyuretanové nátěry s vysokým obsahem pevných látek. 

Jsou navrženy tak, aby splňovaly nejvyšší požadavky 
světových výrobců ACE zařízení. Portfolio tohoto segmentu 
dále rozšiřují práškové a elektroforézní nátěry Helios a rovněž 
konvenční materiály.

NÁTĚROVÉ PORADENSTVÍ

Jsme si vědomi výzev, kterým musí naši zákazníci na trhu 
čelit. Proto neustále vyvíjíme a rozšiřujeme naše podpůrné 
služby, abychom zajistili co nejlepší poradenství a předávání 
znalostí. Naše role dodavatele nátěrových systémů je větší, 

než jen nabízet produkty na trhu. Soustředíme se na rychlou 
a spolehlivou technickou podporu ve výrobě a v našich 
moderních školicích střediscích a na sdílení a rozšiřování 
našich znalostí prostřednictvím odborných platforem.  

TECHNICKÁ  
PODPORA

SDÍLENÍ  
ZNALOSTÍ

ŠKOLÍCÍ  
STŘEDISKA

 P Před nákupem i po nákupu 
identifikujeme materiály, které  
nejlépe vyhovují jedinečným 
požadavkům zákazníka.

 P Poskytujeme podrobné informace  
o produktech jakož i odborné znalosti 
o aplikacích a zpracování, abychom 
zákazníkům pomohli dosáhnout 
špičkové výkonnosti.

 P Poskytujeme technickou podporu 
přímo ve výrobě.

 P Naše odborné znalosti pravidelně 
sdílíme na našich sympoziích IKI 
(Inovace - Know-how - Informace). 

 P Naše webináře nabízejí otevřený 
přístup k hlubokým znalostem  
o produktech a aplikačních 
novinkách.

 P Školící střediska společnosti Helios 
jsou cvičnou platformou  
s nejmodernějším vybavením.

 P S týmem technické podpory v našich 
školicích zařízeních si můžete rozšířit 
své aplikační dovednosti.
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PRODUKTOVÁ ŘEŠENÍ

STANDARDNÍ PRODUKTY

 TYP

MEDIUM-SOLID 
(SE STŘEDNĚ 
VYSOKÝM  
OBSAHEM  
PEVNÝCH LÁTEK)

Základní nátěr HELIOFAST 11-30 alkyds HELIOPOX 10-01, EP, PUR HELIOPOX 10-10, EP, PUR

Vrchní nátěr AGROHEL enamel ES alkyds AGROHEL enamel 2K, PUR Helios 2K PUR enamel 2:1, PUR

HIGH-SOLID 
(S VYSOKÝM 
OBSAHEM 
PEVNÝCH LÁTEK)

Základní nátěr Helios 1K primer HS HELIOPOX 11-20 HELIOPOX 11-11

Vrchní nátěr Helios 1K top coat HS HELIOPUR 31-21 HELIOPUR 31-19

VODOU 
ŘEDITELNÉ

Základní nátěr REZISTOL primer AQ HELIOFAST AQ 15-05 HELIOPOX AQ 10-10

Vrchní nátěr REZISTOL enamel AQ HELIOPUR AQ 31-10 REMPUR 310

ULTRA-HIGH-
SOLID (S ULTRA 
VYSOKÝM 
OBSAHEM 
PEVNÝCH LÁTEK)

Základní nátěr Heliopur 18-00

Vrchní nátěr Rem UHS 21 top coat Remprotect SIL-X Ebephen AC HS 85

Ostatní Rem UHS 21 Clearcoat UHS Epoxy Monolayer Heliopur XP 42-00 Monolayer

JEDNOVRSTVÝ HELIOFAST 41-10 HELIOPUR 41-30 HELIOPUR 41-04

ELEKTROFORÉZNÍ 
NÁTĚR

ELECRON LB 280

PRÁŠKOVÉ 
NÁTĚROVÉ 
HMOTY

Základní nátěr CPC 60-3-primer B 68

Vrchní nátěr CPC 20 CPC 21 CPC 24
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PŘEHLED PRODUKTŮ

SPECIÁLNÍ PRODUKTY

 POPIS / VLASTNOSTI

NÁTĚROVÉ HMOTY ODOLÁVAJÍCÍ 
VYSOKÝM TEPLOTÁM

Speciálně navržené tak, aby vydržely vysoké teploty, používají se na výfuky a další části vystavené 
vysokým teplotám.

