
MATERIALI ZA 
CESTNE PREMAZE



MEDNARODNA ZNANJA 
IN LOKALNA PODPORA

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. 

Najsodobnejše tehnologije premazov, mednarodna mreža 
strokovnjakov in jasna usmerjenost na kupce omogočajo, 
da je KANSAI HELIOS zanesljiv ponudnik premazov za 
vse panoge. Osredotočeni smo na visokokakovostne 
izdelke, dolgoročno sodelovanje in močno tehnično 
podporo. Z modernimi in popolnoma opremljenimi 
proizvodnimi obrati in odlično lociranimi terenskimi 
pisarnami po vsej Evropi oskrbujemo stranke v več kot 60 
državah po vsem svetu. 

Svoje obsežne izkušnje delimo prek izobraževanj 
KANSAI HELIOS Master Classes - platforma za učenje 
in mreženje, ki vključuje spletne seminarje, IKI simpozije in 
tehnična izobraževanja.
 

USTVARJAMO 
ODLIČNOST

HELIOSOVI 

MATERIALI ZA 

CESTNE PREMAZE 

ZADOVOLJIJO 

POTREBO PO 

NAJVEČJI VARNOSTI 

V PROMETU, 

OBSTOJNOSTI IN 

ZANESLJIVOSTI

„USTVARJAMO ODLIČNOST“ - 
R&R NA NAJVIŠJI RAVNI

Najvišji standardi, obsežno znanje in strast do izvirnih 
rešitev so temelji raziskav in razvoja v skupini KANSAI 
HELIOS. V naših vrhunskih laboratorijih spodbujamo 
napredek in inovacije. Naše izkušene raziskovalno-
razvojne ekipe s pogledom v prihodnost snujejo, razvijajo 
in preizkušajo visoko zmogljive premaze in barve, 
kemikalije za beljenje in čiščenje ter materiale za lepljenje 
in tesnjenje, ki ustrezajo visokim merilom kakovosti 
prihodnjih izdelkov - zlasti glede okolja.

USTVARJANJE VEČ VREDNOSTI 
Z UPORABO MANJ VIROV

Skupina KANSAI HELIOS se zavzema za načela 
trajnostnega razvoja in temelji na čistih in varčnih 
proizvodnih tehnologijah in odgovorni rabi virov. Varstvo 
okolja in močno okoljsko in socialno upravljanje (ESG) 
sta tako ključnega pomena za nas, ne samo pri razvoju 
izdelkov, temveč v celotni vrednostni verigi ter na vseh 
področjih skupine.
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HELIOS NUDI 

STROŠKOVNO 

UČINKOVITE, DO 

OKOLJA PRIJAZNE 

IN OBNOVLJIVE 

CESTNE

PREMAZE.
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BARVE ZA CESTNE PREMAZE PAMETNE REŠITVE

SISTEMI HLADNE PLASTIKE

TERMOPLASTIČNI PREMAZI

1-KOMPONENTNE BARVE NA OSNOVI 
TOPILA

NOČNA VIDLJIVOST NA MOKRIH CESTAH

HLADNA PLASTIKA ZA BRIZGANJE

BARVE NA VODNI OSNOVI

OTROŠKA IGRIŠČA

POVRŠINA Z VISOKIM TRENJEM

LETALIŠČA

BETONSKE PODLAGE

SPECIALIZIRANI IZDELKI IN POMOŽNI 
MATERIALI

2-KOMPONENTNE BARVE NA OSNOVI 
TOPILA

PREMAZI ZA KOLESARSKE STEZE 
IN CONE ZA PEŠCE

HLADNA PLASTIKA 

VERONIL A
HELIOCRYL
SIGNOCRYL

SIGNODUR KSP 98:2 ALI 1:1
SIGNODUR KSP EQ 98:2 ALI 1:1
SIGNODUR STRUKTURAL
SIGNODUR STRUKTURAL EQ
SIGNODUR G
SIGNODUR ROLL

