
Dost bylo ničení stěn! Vyzkoušejte magnetickou barvu na stěny značky 

HELIOS. 

 
Toto znáte jistě i vy: děti velmi rády připínají své výkresy na stěny dětského pokoje a 

používají k tomu ostré připínáčky nebo lepicí pásku, takže se stěna časem zničí. Proč 

nevyzkoušet bezpečné magnety, které umožní vám i dětem připevňovat výkresy jednoduše 

přímo na stěny dětského pokoje? 

 
 
 
Barva HELIOS SPEKTRA Magnetic je jediným nástěnným nátěrem s 

magnetickým efektem. Je na vodní bázi a je zcela bezpečný pro 

uživatele a ekologicky šetrný! Je vyrobena na bázi materiálu 

s magnetickými vlastnostmi černé barvy, proto ji používáme jako 

základní nátěr, který následně přetřeme vrchním dekorativním nátěrem. 

Jako vrchní dekorativní nátěr doporučujeme použít vysoce kvalitní vnitřní barvu na stěny, 

jako je Helios SPEKTRA LATEX mat, který je omyvatelný a odolný vůči poškrábání. Nabízí 

i široký výběr barevných odstínů na míchacím systému HGMIX. Při použití HELIOS 

SPEKTRA Magnetic, si velmi snadno připevníte i odstraníte výkresy, plakáty, zprávy a 

vzkazy, aniž byste poškodili stěnu. 

 
 

 
  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  

 

http://www.slunecni-barvy.cz/cz/naterove-hmoty-pro-stavebnictvi/barvy-na-namahane-povrchy-sten-a-stropu/251
http://www.slunecni-barvy.cz/srb/dodatne-informacije/hgmix


HELIOS SPEKTRA Magnetic a její hlavní vlastnosti:  

 základní vnitřní barva na stěny s magnetickým účinkem vhodná na všechny druhy 

naimpregnovaných povrchů 

 obsahuje speciální feromagnetickou složku 

 umožňuje přichycení magnetů přímo na povrch stěny 

 snadné připnutí kreseb, plakátů, vzkazů, oznámení atd. malými magnety bez 

poškození stěny 

 vhodná do bytů (dětské pokoje, pracovny, kuchyně, chodby, předsíně,…),  i veřejných 

budov (školky, školy, kanceláře, obchody, zasedací místnosti,) 

Technické údaje: 

SLOŽENÍ Akrylátová kopolymerová disperze, feromagnetický pigment, 

plnidla a další přísady 

ODSTÍN Černý 

LESK EN 13300 – mat 

HUSTOTA 2,30 – 2,35 kg/l 

OMYVATELNOST (EN 13 300) Třída 5 

ŘEDĚNÍ Neředí se 

POUŽITELNOST Originálně uzavřený a doporučeným způsobem uskladněný 

výrobek (teplota od +5 °C do +35 °C) je použitelný nejméně do 

data uvedeného na obalu. 

ZPŮSOB NANÁŠENÍ Nerezové hladítko 

ZASYCHÁNÍ (T=+20 °C, relativní vlhkost 65 %). Nátěr je suchý a vhodný pro 

aplikaci další vrstvy po 4 – 6 hodinách. 

VYDATNOST ve třech vrstvách přibližně 1,5 m2 z 1kg 

 

 