PRIMERY (PODKLADOVÉ NÁTĚRY) PRO 
PLASTY

Nátěr na plastové díly homologovaný výrobci originálních dílů, který se používá jako primer na nárazníky, 
kliky dveří, boční zrcátka, atd

NÁTĚRY S OBSAHEM ZINKOVÝCH 
MIKROLAMEL

"Anorganický ochranný nátěrový systém na bázi zinku a hliníku.  Vyvinutý speciálně pro antikorozní 
ochranu dílů tam, kde se vyžadují antikorozní vlastnosti při velmi malé síle 

suché vrstvy (např. u šroubů a nýtů)."

ODMAŠŤOVAČE
Odmašťovače na bázi rozpouštědel a bez rozpouštědel pro povrchovou úpravu a čištění natíracího 

zařízení.

TĚSNÍCÍ HMOTY A LEPIDLA
"Rychle tvrdnoucí polyuretanová elastická lepidla a tmely používané pro širokou škálu povrchů, kde 

se vyžaduje permanentně elastické těsnění."

GELOVÉ NÁTĚROVÉ HMOTY Ochranná a dekorativní vrstva kompozitních sloučenin na bázi nenasycených polyesterů:

MATERIÁLY S VYSOKÝM A ULTRA VYSOKÝM 
OBSAHEM PEVNÝCH LÁTEK 
 • Splňují nejpřísnější požadavky EU na emise VOC 
 • Můžete je použít na stejných konvenčních linkách jako 
materiály se středním obsahem pevných látek 

 • Mají vynikající výkon a jsou šetrné k životnímu prostředí 
 • Jsou stále více přijímány mezi výrobci ACE

MATERIÁLY SE STŘEDNĚ VYSOKÝM OBSAHEM 
PEVNÝCH LÁTEK 
 • Dlouhodobé zkušenosti a reference na trhu s ACE 
 • Plná škála barevných odstínů a typů lesků 
 • K dispozici je tónovací systém

VODOU ŘEDITELNÉ MATERIÁLY 
 • Nabízejí nejnižší průměrné parametry VOC ze všech 
tekutých nátěrů - jsou k dispozici dokonce materiály  
s 0 VOC 

 • Následuje „zelený trend“

PRÁŠKOVÉ NÁTĚROVÉ HMOTY
 • Vynikající volba pro velkoobjemovou výrobu 
 • Omezení pouze kvůli investičním nákladům na zařízení, 
velikosti a hmotnosti součástí
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ELEKTROFORÉZNÍ NÁTĚR

Výrobci hledají pokročilá a ekologická nátěrová řešení,  
aby snížili náklady a současně zachovali nebo zvýšili kvalitu 
svých výrobků. Elektroforézní nátěr ELECRON LB280 by pro 
vás mohl být tím správným řešením! 

Tento 2K epoxidový nátěr na bázi vody byl vyvinut speciálně 
pro katodickou elektrodepozici. Je vhodný pro vytvrzování při 
nižších teplotách, nabízí vynikající vlastnosti a zároveň splňuje 
požadavky ochrany životního prostředí. Kromě toho zajišťuje 
robustní provoz, snadné ovládání a výrazné snížení nákladů  
v případě složitých geometrií.

BEZ ŽLOUTNUTÍ  
A JINÝCH VLASTNOSTÍ 

OVLIVŇUJÍCÍCH KVALITU
PŘESVĚDČIVÉ VÝHODY  

PRO VÝROBCE
EKOLOGICKÁ  
ALTERNATIVA

 P Vynikající protikorozní   
a chemická odolnost 

 P Hladký vzhled 

 P Vysoká kryvost 

 P Vysoká barevná stálost (velmi dobrá 
odolnost proti žloutnutí) 

 P Vynikající otěruvzdornost

 P Široké procesní okno 

 P Stabilní provoz UF a jednoduchá 
kontrola lázně 

 P Kompatibilní s různými technologiemi 
předúpravy a vrchního nátěru

 P Možnost dosáhnout vysoké úspory 
nákladů

 P Nízké VOC 

 P Bez obsahu těžkých kovů, zejména 
olova a chromu 

 P Nízká spotřeba energie

ELEKTROFORÉZNÍ 
NÁTĚR

VÍCE NEŽ 700  
OBCHODNÍ E-COAT  
LINKY WORLDWIDE  
SE PROVOZUJÍ  
ELEKRON E-COAT.
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NÁTĚRY S ULTRA VYSOKÝM  
OBSAHEM PEVNÝCH LÁTEK

