
POWŁOKI ACE 
MASZYNY ROLNICZE, BUDOWLANE I DO 
ROBÓT ZIEMNYCH



"DESIGNING EXCELLENCE" – BADANIA  
I ROZWÓJ NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

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 kluczowe znaczenie, nie tylko na poziomie 
rozwoju produkcji, ale również w całym łańcuchu wartości i 
we wszystkich obszarach działalności Grupy.

MIĘDZYNARODOWE KNOW-HOW  
I LOKALNE WSPARCIE

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 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.  

KANSAI HELIOS jest niezawodnym partnerem i specjalistą 
w zakresie powłok przemysłowych oraz jednym z nielicznych 
dostawców kompletnych systemów w Europie, oferującym 
doskonale dopasowane systemy powłok: farby ciekłe, 
proszkowe, żelkoty, e-coat oraz kleje i uszczelniacze 
przemysłowe.

Ilustruje to przykład pojazdu rolniczego: podczas poziomego 
powlekania różnych części pojazdu, różne systemy lakiernicze 
są stosowane obok siebie na różnych powierzchniach 
i komponentach. Idealne dopasowanie systemów powłok pod 
względem koloru, wykończenia powierzchni, poziomu połysku 
i właściwości starzenia jest szczególnie ważne dla producenta. 
Znamy te wymagania i wspieramy naszych klientów 
doświadczeniem oraz wiedzą naszych techników.

JEDNO ŹRÓDŁO 
SYSTEMÓW 
LAKIERNICZYCH

TWÓJ DOSTAWCA 
SYSTEMU POWŁOK 
PRZEMYSŁOWYCH

www.kansaihelios-industrialcoatings.com
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HELIOS TBLUS  
Domžale, Količevo 

Słowenia

BELINKA Belles
Słowenia

HELIOS KEMOSTIK
Słowenia

BELINKA Perkemija
Słowenia

HELIOS TBLUS  
Medvode, Preska

Słowenia

KANSAI HELIOS Germany
Niemcy

HELIOS COATINGS ITALIA   
Riese, Włochy

REMBRANDTIN
Republika Czeska
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REMBRANDTIN COATINGS
Austria

CHROMOS
Chorwacja

HELIOS 
UKRAINE 

HELIOS RUSSIA
Rosja

HELIOS SRBIJA
Serbia

KANSAI HELIOS 
Slovakia
Słowacja N
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Zakłady produkcyjne 
Własne Centra Handlu i Logistyki

HELIOS COATINGS ITALIA  
Tezze, Włochy
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KORZYŚCI SYSTEMU DOSTAWCÓW

KANSAI HELIOS oferuje pełny zakres kompatybilnych 
systemów – bez różnic w ramach odcieni, metameryzmie 
i połysku. 

Skuteczny system ochrony to nie tylko lakier, ale także 
kompleksowe wsparcie zapewniane klientowi. 

W związku z tym współpraca z KANSAI HELIOS oznacza: 
 • możliwość uzyskania informacji i porad we wszystkich 
sprawach związanych z powłokami lakierniczymi w jednym 
miejscu,

 • kontakt z wyznaczonym pracownikiem odpowiedzialnym za 
rozwiązywanie problemów technicznych,

 • uzyskanie optymalnej konfiguracji technologii nakładania 
powłok,

 • korzyści płynące z analiz porównawczych i doświadczenia 
w zakresie standardów obowiązujących w branży ACE,

 • możliwość otrzymywania lokalnego wsparcia ze względu na 
dostępność produktów i usług na całym świecie oraz

 • korzyści płynące z szerokiego zakresu globalnych 
specyfikacji na rynku ACE.
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ZWIĘKSZ SWOJĄ 

WYDAJNOŚĆ 

PRZEZ WYŻSZE 

STANDARDY 

JAKOŚCI I OCHRONY 

ŚRODOWISKA
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ZAPOTRZEBOWANIA RYNKOWE I WYZWANIA 

Pojazdy i sprzęt sektora ACE narażony jest na 
oddziaływanie ekstremalnych warunków. Dlatego też 
sektor ten stawia wysokie wymagania, jakie muszą spełnić 
systemy lakiernicze:

 • dobre właściwości mechaniczne
 • wysoka odporność chemiczna
 • dobra przyczepność pomiędzy e-powłoką, podkładem 
i warstwą nawierzchniową dzięki wielowarstwowemu 
systemowi malowania.

