
Интериорни 
стенни бои



Търговската Марка «SPEKTRA» - това са 
групи материали, предназначени за защита и 
декорация на интериорни, фасадни и бетонни 
повърхности.

Пазарът на лаково-бояджийски материали 
предлага широк избор на бои за ремонт, защита 
и декорация на стени и тавани в помещения, 
като всеки материал отговаря на определени 
условия и предава определен ефект. 

При избора на качествени интериорни бои 
трябва да отчитаме следните фактори: вид 
и състояние на боядисваните повърхности, 
влажност на помещенията, а така също и 
естетическия ефект от боядисването. 

В широкия спектър на предлаганите цветове 
от SPEKTRA интериорни бои винаги можете да 
намерите цвят, който напълно да удовлетворява 
вашите изисквания.

Цветовете създават атмосфера, вдъхновяват ни 
всеки ден и създават дома от стените. Желаете 
ли да изразите своите чувства и творчество? 
Истинският отговор са интериорните стенни 
бои от фамилията на SPEKTRA, които с лесното 
си нанасяне са подходящи и за по-малко 
опитни потребители. По-малките носещи стени 
повърхности, като например стените и таваните 
на спалните, лесно могат да бъдат боядисани от 
самите вас.

СТРАСТ ЗА 
ПАМЕТНИ 
ПРЕМАЗИ

ЕВРОПСКА ГРУПАЦИЈА ЗА ПРЕМАЗИ

Групацијата Helios постои од 1924 година и денес 
е една од десетте најдобри компании за премази 
на европскиот пазар. Со 14 постоечки локации на 
производство, 145.000 м² производствената површина 
и 30 сопствени локални продажни сили, Групацијата 
Helios снабдува над 50.000 клиенти во повеќе од 60 
земји во светот.

КОНТИНУИРАН РАЗВОЈ

R&D во Групацијата Helios е силен и организиран оддел 
во еден од најмодерните R&D објекти во меѓународниот 
пазар. Лабораториите се целосно опремени со 
напредна технологија и практичните вештини редовно 
се разменуваат помеѓу експертите на највисоко ниво. 
Ние ја разбираме важноста на иновацијата во сите 
области на нашата работа и постојано поттикнуваме 
истражување, образование и експертиза за да 
создадеме иновативна работна средина каде што се 
раѓаат паметните премази на Helios.

ПОЧИТ КОН ОКОЛИНАТА

Групацијата строго го следи европското и глобалното 
законодавство кое бара воведување чисти и еколошки 
технологии. Додека развива нови, напредни производи, 
групацијата е посветена на принципите на одржлив 
развој, како што се минимизирање на потрошувачката 
на енергија и влијанието врз животната средина.



Област на  
 приложение:

подходяща за боядисване на всички 
видове минерални мазилки, фиброцимент 
панели, бетон, гипс-картон панели, 
тапети, изработени от стъклени влакна, 
релефни хартиени тапети и стари 
покрития

Разход: 1 л покрива 5 – 6 м² повърхност в 2 слоя

Разреждане: z vodo, do 15 %

Разфасовки: 2 л / 5 л / 10 л / 15 л

Цветови 
нюанси: бял

Тониране: с пигментни пасти, които са подходящи 
за бои на водна основа, до 3%, и с 
дисперсионни бои, които са подходящи  
за тониране; HGMIX: няколко хиляди 
пастелни нюанси

Област на  
 приложение:

за боядисване на всички видове 
минерални мазилки, фиброцимент 
панели, бетон, гипс-картон панели, 
тапети, изработени от стъклени влакна, 
релефни хартиени тапети и стари 
покрития

Разход: 1 л покрива прибл. 10 м² повърхност  
в 1 слой

Разреждане: с вода до 10%

Разфасовки: 2 л / 5 л / 10 л / 14 л

Цветови 
нюанси: топло бяло

SPEKTRA 
Classic Plus
подходяща за често обновяване на 
повърхности на стени и тавани

• Лесна за употреба

• Високо ниво на водоустойчивост

•   Устойчива на сухо триене

• Екстра матова

•   Предлага се в няколко пастелни нюанса - HGMIX

Инструкции за употреба

SPEKTRA 
Fresh&Easy
Съдържа микрокапсулиран аромат на 
жасмин, който се освобождава равномерно 
в стаята за дълъг период от време, като я 
обогатява със свеж аромат