SIGNODUR KSP 98:2 ALI 1:1
SIGNODUR KSP EQ 98:2 ALI 1:1

HELIOTHERM B2011 MDS T2

HELIOCRYL AQ

HELIOCRYL AQ
SIGNOSPORT
BARVE ZA PREMAZE V RAZPRŠILU

SIGNODUR TRANSPARENT / 
SIGNODUR TRANSPARENT TIX
SIGNOPUR 2K SF

VERONIL A
SIGNOCRYL 2K EPOXY

SIGNOCRYL 2K EPOXY
SIGNOCRYL TRAFFIC 2K PUR
REZISTOL EMAJL 2K PUR / EMAJL E DBS

SIGNOCRYL 2K EPOXY
SIGNOCRYL TRAFFIC 2K PUR

SIGNOCRYL
HELIOCRYL
SIGNODUR ROLL / TRANSPARENT
SIGNODUR KSP

SIGNODUR STRUKTURAL
SIGNODUR STRUKTURAL EQ
SIGNODUR G
SIGNODUR ROLL

PONUDBA IZDELKOV
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1-KOMPONENTNE BARVE
NA OSNOVI TOPILA

VERONIL A, HELIOCRYL in SIGNOCRYL so
visoko učinkovite rešitve za varčno vzdrževanje vseh 
vrst cestnih premazov. Vsi izdelki omogočajo širok 
spekter načinov uporabe in imajo visoko obstojnost.

KLJUČNE LASTNOSTI 

• Visoka obstojnost 
• Hitro sušenje
• Odlična prekrivna moč
• Za zračno brizganje in brezzračno nanašanje
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1K 2K NA VODNI 
OSNOVI

HELIOS ponuja raznolike izdelke s področja barv 
za cestne premaze in si prizadeva zagotoviti 
najkakovostnejše in okolju prijazne izdelke za široko 
paleto ciljnih uporab, in sicer na avtocestah, regionalnih 
cestah in v urbanih območjih. 

BARVE ZA 
CESTNE 
PREMAZE

RAZNOLIKE BARVE 
ZA CESTNE PREMAZE 
ZAGOTAVLJAJO VISOKO 
KAKOVOST IN ŠIROKO 
PODROČJE CILJNE 
UPORABE.

BARVE NA OSNOVI TOPIL BREZ AROMATOV
Vrhunske barve z visoko vsebnostjo trdnih delcev 
brez aromatov za cestne premaze z visoko prometno 
obremenitvijo z odličnim zadrževanjem in obstojnostjo 
steklenih kroglic. Primerno za vse stroje za zračno 
brizganje in brezzračno nanašanje.

BARVE NA OSNOVI TOPIL Z AROMATI
Aromatične barve z visoko vsebnostjo trdnih delcev in 
zelo nizko vsebnostjo HOS ter izjemno hitrim sušenjem 
z odlično močjo zakrivanja. Primerno za vse stroje za 
zračno brizganje in brezzračno nanašanje.

BARVE NA OSNOVI TOPILA ZA POSEBNE
ZAHTEVE
Aromatične barve z visoko vsebnostjo trdnih delcev za 
posebne zahteve, in sicer od izredno nizke porabe in
uporab pri izredno nizkih temperaturah, do pripravljenih 
mešanic s steklenimi kroglicami za varno, dolgotrajno 
nočno vidljivost. Primerno za vse stroje za zračno 
brizganje in brezzračno nanašanje.

1K
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2-KOMPONENTNE BARVE
NA OSNOVI TOPIL

Linija izdelkov SIGNOCRYL ponuja dve različici
vrhunskih barv za tankoslojne cestne premaze za 
prometna območja in označevanje voznih pasov na 
avtocesti, ki temeljijo na epoksiju ali poliuretanu in 
nearomatičnih topilih.