 • wyjątkowe walory estetyczne powierzchni
 • wysoka odporność na ścieranie
 • wysoka ochrona antykorozyjna przy zastosowaniu jedno lub 
dwuwarstwowej powłoki

 • bardzo dobre pokrycie krawędzi i klinów
 • wysoka odporność na zacieki
 • dostosowane do różnych warunków suszenia

P
O

W
ŁO

K
I A

C
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ROZWIĄZANIA  

W SEGMENCIE  

ACE UMOŻLIWIAJĄ 

REDUKCJĘ  

EMISJI GAZÓW 

CIEPLARNIANYCH 

W PRODUKCJI.
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POWŁOKI ACE W KANSAI HELIOS

Powłoki dla branży ACE (maszyny rolnicze, budowlane i do 
robót ziemnych) to jeden z najprężniejszych segmentów 
w sektorze powłok przemysłowych. Rynek docelowy 
Helios jest ogromny i zróżnicowany – od prostych urządzeń 
rolniczych po gigantyczne maszyny górnicze. Różnorodność 
można dostrzec również w wymaganiach klientów na tym 
rynku.

KANSAI HELIOS oferuje kompleksowe rozwiązania 
z zakresu powłok lakierniczych dla branży ACE, oparte na 
innowacyjnych i wiodących na rynku technologiach, 
a także sprawdzone produkty, które spełniają wymagania 
segmentu związane z estetyką, antykorozyjnością, 
odpornością na warunki atmosferyczne oraz czynniki 
chemiczne i mechaniczne. 

W obszarze powłok na bazie wody i powłok 
rozpuszczalnikowych o wysokiej zawartości części 
stałych opracowaliśmy jednowarstwowe powłoki 
poliuretanowe o wysokiej zawartości części stałych. 
Powłoki zostały opracowane w taki sposób, aby spełniać 
najwyższe wymagania globalnych producentów sprzętu 
ACE. Portfolio produktów przeznaczonych dla tego 
segmentu uzupełniają farby proszkowe Helios, e-powłoki, 
a także materiały będące w naszym asortymencie od 
dłuższego czasu.

P
O

W
ŁO

K
I A

C
E 

W
 H

EL
IO

S

KONSULTACJE Z ZAKRESU LAKIERNICTWA

Mamy świadomość wyzwań, jakie przed naszymi klientami 
stawia rynek. W związku z tym nieustannie rozwijamy 
i rozbudowujemy system wsparcia technicznego, aby 
przekazywać klientom najlepsze wskazówki i wiedzę. 
Naszą rolą, jako dostawcy systemów lakierniczych, jest 
coś więcej niż wprowadzanie produktów na rynek. 

Koncentrujemy się w równej mierze na szybkim 
i niezawodnym wsparciu technicznym u klienta oraz 
w naszych nowoczesnych centrach szkoleniowych, jak i na 
rozszerzaniu posiadanej przez nas wiedzy i dzieleniu się nią 
za pośrednictwem specjalistycznych platform. 

WSPARCIE  
TECHNICZNE

DZIELENIE  
SIĘ WIEDZĄ

CENTRA  
SZKOLENIOWE

 P Zarówno przed zakupem, jak i po, 
pomagamy ustalić, jakie materiały są 
najodpowiedniejsze do specyficznych  
wymagań klienta

 P Udzielamy szczegółowych 
informacji o produktach, a także 
na temat zastosowań i procesów 
technologicznych, aby pomóc 
klientowi uzyskać optymalne rezultaty

 P Rozwiązujemy problemy techniczne 
u klienta

 P Regularnie dzielimy się z klientami 
posiadaną wiedzą podczas 
sympozjów IKI (Innovation –  
Know-how – Information)