• Отлична покривност само в 1 слой

• Високо ниво на паропропускливост

•  Топъл бял нюанс

•   Не е вредна за здравето и за околната среда

Инструкции за употреба

 ПОДОБРЕНА 
ФОРМУЛА



Област на  
 приложение:

за боядисване на всички видове 
минерални мазилки, фиброцимент 
панели, бетон, гипс-картон панели, 
тапети, изработени от стъклени влакна, 
релефни хартиени тапети и стари 
покрития

Разход: 1 л покрива 8 – 10 м² повърхност в 1 слой

Разреждане: с вода до 5 – 10%

Разфасовки: HGMIX: 2 л / 5 л / 10 л / 15 л (B1)

Цветови 
нюанси: бял, HGMIX

Тониране: с пигментни пасти, които са подходящи 
за бои на водна основа, до 3%, и с 
дисперсионни бои, които са подходящи 
за тониране

SPEKTRA 
Extra
Отлична покривност, матов вид

• Красив и гладък цветен филм

•  Устойчива на мокро триене

• Лесна за нанасяне

• Силно паропропусклива

• Не е вредна за здравето и за околната среда

• Над 1000 цвята - HGMIX

Инструкции за употреба

Обикновено стълбищните клетки, коридори, 
детски стаи и т.н. са подложени на повишени 
механични натоварвания (зацапвания, 
замърсявания и т.н.), затова за тяхното 
боядисване трябва да се избират материали, 
които да издържат на тези натоварвания. В тези 
случаи трябва да се изберат варианти, които да 
предотвратят честите ремонти и свързаните с 
тях разходи.

В обхвата на покритията SPEKTRA тези изисквания 
са изпълнени от SPEKTRA PREMIUM, SPEKTRA 
LATEX мат и SPEKTRA LATEX полумат, които 
могат да се почистват с вода и меки домакински 
почистващи препарати, като в същото време 
тези покрития не позволяват проникване на 
замърсяванията. Те също дават възможност за 
голям избор на цветови нюанси чрез тониращите 
системи HGMIX.



Област на  
 приложение:

боядисване на всички видове мазилки, 
фибро-цимент панели, бетон, гипс-картон 
панели, тапети, изработени от стъклени 
влакна, релефни хартиени тапети и стари 
покрития

Разход: 1 л покрива 10 – 14 м² повърхност в 1 слой

Разреждане: с 5 – 10% вода

Разфасовки: бяла: 15 л
HGMIX: 2 л / 5 л / 10 л / 15 л

Цветови 
нюанси: бял, HGMIX

Тониране: с пигментни пасти, които са подходящи 
за бои на водна основа, до 3%, и с 
дисперсионни бои, които са подходящи за 
тониране

Област на  
 приложение:

Боядисване на всички видове мазилки, 
фибро-Цимент панели, бетон, мазилка-
картонени плоскости, тапети, изработени 
от стъклени влакна, хартия, релефни 
тапети и стари покрития, коридори, 
фоайета, стълбища (в детски градини, 
училище, болници) и други помещения

Разход: 1 л покрива 14 – 18 м² повърхност в  
1 слой

Разреждане: с вода; макс. 5%

Разфасовки: 1 л / 2 л / 5 л / 10 л

Цветови 
нюанси: бял, HGMIX

SPEKTRA 
PREMIUM
Устойчива на мокро триене

• Oтлична покривност

• Устойчива на мокро триене съгласно  
EN 13 300 – клас 2

• Няколко хиляди цветови нюанси - HGMIX

• Не е вредна за здравето и за околната среда

Инструкции за употреба

SPEKTRA 
LATEX MAT
Висококачествена боя за свисоко 
натоварени повърхности и стенна декорация

•  Сустойчива на мокро триене съгласно  
EN 13 300 – клас 2

• Лесна за почистване

•  Издръжлива на химикали

Инструкции за употреба



SPEKTRA 
SPEKTRA LATEX ПОЛУМАТ
Висококачествена боя за повърхности 
подложени на често почистване, в болници и 
обществени институции

•  Устойчива на мокро триене съгласно  
EN 13 300 – клас 1

• Лесна за почистване

• Устойчива на дезинфектанти

Инструкции за употреба
Подготовка на основата 
В случай, че повърхността е предварително 
многократно боядисвана или е трябвало да бъде 
хигиенизирана, същата трябва да бъде покрита 
с SPEKTRA акрилна импрегнация, чрез която 
основата е ще бъде правилно подготвена (подобрена 
е адхезията на следващите слоеве боя) и ще 
притежава еднаква попивна способност. 