SIGNOCRYL 2K EPOXY
Zelo trpežna dvokomponentna barva na osnovi topil z 
dobro kemijsko in mehansko odpornostjo. SIGNOCRYL 
2K Epoxy nudi hitro sušenje in dober oprijem na vlažni 
asfaltni in betonski površini. Uporaba v neugodnih 
vremenskih razmerah in na območjih z visoko vlažnostjo.

SIGNOCRYL TRAFFIC 2K PUR
Hitro sušenje, visoko zmogljiva, dvokomponentna barva 
za zelo prometna območja. Za uporabo na asfaltnih in 
betonskih površinah.

NA VODNI OSNOVI

HELIOCRYL AQ
Enokomponentna, okolju prijazna, hitro sušeča akrilna 
barva na vodni osnovi z visoko vsebnostjo trdnih snovi 
in dobrimi fizikalnimi in kemičnimi lastnostmi. Primerno 
za vse običajne stroje za zračno brizganje in brezzračno 
nanašanje ali za nanašanje z valjčkom. 

HELIOCRYL AQ dosega s svojimi tehničnimi in okoljskimi 
lastnostmi visoko raven zmogljivosti. Ta sistem na vodni 
osnovi prekaša običajne sisteme na osnovi topil glede 
vseh glavnih značilnostih, vendar brez uporabe organskih 
topil.

KLJUČNE LASTNOSTI 

• Hitro sušenje
• Visoka obstojnost
• Za uporabo na asfaltnih in betonskih površinah

KLJUČNE LASTNOSTI 

• Okolju prijazno
• Izredno hitro sušenje
• Odličen oprijem in obstojnost
• Nizka oz. ničelna vsebnost HOS
• Kratek čas izpiranja

TRAJNE IN 
OKOLJU 
PRIJAZNE 
REŠITVE 
ZA CESTNE 
PREMAZE.

NA VODNI 
OSNOVI2K
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HLADNA PLASTIKA ZA BRIZGANJE

HELIOS akrilna hladna plastika za brizganje navdušuje s 
svojo odlično vidljivostjo ponoči, tako v suhih kot mokrih 
pogojih. Pri prometnih znakih se lahko nanaša tako z ročnim 
nanosom ali strojno. Tako se ustvari tanka do srednje debela 
plast (0,25–1 mm), ki po zaslugi majhne porabe omogoča 
stroškovno učinkovitost in trajnost. Dodatno področje 
uporabe je vzdrževanje obstoječih 2K premazov, pri čemer 
predstavlja najboljšo izbiro za strukturne cestne oznake.

SIGNODUR KSP 98:2 ALI 1:1,
SIGNODUR KSP EQ 98:2 ALI 1:1
Dvokomponentni plastični material s hladno plastiko za 
brizganje, namenjen za izredno prometne ceste in avtocestne 
oznake. Zelo hiter čas strjevanja, izjemno obstojnost in 
odlično zadrževanje steklenih kroglic.

HLADNA PLASTIKA

HELIOS akrilna hladna plastika brez topil je odlična izbira 
za cestne oznake debeline do 7 mm. V pogojih izredno 
prometnih cest je SIGNODUR najbolj trpežen material za 
označevanje cest in se lahko uporablja na različne načine.

SIGNODUR
Izjemno trpežen material za označevanje izredno prometnih 
cest in vsestransko uporaben – od prehodov za pešce do 
kolesarskih stez ali večjih barvnih/teksturnih površin. Za 
vsako specifično zahtevo Helios ponuja pravo rešitev izdelka 
iz serije SIGNODUR (SIGNODUR Struktural, SIGNODUR 
Struktural EQ, SIGNODUR G in SIGNODUR Roll).