 P Nasze szkolenia internetowe 
umożliwiają odbiorcom uzyskanie 
dogłębnej wiedzy na temat 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
produktów i zastosowań

 P Centra szkoleniowe Helios to 
wyposażone w najnowocześniejszy 
sprzęt ośrodki, w których można 
nabyć umiejętności praktyczne

 P W naszych obiektach szkoleniowych 
z pomocą zespołu ds.wsparcia 
technicznego można poszerzać 
wiedzę na temat stosowania naszych 
produktów
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW

MATERIAŁY O WYSOKIEJ I ULTRAWYSOKIEJ
ZAWARTOŚCI CZĘŚCI STAŁYCH
 • Spełniają najbardziej restrykcyjne unijne wymogi 
dotyczące emisji LZO

 • Mogą być stosowane na tych samych liniach co 
materiały ze średnią zawartością części stałych                          

 • Wyjątkowo wydajne i przyjazne dla środowiska                                                                                             
 • Rosnąca popularność wśród producentów z branży ACE

LAKIEROWANIE PROSZKOWE
 • Idealny wybór w przypadku produkcji na dużą skalę
 • Ograniczenie stosowania wiąże się wyłącznie z kosztami 
inwestycyjnymi, wielkością sprzętu i wagą elementów

PRODUKTY ROZPUSZCZALNIKOWE O ŚREDNIEJ 
ZAWARTOŚCI CZĘŚCI STAŁYCH
 • Długoletnie doświadczenie na rynku ACE i pozytywne 
opinie 

 • Pełna gama odcieni kolorów i rodzajów połysku
 • Dostępny system barwienia

MATERIAŁY WODOROŚCIEŃCZALNE
 • Oferują najniższe parametry dot. zawartości LZO ze 
wszystkich ciekłych powłok - w tym materiały z 0 LZO

 • Zgodne z trendami ekologicznymi

KLUCZOWE ROZWIĄZANIA
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STANDARDOWE PRODUKTY

 TYP

FARBY ROZPU-
SZCZALNIKOWE 
O ŚREDNIEJ 
ZAWARTOŚCI 
CZĘŚCI STAŁYCH

Podkład HELIOFAST 11-30 alkidowy HELIOPOX 10-01, EP, PUR HELIOPOX 10-10, EP, PUR

Farba 
nawierzchniowa

AGROHEL emalia ES alkidowy AGROHEL emalia 2K, PUR Helios 2K PUR emalia 2:1, PUR

FARBY ROZPU-
SZCZALNIKOWE 
O DUŻEJ 
ZAWARTOŚCI 
CZĘŚCI STAŁYCH

Podkład
Helios 1K podkład HS HELIOPOX 

11-20, HELIOPOX 11-11
HS HELIOPOX 11-20 HELIOPOX 11-11

Farba 
nawierzchniowa

Helios 1K powłoka 
nawierzchniowa HS

HELIOPUR 31-21 HELIOPUR 31-19

FARBY NA
BAZIE WODY

Podkład REZISTOL podkład AQ HELIOFAST AQ 15-05 HELIOPOX AQ 10-10

Farba 
nawierzchniowa

REZISTOL podkład AQ HELIOPUR AQ 31-10 REMPUR 310

POWŁOKI O 
BARDZO WYSOKIEJ 
ZAWARTOŚCI 
CZĘŚCI STAŁYCH 
(UHS)

Podkład Heliopur 18-00

Farba 
nawierzchniowa

Rem UHS 21 powłoka 
nawierzchniowa 

Remprotect SIL-X Ebephen AC HS 85

Inne Rem UHS 21 Lakier bezbarwny
UHS Epoksydowa 
Jednowarstwowa

Heliopur XP 42-00 Monolayer

FARBY JED-
NOWARSTWOWE HELIOFAST 41-10 HELIOPUR 41-30 HELIOPUR 41-04

E-POWŁOKA ELECRON LB 280

FARBY PROSZKOWE

Podkład CPC 60-3-primer B 68

Farba 
nawierzchniowa

CPC 20 CPC 21 CPC 24

PRODUKTY SPECJALNE

 OPIS/WŁAŚCIWOŚCI

POWŁOKI ODPORNE NA WYSOKĄ 
TEMPERATURĘ

Opracowane z myślą o wytrzymałości na wysokie temperatury,
wykorzystywane do wydechów i innych części narażonych na działanie wysokich temperatur.