Nátěry na bázi rozpouštědel jsou obecně považovány  
za hlavní zdroj škodlivých těkavých organických látek. I když 
neexistuje skutečný požadavek na množství pevných látek 
v nátěru, nátěry s vysokým obsahem pevných látek snižují 
emise VOC díky skutečnosti, že obsahují méně rozpouštědla. 
Vývoj barev se sníženým obsahem VOC je tak konstantní 
hnací silou pro inovace produktů v portfoliu produktů 
společnosti Helios určených pro sektor ACE. 

Nátěry s vysokým obsahem pevných látek jsou již standardní 
kvalitou skupiny Helios Group, která je našimi zákazníky 
velmi dobře přijímána. Přesto jsme vyvinuli novou generaci 
nátěrů - vrchní nátěry s ultra vysokým obsahem pevných 
látek - s více než 80 % podílem pevných látek při aplikační 
viskozitě. S těmito produkty splňujeme i ty nejpřísnější 
ekologické předpisy a potřeby našich zákazníků.

NÁTĚRY S  
ULTRA VYSOKÝM 
OBSAHEM 
PEVNÝCH LÁTEK

ŘEŠENÍ PRO 
PRŮMYSLOVÉ APLIKACE 
VE SHODĚ S POŽADAVKY 
NA VOC A S ÚSPOROU 
ROZPOUŠTĚDEL.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE  

 • Rychlé vytvrzování při pokojové teplotě 
 • Obsah rozpouštědla srovnatelný s vrchními nátěry  
na vodní bázi 

 • Vysoká tloušťka suchého filmu 
 • Velmi vysoký lesk
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HELIOS ONE

Na základě zkušeností našich zákazníků vidíme výhody použití 
produktů Helios One v sektoru zemědělských a stavebních 
strojů a strojů pro zemní práce, ve strojírenství, v průmyslu 
hydraulických válců, jakož i v průmyslových vozidlech  
a speciálních průmyslových odvětvích. S produktem Helios One 
dokázali naši zákazníci snížit dobu procesu o více než 35 %,  
aniž by přitom omezili kvalitu, a zároveň ušetřit celkové náklady. 

Následující tabulka ukazuje, že i když cena za jednotku vysoce 
kvalitního jednovrstvého nátěru může být o něco vyšší, Vaše 
celkové výrobní náklady (včetně nákladů na pořízení produktu 
HELIOS ONE) budou výrazně nižší.
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HELIOS ONE –  
VYSOCE 
KVALITNÍ 1K A 2K 
JEDNOVRSTVÉ 
NÁTĚRY

ZVYŠTE PRODUKTIVITU 
A SNIŽTE SVÉ NÁKLADY 
S PRODUKTEM HELIOS 
ONE, OPTIMÁLNÍM 
NÁTĚROVÝM ŘEŠENÍM 
PRO VAŠE VYSOCE 
KVALITNÍ PRODUKTY.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE  

 • Zvyšte produktivitu až o 50 % 
 • Dosáhněte až 720 h odolnosti při zkoušce solnou mlhou 
s jedinou vrstvou o síle 80 µm 

 • Antikorozní ochrana pro kategorie do C4 podle ISO 
12944 

 • Vynikající krytí ostrých hran, dokonce i při řezání laserem 
 • Vysoký lesk (90 %) a extrémně trvanlivá ochrana proti UV 
záření u vybraných výrobků 

 • Ekologicky šetrné nátěry s vysokým obsahem pevných 
látek nebo vodou ředitelné nátěry 

 • Vyšší kapacita průmyslových linek 
 • Nižší náklady na aplikaci, logistiku a počáteční kapitál

VÍCEVRSTVÝ  
(tradiční)

HELIOS ONE
(jednovrstvý)

Náklady na nátěr
Náklady na aplikaci
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NÁTĚROVÝ 
SYSTÉM 
REMCOR NA 
BÁZI ZINKOVÝCH 
MIKROLAMEL

REMCOR JE NÁTĚROVÝ 
SYSTÉM VYTVOŘENÝ 
SPECIÁLNĚ ZA 
ÚČELEM ZAJISTIT 
VYSOCE ÚČINNOU 
ANTIKOROZNÍ OCHRANU 
S PŘIZPŮSOBITELNÝMI 
VLASTNOSTMI A 
MINIMÁLNÍ SILOU VRSTVY.