KLJUČNE LASTNOSTI 

• Izredno visoka obstojnost
• Visoka nočna vidljivost
• Različni načini nanašanja

Materiali za označevanje iz hladne plastike temeljijo na 
akrilatnem vezivu in reaktivnih monomerih, kjer pride do 
strditve po dodatku katalizatorja. Nudijo izjemno obstojnost, 
saj so najbolj vzdržljivi med vsemi materiali za označevanje. 
Kot možnost brez topil in HOS zagotavljajo eno najbolj 
okolju prijaznih rešitev za označevanje cest glede na ocene 
življenjskega cikla.
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SISTEMI HLADNE 
PLASTIKE

SISTEMI HLADNE 
PLASTIKE PONUJAJO 
ODLIČNO OBSTOJNOST 
IN OKOLJU PRIJAZNE 
REŠITVE ZA CESTNE 
PREMAZE.
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HELIOTHERM B2011 MDS T2
Visoko obstojna barva brez HOS z visoko vsebnostjo 
pripravljene mešanice za dolgotrajno nočno vidljivost oznak 
v suhih in mokrih razmerah. Poleg zelo dobre toplotne 
stabilnosti materiala prepriča HELIOTHERM z visoko 
vsebnostjo recikliranega materiala (> 70%). Primerno za 
uporabo na močno obremenjenih urbanih območjih in 
avtocestah.

KLJUČNE LASTNOSTI 

• Visoka obstojnost
• Brez HOS
• Zelo dobra toplotna stabilnost
• Temperatura nanašanja med 190 in 220°C

Termoplasti so trdni materiali, ki se utekočinjajo pri visokih 
temperaturah (temperatura nanašanja med 190–220°C) in 
se uporabljajo kot talilno lepilo. Po hlajenju se material hitro 
strdi, kar omogoča izjemno kratek čas strjevanja. Ta paleta 
označevalnih materialov je namenjena debelim slojem
(1,5–7 mm) s specializiranimi stroji z iztiskavanjem ali 
nanosom pik.
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TERMOPLASTIČNI 
PREMAZI

TERMOPLASTIČNI 
PREMAZI ZAGOTAVLJAJO 
IZJEMNO OBSTOJNOST 
V TEŽKIH PROMETNIH 
POGOJIH IN 
DOLGOROČNO VISOKO 
NOČNO VIDLJIVOST.

PL



NOČNA VIDLJIVOST NA
MOKRIH CESTAH

Mokre ali deževne razmere predstavljajo eno
glavnih skrbi za varnost voznikov, zato je potrebna dobra 
vidljivost ob nastanku vodnega sloja na cesti. Profilirana 
označevalna struktura aglomerata zagotavlja odtok vode 
in zaradi teksture ostane optično dostopna za žaromete. 
Pravilno izbran sistem spuščanja steklenih kroglic 
omogoča maksimalno odsevnost v vseh vremenskih 
razmerah. Primerni izdelki so navedeni v segmentu 
HLADNA PLASTIKA.

Pametne rešitve HELIOS ponujajo izdelke po meri 
za posebne namene. Ne glede na to, ali iščete 
dolgoročno nočno vidljivost ali okolju in otrokom 
prijazne oznake ali katere koli druge površinske barve, 
bomo zagotovili optimalno rešitev po meri.
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OZNAČEVANJE KOLESARSKIH
STEZ IN CON ZA PEŠCE

Živo obarvana razmejitev stez in poti
zagotavlja varnost v cestnem prometu bodisi kolesarjem 
bodisi pešcem in deluje tudi kot opozorilni znak za 
voznike. Ustrezno izbrani materiali za označevanje poleg 
dekorativnega, usmerjevalnega in opozorilnega namena 
nudijo tudi primerno odpornost proti drsenju.

SIGNOCRYL in HELIOCRYL
Na osnovi topil ali vode, barve z debelino suhega sloja 
med 0,3 in 0,4 mm. Primeren material za manj in zmerno 
obremenjene površine.

SIGNODUR Roll in Transparent
Dvokomponentna hladna plastika za ročno nanašanje z 
debelino strukturirane plasti 2,5–3 mm. Primeren material 
za obremenjene in izredno obremenjene površine.