PODKŁADY DO TWORZYW 
SZTUCZNYCH

Zatwierdzone przez OEM powłoki do tworzyw sztucznych, stosowane jako podkład do zabezpieczania 
zderzaków, klamek, lusterek wstecznych itd.

POWŁOKI CYNKOWE
System nieorganicznych powłok ochronnych na bazie cynku i aluminium. Opracowane specjalnie

z myślą o ochronie antykorozyjnej części, które muszą charakteryzować się wysoką odpornością na 
korozję przy niewielkiej grubości suchej powłoki (takiej jak śruby i łączniki).

ŚRODKI DO CZYSZCZENIA
Środki czyszczące na bazie rozcieńczalnika i nie zawierające rozcieńczalników, do przygotowania

powierzchni i czyszczenia urządzeń do malowania.

USZCZELNIACZE I KLEJE
Szybkoschnące elastyczne kleje i uszczelniacze poliuretanowe do stosowania na wielu podłożach, gdzie 

wymagane jest trwałe, elastyczne uszczelnienie.

ŻELKOTY Ochronna i dekoracyjna warstwa kompozytów opartych na poliestrach nienasyconych.
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E-POWŁOKA

Producenci poszukują zaawansowanych i przyjaznych 
dla środowiska powłok, które pozwolą obniżyć koszty 
przy równoczesnym utrzymaniu lub podwyższeniu jakości 
produktów. E-powłoka ELECRON LB280 może być 
rozwiązaniem, którego potrzebujesz!

Farba epoksydowa K2 na bazie wody została opracowana 
specjalnie z myślą o katodowych powłokach 
galwanicznych. Może być stosowana tam, gdzie 
schnięcie przebiegać będzie w niskiej temperaturze. 
Oferuje doskonałe właściwości i zgodność z wymogami 
środowiskowymi. Ponadto, w przypadku skomplikowanej 
geometrii pozwala na skuteczną obsługę, usprawnia 
kontrolę powlekania i zapewnia znaczne obniżenie kosztów.

ODPORNOŚĆ NA ŻÓŁKNIĘCIE
I INNE CECHY JAKOŚCIOWE

KORZYŚCI DLA 
PRODUCENTÓW

EKOLOGICZNA
ALTERNATYWA

 P Doskonała odporność na korozje  
i substancje chemiczne

 P Dobra rozlewność

 P Głęboka penetracja

 P Wysoka stabilność barw (bardzo 
wysoka odporność na żółknięcie)

 P Wyjątkowa odporność na ścieranie

 P Szerokie okno procesowe

 P Stabilna obsługa UF  
i prosta kontrola zanurzenia

 P Kompatybilność z różnymi 
technologiami obróbki wstępnej 
i nakładania powłok 
nawierzchniowych

 P Możliwość znacznego obniżenia 
kosztów

 P Niska zawartość lotnych związków 
organicznych

 P Brak metali ciężkich ołowiu  
i chromu

 P Niskie zużycie energii

E-POWŁOKA

W PONAD 700 
KOMERCYJNYCH LINIACH 
DO E-POWŁOK NA CAŁYM 
ŚWIECIE STOSUJE SIĘ 
E-POWŁOKĘ ELECRON
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POWŁOKI 
O ULTRAWYSOKIEJ 
ZAWARTOŚCI 
CZĘŚCI STAŁYCH

POWŁOKA DO
ZASTOSOWAŃ
PRZEMYSŁOWYCH
WYMAGAJĄCYCH
PRZESTRZEGANIA
OKREŚLONYCH
PRZEPISÓW 
DOTYCZĄCYCH LZO
I OGRANICZENIA UŻYCIA
ROZPUSZCZALNIKÓW

POWŁOKI O ULTRAWYSOKIEJ ZAWARTOŚCI 
CZĘŚCI STAŁYCH

Farby rozpuszczalnikowe zasadniczo uznawane są za 
główne źródło szkodliwych lotnych związków organicznych. 
Pomimo braku faktycznych wymagań określających 
dopuszczalną ilość części stałych w powłoce, ze względu 
na niższą zawartość rozpuszczalnika w składzie, powłoki 
o wysokiej zawartości części stałych pozwalają obniżyć 
emisje LZO. W związku z tym opracowanie farb   
o obniżonej zawartości LZO jest sposobem na poszerzanie 
portfolio produktów KANSAI HELIOS ACE o innowacyjne 
rozwiązania.

