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Brillant Effect 
Nová interiérová dekorativní barva HET
Společnost HET přichází s novinkou, interiérovou dekorativní barvou s výrazným vizuálním efektem Brillant Effect. Kombinací 
jednoduché malířské techniky a speciální barvy lze docílit originálního a velice exkluzivního vzhledu, který dokáže vytvořit 
jedinečnou atmosféru v každém pokoji.

Brillant Effect je semitransparentní základní barva, která je unikátní nejen finálním vzhledem, ale rovněž i složením. 
obsahuje bílé vločky – flokulanty, které se s barvou nepojí a vytvářejí hlavní vizuální efekt. Barva je odolná vůči 
otěru za sucha a používá se k nátěrům celé řady podkladů, od omítek přes sádrokarton a betonové panely až 
po hladké tapety, dřevovláknité a dřevotřískové desky. Dodává se ve 2,5kilogramovém balení. K tónování se 
používají univerzální tónovací barvy HETCoLor. S jejich pomocí a bíle podetřeného podkladu se docílí celkem 
jednadvaceti základních barevných variant. Doporučuje se míchací poměr 180 g tónovací barvy Hetcolor na 
2,5 kg balení Brillantu Effect. Pokud by se HETCoLor míchal ve větší koncentraci (nad 180 gramů), došlo by 
k rozředění flokulantu a následně k ovlivnění požadovaného výsledného efektu barvy.

Vlastní aplikace není nic složitého a bez potíží ji při dodržení pracovního postupu zvládne každý. Na suchý a čistý 
povrch stěny se nejprve nanese v jedné vrstvě podkladový nátěr bílou disperzní barvou, jakou je například HET 
Klasik, Hetline nebo Brillant. Ten se ponechá dokonale zaschnout, minimálně čtyři hodiny. Pokud je požadavek 
na širší škálu výsledných barevných variant, tónuje se již tato základní malba nebo se použije již natónovaná 
disperzní barva např. Klasik Color či Hetline Lf tónovaný na tónovacích strojích v systému Multicolor 2001. 
Barevné kombinace jsou limitovány pouze fantazií.

V průběhu zasychání základního nátěru si připravte barevnou směs Brillantu Effect a vybraného odstínu Hetcoloru. 
Malbu míchejte ručně, při použití například vrtačky a vřetene by hrozilo při vyšších otáčkách znehodnocení 
obsaženého flokulantu, což opět značně ovlivní výsledný vzhled stěny.
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Pokud je podkladový nátěr dokonale zaschlý, začněte 
s aplikací natónované směsi Brillantu Effect. K nanášení se 
používá široký plochý štětec. Nátěr se provádí v jedné vrstvě 
tahy, takzvaně „do kříže“. Již po této aplikaci může zaschlá 
barva sloužit jako finální reliéfní povrchová úprava stěny.

Pokud ovšem chcete docílit hladkého, zatřeného vzhledu, 
je nutné zhruba po pěti až deseti minutách, kdy nátěrová 
hmota zavadne, lehce strhnout povrch stěny obloukovými 
tahy za pomoci pružné plastové stěrky s kulatými rohy. 
Tato stěrka je součástí každého balení výrobku Brillant Ef-
fect. Následně již stačí nechat vrstvu na stěně zaschnout. 
Většinou k tomu postačí čtyři až šest hodin, v závislosti na 
okolní teplotě a vlhkosti vzduchu.

Typy těchto speciálních dekorativních barev mají rozsáhlé 
možnosti použití, hodí se pro privátní reprezentativní pros-
tory domů, konferenční místnosti nebo i restaurace. Zkrátka 
všude, kde chcete prostoru dát zvláštní jímavou atmosféru 
a luxusní vzhled.

Pro více informací a dobrých tipů navštivte webové stránky 
www.het.cz. 