SIGNODUR KSP
Dvokomponentna hladna plastika za strojno nanašanje z 
debelino strukturirane plasti 1–2 mm.

PAMETNE
REŠITVE

S STRASTJO RAZVIJAMO 
PAMETNE REŠITVE 
ZA PREMAZE, KI 
POVEČAJO VARNOST 
CEST IN ZAGOTAVLJAJO 
PRILAGODLJIVE REŠITVE 
ZA POTREBNE NAMENE.
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OTROŠKA IGRIŠČA

HELIOCRYL AQ
HELIOCRYL AQ je okolju in otrokom prijazen izdelek za 
dekorativne namene na asfaltnih ali betonskih površinah. 
Za igre na igriščih lahko ustvarite poljubne geometrijske 
oblike in kroge.

SIGNOSPORT
SIGNOSPORT je 1-komponentna barva na vodni osnovi 
za označevanje travnatih površin. Primerna je za oznake 
črt nogometnih igrišč, atletskih stez in drugih dekorativnih 
zaključkov na travnatih igriščih.

BARVE ZA PREMAZE V RAZPRŠILU
BARVE ZA PREMAZE V RAZPRŠILU so idealne za hitro 
in enostavno označevanje parkirišč, manjše obnove 
obstoječih oznak za zasebno ali profesionalno uporabo.

POVRŠINA Z VISOKIM
TRENJEM

Površina z visokim trenjem zagotavlja najvišjo
možno stopnjo odpornosti proti drsenju na cestnih 
križiščih in drugih površinah, kjer je varnost ključnega 
pomena – bodisi za udeležence v prometu bodisi za 
pešce. Glavni načini uporabe so drseči, pod kotom 
ukrivljeni cestni odseki pred prehodi za pešce ter hitro 
lomljive zaplate ali kolesarske steze/poti za pešce.

SIGNODUR Transparent/SIGNODUR Transparent TIX
Materiali iz dvokomponentne hladne plastike za oznake 
manjših cestnih zaplat, kolesarskih stez in za dekoracijo 
z uporabo agregatov. Primerno za ročno nanašanje z 
gladilko ali estrihom na asfaltne in betonske površine.

SIGNOPUR 2K SF
Dvokomponentni premaz iz biološkega poliolnega veziva 
in trdilca z alifatskim izocianatom. Posebna formulacija 
brez topil zagotavlja poltrdi premaz, ki je odporen proti 
zdrsu ter vremensko in UV-obstojen z visoko odpornostjo 
na drgnjenje.

LETALIŠČA

Cestne oznake, namenjene letališčem, so
predmet lastnih certifikacijskih standardov in smernic 
in zahtevajo najvišjo zmogljivost glede trajnosti 
ter vremenske in kemične odpornosti. Primerni 
izdelki v barvah za označevanje cest so običajno 
enokomponentni ali dvokomponentni na osnovi akrila 
ali epoksida. Helios za vsako skupino ponuja en izbrani 
izdelek, certificiran v skladu z ustreznimi standardi.

VERONIL A
Enokomponentna, nearomatična barva s certifikatom 
BASt z visoko vsebnostjo trdnih delcev in na osnovi 
topila.

SIGNOCRYL 2K Epoxy
Dvokomponentna, nearomatična barva z visoko 
vsebnostjo trdnih delcev in na osnovi
topila s certifikatom BASt.

BETONSKE PODLAGE

Izdelki, namenjeni za vodoravno cestno
signalizacijo, so zasnovani predvsem za uporabo na 
asfaltnih površinah s porozno in grobo strukturo ter 
visoko vsebnostjo bitumna v sestavi. Ključnega pomena 
je zagotoviti dober oprijem premazov na površine, 

ki bodo določale tudi obstojnost in funkcionalno 
življenjsko dobo premaza.

SIGNOCRYL 2K Epoxy
Zelo trpežna, hitro sušeča barva z dobro kemično 
in mehansko odpornostjo. Uporaba v neugodnih 
vremenskih razmerah in na območjih z visoko 
vlažnostjo.