Farby o wysokiej zawartości części stałych są już 
standardowym produktem Grupy KANSAI HELIOS, dobrze 
przyjętym przez klientów. Niemniej jednak opracowaliśmy 
powłoki nowej generacji – farby nawierzchniowe  
o ultrawysokiej zawartości części stałych, w których 
przy lepkości aplikacyjnej zawartość części stałych 
wynosi ponad 80%.Produkty te spełniają wymagania 
najsurowszych przepisów dotyczących ochrony środowiska 
oraz zaspokajają potrzeby naszych klientów.
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GŁÓWNE ZALETY   

 • Szybkie schnięcie w temperaturze pokojowej
 • Zawartość rozpuszczalników porównywalna do farb 
nawierzchniowych na bazie wody

 • Duża grubość suchej powłoki 
 • Bardzo intensywne barwy

17



HELIOS ONE

Opinie na temat produktów Helios One wskazują na ogromne 
korzyści, jakie płyną z ich stosowania w branży sprzętu 
rolniczego, budowlanego i do robót ziemnych, budowy 
maszyn, siłowników hydraulicznych, pojazdów przemysłowych, 
a także w branżach specjalistycznych. Nasi obecni klienci 
potwierdzili już, że stosowanie produktów Helios One 
pozwoliło im skrócić czas obróbki o ponad 35% i obniżyć 
koszty ogólne bez straty jakości.  

Jak pokazuje poniższy wykres, mimo iż cena jednostkowa 
wysokiej jakości powłoki jednowarstwowej może być 
nieznacznie wyższa, łączne koszty produkcji ponoszone przez 
klienta (włączając koszty zastosowania powłok HELIOS ONE) 
będą znacznie niższe.
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WIELE WARSTW  
(tradycyjne

 rozwiązanie)

HELIOS ONE
(powłoka 
jednowarstwowa)

Koszty farby 
Koszty stosowania

HELIOS ONE – 
WYSOKIEJ 
JAKOŚCI
JEDNOWARSTWOWE 
POWŁOKI 1K I 2K

ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ 
I OBNIŻ KOSZTY 
DZIĘKI HELIOS ONE – 
POWŁOCE IDEALNEJ DO 
PRODUKTÓW WYSOKIEJ 
JAKOŚCI

GŁÓWNE ZALETY

 • Zwiększona produktywność aż do 50%
 • Do 720 h w badaniu odporności w  komorze solnej  
przy jednej warstwie o grubości 80 μm

 • Ochrona antykorozyjna dla kategorii do C4 zgodnie 
z ISO 12944

 • Znakomite krycie ostrych krawędzi, również  
w przypadku cięcia laserowego

 • Wysoki połysk (90%) i wyjątkowo trwała ochrona przed 
promieniowaniem UV – dostępne w przypadku wybranych 
produktów

 • Ekologiczne powłoki o wysokiej zawartości części stałych 
lub na bazie wody

 • Wyższa wydajność linii przemysłowych
 • Niższe koszty stosowania, logistyki i niższy kapitał 
początkowy
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REMCOR 
- SYSTEM 
POWŁOK NA 
BAZIE PŁATKÓW 
CYNKU

REMCOR TO SYSTEM 
POWŁOK SPECJALNIE 
ZAPROJEKTOWANYCH 
DO WYSOKO 
WYDAJNEJ OCHRONY 
ANYTKOROZYJNEJ PRZY 
MINIMALNEJ GRUBOŚCI 
POWŁOKI

STRUKTURA SYSTEMU

Powłoki z płatkami cynku pozwalają na wykonanie katodowej 
ochrony antykorozyjnej metodą bezprądową. SYSTEM 
PŁATKOWYCH POWŁOK CYNKOWYCH składa się z warstwy 
podkładowej i warstwy nawierzchniowej. 