Гладки стени се постигат чрез предварително 
нанасяне на SPEKTRA вътрешна шпакловка в 
два слоя, които са добре изшкурени. Обработените 
с шкурка повърхности се обезпрашават. Това е 
последвано от нанасяне на избраните интериорни 
бои за стена. Интериорните бои за стена SPEKTRA 
изсъхват и са подходящи за нанасяне на следващ 
слой след 4 – 6 часа.

Полезни съвети

• В случай на тониране с пигментни концентрати или с 
тониращи бои, е много трудно да се повтори един и 
същ нюанс, затова ви препоръчваме да подготвите 
достатъчно боя за цялата повърхност, която въз-
намерявате да боядисате, преди първоначалното 
оцветяване.

• За да не изсъхва мечето и да не стои постоянно на-
киснато в боя, преди нанасяне на следващия слой, 
го увийте в кухненски целофан. Когато приключите с 
боядисването, веднага почистете инструментите или 
ги накиснете във вода, така че остатъците от боя да 
не засъхнат.

• Преди употреба боята трябва да се разреди с вода 
съгласно инструкциите на производителя и след това 
да се разбърка добре. Ако продуктът е разреден пре-
комерно, покривната способност ще бъде по-ниска.

• Времето за съхнене зависи от температурата и влаж-
ността в стаята. То е значително по-дълго при по-ниски 
температури или при висока влажност.

• Повърхности, които са особено уязвими към замър-
сяване и са подложени на по-високо натоварване, се 
защитават с покрития с по-висок гланц. По-високият 
гланц е предпоставка за по ефективно почистване. 
Петната се почистват с помощта на мека кърпа или 
чрез леки неабразивни почистващи препарати.

• Преди използването на почистващото средство се пре-
поръчва да се провери устойчивостта на покритието 
на малък, по-невидим участък от стената.

• Допълнителната защита на тъмните нюанси се постига 
чрез SPEKTRA DOMFLOK лак, който се полага на един 
слой. Комбинацията от SPEKTRA DOMFLOK лак и 
SPEKTRA LATEX мат позволява също и прилагането 
на различни декоративни техники.

• При завършване на работа инструментите се почистват 
с вода, не допускайте изсъхването на боя върху тях.

Област на  
 приложение:

боядисване и защита на всички видове 
замазки, гипс-картон панели, всички 
видове настилки и стари покрития. 
Препоръчва се в здравни заведения и 
при високо износващи се повърхности 
(стълбища, детски градини, училища), 
където стените се почистват много често

Разход: 1 л покрива 12 – 16 м² повърхност в 1 слой

Разреждане: с вода; макс. 10%

Разфасовки: 2 л / 5 л / 10 л

Цветови 
нюанси: бяла, HGMIX (база 1)



Област на  
 приложение:

за изглаждане и изравняване на 
вътрешни повърхности на стени и тавани 
(минерални мазилки, бетон, гипсокартон), 
и за изравняване на интериорни бои 
за стени, боядисани с дисперсионни 
бои; силно се препоръчва преди 
нанасянето на декоративното покритие 
(SPEKTRA Domflok) и високо качествени 
дисперсионни бои (spektra latex полумат)

Разход: употреба: за 2 слоя са необходими  
1,5 – 2 кг/м² 

Разреждане: с вода, ако е необходимо

Разфасовки: 3,5 кг / 8 кг / 25 кг

Цветови 
нюанси: бял

Област на  
 приложение:

за изглаждане и изравняване на 
вътрешни повърхности на стени и 
тавани като минерални мазилки, бетон, 
гипсокартон, и за изравняване на 
интериорни бои за стени, боядисани с 
дисперсионни бои