SIGNOCRYL 2K Pur
Visoko zmogljiva, dvokomponentna barva za
zelo prometna območja. Za uporabo na asfaltnih in
betonskih površinah.

REZISTOL Emajl 2K Pur/Emajl E DBS

SPECIALIZIRANI IZDELKI IN 
POMOŽNI MATERIALI

HELIOS ponuja specializirane izdelke in dodatne 
materiale, prilagojene potrebam strank. V ponudbi so 
temeljni premazi, razredčila in čistila za stroje, odsevne 
kroglice in še veliko več.
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NA VODNI 
OSNOVI

BARVE ZA CESTNE PREMAZE

SISTEMI HLADNE PLASTIKE
Vsebina s trdnimi delci 100%, hitro sušenje

Vsebina s trdnimi delci 100%, DEBELINA DO 7 mm, hitro sušenje

1-komponentne barve

Nočna vidljivost na mokrih cestah

Letališča

2-komponentne barve

Premazi za kolesarske steze in cone za pešce

Betonske podlage

Barve na vodni osnovi

Okolju in otrokom prijazni premazi

Specializirani izdelki in pomožni materiali

Termoplastični premazi

Površina z visokim trenjem

TERMOPLASTIČNI PREMAZI
Vsebina s trdnimi delci 100%, DEBELINA DO 7 mm, hitro sušenje