REMCOR BASE: WYJĄTKOWO SKUTECZNA KATODOWA 
OCHRONA ANTYKOROZYJNA

Warstwy podkładowe REMCOR BASE w kolorze srebrnym 
i REMCOR BASE w kolorze czarnym zapewniają aktywną 
ochronę przed korozją dzięki protektorowemu działaniu płatków 
cynku. Systemy te są wysoko wydajne i są również dostępne 
w wersji przeznaczonej do suszenia w naturalnych warunkach 
i do suszenia wymuszonego. Stosowanie tych powłok 
zapobiega korozji wodorowej, a współczynnik tarcia samej 
warstwy bazowej można dostosować do potrzeb poprzez 
zastosowanie zintegrowanych środków smarnych.

REMCOR TOP: MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA DO 
POTRZEB
REMCOR TOP to organiczna powłoka nawierzchniowa 
opracowana specjalnie z myślą o stosowaniu na warstwę 
bazową REMCOR BASE. Powłoka ta jest również 
odpowiednia do stosowania jako warstwa nawierzchniowa do 
dwuwarstwowego powlekania powierzchni galwanizowanych. 
Powłokę nawierzchniowa REMCOR TOP można dostosować 
do potrzeb w taki sposób, aby uzupełniała lub wzmacniała 
ochronne działanie warstwy podkładowej bazowej 
i determinowała mechaniczne właściwości systemu. 

PŁ
AT

K
I C

YN
K

U

Warstwa bazowa 
(płatki cynku)

Szlifowanie, fosforanowanie 
cynkowe (< 3 μm) lub mycie 
alkaliczne

Podstawowy materiał 
metaliczny (podłoże)

Powłoka nawierzchniowa

PODSUMOWANIE KORZYŚCI   

 • Wyjątkowo skuteczna katodowa ochrona antykorozyjna
 • Określone właściwości ścierne
 • Dobra przyczepność i odporność na ścieranie
 • Wysoka odporność chemiczna
 • Przewodnictwo elektryczne
 • Ekstremalnie cienka warstwa (8-12 μm)
 • Oszczędność zasobów
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SYSTEMY BARWIĄCE

Helios Tinting łączy wiedzę całej grupy w dziedzinie past 
barwionych pigmentem i technologii barwienia, które 
mogą znaleźć zastosowanie we wszystkich segmentach firmy 
KANSAI HELIOS.

Dział ten oferuje różnego rodzaju wodorozcieńczalne 
i rozcieńczalnikowe systemy past przeznaczonych do 
stosowania w formie powłok dekoracyjnych i przemysłowych. 
Każda linia past barwionych pigmentem posiada własną listę 
składu dla poszczególnych systemów oznaczania kolorów 
(NCS, RAL itp.) i odcieni.

Laboratorium barwienia wyposażone jest w różne 
przyrządy, spektrofotometry, komory świetlne i powiązane 
oprogramowanie zgodne z najnowszymi standardami matryc 
kolorów. 

Zespół techniczny (przeszkolony przez dział Helios Tinting 
i ściśle z nim powiązany) zapewnia doradztwo w zakresie 
urządzeń do mieszania (dozowniki, wytrząsarki i mieszalniki 
żyroskopowe) i odpowiada za aktualizacje oprogramowania 
i utrzymanie maszyn.

JESTEŚMY 
DO TWOJEJ 
DYSPOZYCJI, 
GOTOWI DO 
PODĄŻANIA  
ZA TWOIMI 
POTRZEBAMI
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Helios Polska, Farby, Lakiery, Żywice i Kleje Sp. z o.o. 
ul. Przeskok 43, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska
T +48 62 735-29-66, F +48 62 737-29-40 
E helios@heliospolska.pl
www.heliospolska.pl

Visit our YouTube channel! 
KANSAI HELIOS Industrial Coating Solutions