Разход: употреба: за 2 слоя са необходими  
1,5 – 2 кг/м² 

Разреждане: с вода, ако е необходимо

Разфасовки: 25 кг

Цветови 
нюанси: бял

SPEKTRA 
вътрешна шпакловка
Готови изравнителни смеси

• Подходяща за ръчно и машинно нанасяне

• Лесно обработване и шлайфане

• Висока паропропускливост

Инструкции за употреба

SPEKTRA 
вътрешна шпакловка - гpyбa
Готови изравнителни смеси

• Подходяща за ръчно нанасяне

• Укрепва повърхността

• Висока паропропускливост

Инструкции за употреба

Гладки стени се постигат чрез предварително 
нанасяне на SPEKTRA вътрешна шпакловка в 
два слоя, които са добре изшкурени. Обработените 
с шкурка повърхности се обезпрашават. Това е 
последвано от нанасяне на избраните интериорни 
бои за стена. Интериорните бои за стена SPEKTRA 
изсъхват и са подходящи за нанасяне на следващ 
слой след 4 – 6 часа.



Покривна система

Описание Импрегниране Изглаждане Завършващ слой

• икономична 
система

• високо ниво на 
паропропускливост

• лесна за нанасяне
• пастелни цветови 

нюанси - HGMIX

1x 
SPEKTRA 
акрилна 
импрегнация

1x  
SPEKTRA  
вътрешна шпакловка 
- гpyбa
+
1x  
SPEKTRA  
вътрешна шпакловка
+
окончателно шкурене

2x 
SPEKTRA 
Classic Plus

или

2x  
SPEKTRA  
вътрешна шпакловка
+
междинно и 
окончателно шкурене

• дълготраен аромат 
на жасмин

• отлична 
покривност още 
с нанасяне на 
първия слой

• топъл бял нюанс
• високо ниво на 

паропропускливост

1x 
SPEKTRA 
акрилна 
импрегнация

1x  
SPEKTRA  
вътрешна шпакловка 
- гpyбa
+
1x  
SPEKTRA  
вътрешна шпакловка
+
окончателно шкурене

1 – 2x 
SPEKTRA  
Fresh&Easy

или

2x  
SPEKTRA  
вътрешна шпакловка
+
междинно и 
окончателно шкурене

• висока покривност
• лесна за нанасяне
• миеща съгласно EN 

13 300 - клас 3
• няколко хиляди 

нюанса - HGMIX

1x 
SPEKTRA 
акрилна 
импрегнация

1x  
SPEKTRA вътрешна 
шпакловка - гpyбa
+
1x  
SPEKTRA вътрешна 
шпакловка
+
окончателно шкурене

1 – 2x  
SPEKTRA Extra

или

2x  
SPEKTRA  
вътрешна шпакловка
+
междинно и 
окончателно шкурене

Описание Импрегниране Изглаждане Завършващ слой

• висока покривност
• паропропускливост
• миеща съгласно EN 

13 300 - клас 2
• няколко хиляди 

нюанса - HGMIX

1x 
SPEKTRA 
акрилна 
импрегнация

1x  
SPEKTRA вътрешна 
шпакловка - гpyбa
+
1x  
SPEKTRA вътрешна 
шпакловка
+
окончателно шкурене

2x  
SPEKTRA 
PREMIUM

или

2x  
SPEKTRA  
вътрешна шпакловка
+
междинно и 
окончателно шкурене

• за носещи стенни 
повърхности

• лесно почистване с 
вода и неабразивни 
препарати - може 
да се мие съгласно 
EN 13 300 - клас 1

• лесна за нанасяне
• няколко хиляди 

нюанса - HGMIX

1x 
SPEKTRA 
акрилна 
импрегнация

1x  
SPEKTRA вътрешна 
шпакловка - гpyбa
+
1x  
SPEKTRA вътрешна 
шпакловка
+
окончателно шкурене

2x  
SPEKTRA LATEX 
мат/полумат

или

2x  
SPEKTRA  
вътрешна шпакловка
+
междинно и 
окончателно шкурене



Helios TBLUS d.o.o.
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija
T +386 1 722 40 00 
E deco.coatings@helios.si
www.helios-deco.com
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