PAMETNE REŠITVE

IZDELEK Tip GOSTOTA Poraba ROČNO
BREZ 

ZRAKA
ZRAČNO 

RAZPRŠILO
PROTI-
DRSNO

Različni 
barvni odtenki

Nanašanje

SIGNOCRYL KS 1K barva 1,55 0.9–1 kg/m² • • •
Pešpoti in kolesarske 

steze

HELIOCRYL KS AQ 1K barva 1,6 0.9–1 kg/m²
•

• • • •
Pešpoti in kolesarske 
steze, otroška igrišča

SIGNODUR
TRANSPARENT

2K hladna 
plastika

1,4 2.0–2.5 kg/m² • • •
Pešpoti in kolesarske 

steze, protidrsna 
površina

SIGNODUR G Reibeplast
2K hladna 
plastika

1,85
odvisno od 
strukture

• •
Cestne oznake, 
kolesarske steze

SIGNODUR ROLL 
2K hladna 
plastika

1,65 2.5–3.5 kg/m² • • •
Cestne oznake, 
kolesarske steze

SIGNOCRYL 2K PUR 2K barva 1,2 0.5–0.6 kg/m² • • • •
Garaže, betonske 

površine

SIGNODUR TAKTIL
2K hladna 
plastika

1,8
odvisno od 
strukture

•
• Taktilne smernice

HLADNA PLASTIKA ZA 
BRIZGANJE

GOSTOTA 1:1 98:2
BREZ 

ZRAKA
ZRAČNO 

RAZPRŠILO
DEBELINA FILMA

RAZRED 
PROMETA

Bela / rumena

SIGNODUR KSP 98:2 ALI 1:1 1,55 • • • • 0.3–0.6 mm P6–P7 •

SIGNODUR KSP EQ 98:2 ALI 1:1 1,65 • • • • 0.3–0.6 mm P6–P7 •

IZDELEK GOSTOTA
ZRAČNO 

RAZPRŠILO
IZTISKANJE ROČNO PIKA AGLOMERAT PROFILIRANO

DEBELINA 
FILMA

HELIOTHERM 2,0 • • • • minimum 2 mm

SIGNOTHERM 2,0 • • • • minimum 2 mm

HLADNA PLASTIKA GOSTOTA 100:1 98:2 ROČNO PIKA AGLOMERAT PROFILIRANO
DEBELINA 

FILMA

SIGNODUR STRUKTURAL 1,85 • • • • • 1.5–7 mm

SIGNODUR STRUKTURAL EQ 1,85 • • • • • 1.5–7 mm

SIGNODUR G 1,85 • • 1.5–7 mm

SIGNODUR ROLL PREMIX 1,85 • • 1.5–7 mm

NA VODNI OSNOVI GOSTOTA
Visoka vsebnost

trdnih delcev
BREZ 

ZRAKA
ZRAČNO 

RAZPRŠILO
DEBELINA 

VLAŽNEGA FILMA
RAZRED 

PROMETA
Bela / 

rumena
Drugi barvni 

odtenki

HELIOCRYL AQ 1,6 • • • 0.3–0.6 mm P5–P6 • •

P
R

EG
LE

D

P
R

EG
LE

D

PREGLED IZDELKOV HELIOS ZA CESTNE PREMAZE

LEGENDA IKON

1-KOMPONENTNE BARVE/
BARVE BREZ AROMATOV NA 
OSNOVI TOPILA

GOSTOTA
Visoka 

vsebnost 
trdnih delcev

BREZ ZRAKA
ZRAČNO 

RAZPRŠILO

DEBELINA 
VLAŽNEGA 

FILMA

RAZRED 
PROMETA

Bela / 
rumena

Drugi barvni 
odtenki

VERONIL A 1,6 • • • 0.3–0.6 mm P5–P6 •

HELIOCRYL HS 1,6 • • • 0.4–0.6 mm P5–P6 •

SIGNOCRYL E 1,6 • • • 0.6 mm P5–P6 • •

1-KOMPONENTNE BARVE /
BARVE Z AROMATI NA
OSNOVI TOPILA

GOSTOTA
Visoka 

vsebnost 
trdnih delcev

BREZ 
ZRAKA

ZRAČNO 
RAZPRŠILO

DEBELINA 
VLAŽNEGA 

FILMA

RAZRED 
PROMETA

Bela / 
rumena

Drugi barvni 
odtenki

SIGNOCRLY 1,5 • • 0.4–0.6 mm P5–P6 •

SIGNOCRYL HS 1,6 • • • 0.3–0.6 mm P5–P7 • •

HELIOCRYL AS 1,6 • • • 0.4–0.6 mm P5–P6 •

HELIOCRYL 1,6 • • • 0.4–0.6 mm P5–P6 •

2K BARVE NA OSNOVI TOPILA GOSTOTA
Visoka vsebnost 

trdnih delcev
BREZ 

AROMATOV
BREZ 

ZRAKA
ZRAČNO 

RAZPRŠILO

DEBELINA 
VLAŽNEGA 

FILMA

RAZRED 
PROMETA

Bela / rumena 
/ druge barve*

SIGNOCRYL 2K EPOXY 1,6 • • • 0.4–0.6 mm P5–P6   • *

SIGNOCRL TRAFFIC 2K PUR 1,5 • • • • 0.5–0.6 mm P5–P6 •

BARVE NA OSNOVI TOPILA ZA 
POSEBNE ZAHTEVE

GOSTOTA
Visoka vsebnost 

trdnih delcev
BREZ 

ZRAKA
ZRAČNO 

RAZPRŠILO
DEBELINA 

VLAŽNEGA FILMA
RAZRED 

PROMETA
POSEBNE LASTNOSTI Bela 

HELIOCRYL AS 300 1,5 • • • 0.2–0.3 mm P5–P6 Izjemno nizka poraba •

SIGNOCRYL EXTREME 1,5 • • • 0.4–0.6 mm P5–P6 Zimske razmere •

HELIOCRYL PREMIX 1,5 • • 0.4–0.6 mm P5–P6
Predhodno pripravljena 

vsebina s steklenimi kroglicami
•

1918



Helios TBLUS, d.o.o.
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenia
T +386 1 722 40 00
E road.markings@helios.si
www.helios-roadmarkings.com
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Visit our YouTube channel! 
Helios Industrial Product Solutions