 Základový nátěr 
(zinkové mikrolamely) 

Otryskání, zinkofosfátování 
(< 3 μm) nebo alkalické 
odmaštění

Kovový základový materiál 
(povrch)

VLASTNOSTI VE ZKRATCE  

 • Vysoká katodická antikorozní ochrana 
 • Definované třecí vlastnosti 
 • Dobrá přilnavost a otěruvzdornost 
 • Vysoká chemická odolnost 
 • Elektrická vodivost 
 • Extrémně tenká vrstva (8-12 μm) 
 • Úspora zdrojů

STRUKTURA SYSTÉMU

Nátěrový systém na bázi zinkových mikrolamel je metoda  
pro katodickou aplikaci antikorozní ochrany bez použití 
proudu. 

Účinnost nátěru zvyšují další vrchní nátěry NÁTĚROVÝ 
SYSTÉM REMCOR NA BÁZI ZINKOVÝCH MIKROLAMEL 
sestává ze základového nátěru (REMCOR BASE) a vrchního 
nátěru (REMCOR TOP). Výsledkem je dokonale přizpůsobený 
systém s multifunkčními vlastnostmi.

REMCOR BASE:  
VYSOKÁ KATODICKÁ ANTIKOROZNÍ OCHRANA 
Základové nátěry REMCOR BASE silver (stříbrný) a REMCOR 
BASE black (černý) poskytují aktivní ochranu proti korozi 
díky efektu obětování zinkových mikrolamel. Tyto systémy 
jsou vysoce účinné a jsou k dispozici rovněž jako na vzduchu 
schnoucí a s nuceným sušením. Jejich použití zabraňuje 
vodíkovému křehnutí, základové nátěry mohou být doladěny 
integrovanými mazivy na požadovaný koeficient tření.

REMCOR TOP:  
PŘIZPŮSOBITELNÝ POTŘEBÁM ZÁKAZNÍKA 
REMCOR TOP je organický vrchní nátěr vyvinutý speciálně  
pro aplikaci na produkt REMCOR BASE. Nátěrový materiál je také 
vhodný jako vrchní nátěr pro duplexní aplikace na galvanizovaných 
površích (jako jsou zinek a slitiny zinku). Nátěr REMCOR TOP 
lze přizpůsobit tak, aby doplňoval a zvyšoval ochranný účinek 
základového nátěru a definoval mechanické vlastnosti systému. 
V kombinaci s nátěrem REMCOR BASE black můžete například 
vytvořit odolný matný černý nátěr pro automobilový průmysl.Vrchní nátěr
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TÓNOVACÍ SYSTÉMY

Helios Tinting kombinuje znalosti celé skupiny v oblasti 
pigmentových past a tónovací technologie pro všechny 
segmenty společnosti Helios Group. 

Poskytuje různé typy systémů s pastami na bázi vody  
a rozpouštědel pro dekorativní a průmyslové nátěry. Každý 
systém s pigmentovou pastou je vybaven seznamem přísad 
pro různé barevné systémy (NCS, RAL atd.) a odstíny.  

Tónovací laboratoř je vybavena různými nástroji, 
spektrofotometry, světelnými komorami a příslušným softwarem 
v souladu s nejnovějšími standardy pro barevné matrice. 

Technický tým (proškolený a v blízkém kontaktu s Tónovacím 
oddělením společnosti Helios) poskytuje rady ohledně 
míchacích zařízení (dávkovače, třepačky a gyroskopické 
míchačky) a stará se o aktualizace softwaru a údržbu stroje.

JSME VÁM  
K DISPOZICI 
A PŘIPRAVENI 
JÍT KUPŘEDU 
SPOLEČNĚ  
S VÁMI.
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Helios Slovakia, s.r.o.
Rosinská 15/A, 010 08 Žilina, Slovakia
T +421 905 193 446
E industrial-coatings@helios.sk
www.helios.sk

Rembrandtin s.r.o
Sokolovská 115, 686 01 Uherské Hradiště

T: + 420 605 279 032
E: info@rembrandtin.cz

www.rembrandtin.cz


