
Příklad aplikačního postupu

2. v mezičase zasychání podkladového nátěru si připravte barev-
nou směs, která vznikne smícháním Brillantu Effect a Hetcoloru 
dle zvolené barevné varianty. Pro natónování 2,5kg balení Brillan-
tu Effect používejte maximálně 180 g zvoleného odstínu Hetcoloru 
(pro 1 kg balení Brillantu Effect maximálně 70 g Hetcoloru). Při vět-
ším poměru míchání dochází k rozředění hmoty tónovací barvou. 
Používejte ručního rozmíchání, neboť strojní míchání za pomocí 
vrtačky a vřetene může znehodnotit obsažený flokulant (vločky)
a následně výrazně ovlivnit výsledný vzhled.

1. na suchý, vyzrálý, čistý a soudržný podklad naneste v jedné 
vrstvě podkladový nátěr bílou disperzní barvou (např. Klasik, 
Hetline nebo Brillant) dle návodu na etiketě. Nátěr nechte 
dokonale zaschnout (min. 4 hod.). Použitím tónované disperzní 
barvy (např. Klasik Color) k podetření podkladu si můžete 
následně vytvořit další zcela originální barevné varianty limitované 
pouze vaší fantazií. 

4. při požadavku hladkého povrchu použijte po zavadnutí (cca 
5-10 min v závislosti na okolní teplotě) ke každému balení Bril-
lantu Effect přiloženou pružnou plastovou stěrku a lehce povrch 
strhněte tahy do oblouku. K úplnému zaschnutí dojde přibližně 
po 4 – 6 hodinách.

5. všechny pomůcky po 
práci omýt vodou a při 
pracovních přestávkách 
chránit proti zaschnutí.
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Co budete potřebovat?

Výrobní závod
a obchodní středisko Čechy:

HET, spol. s r. o.
417 65 Ohníč u Teplic
Tel.: 417 810 111-3
Fax: 417 810 114
E-mail: obchod@het.cz

Obchodní středisko
Morava:

HET, spol. s r. o.
Slavkovská 1158, 683 01 Rousínov
Tel.: 549 410 071
Tel./fax: 549 410 037
E-mail: hetrousinov@hetrousinov.cz

www.het.cz

Váš regionální prodejce:

   podkladový bílý disperzní nátěr (např. Klasik, Hetline, Brillant,
      příp. tónovaný Klasik Color nebo Hetline LF) 

   2,5kg balení Brillantu Effect + 180 g Hetcoloru  
      ve zvoleném odstínu
      (při 1 kg balení Brillantu Effect + 70 g Hetcoloru) 

   míchadlo (je doporučeno ruční rozmíchání,  
      aby nedošlo k poškození flokulantu) 

   široký plochý štětec

   pružnou plastovou stěrku  
      (je součástí každého balení Brillantu Effect)

5–10 min.

3. po zaschnutí podkladového nátěru aplikujte natónovanou 
směs v jedné vrstvě širokým plochým štětcem tahy tzv. „do kří-
že“. Již po této aplikaci může zaschlá směs sloužit jako finální 
reliéfní povrchová úprava stěny. 
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Brillant Effect

Přednosti: 

   exkluzivní vzhled

   široký výběr barevných variant

   odolnost vůči otěru za sucha

   vhodná na různé podklady

   nenáročná aplikace

Použití:
Barvy Brillant Effect jsou ideální k originálním a kreativním nátěrům 
omítek, zdiva, sádrokartonu, sádrovláknitých, dřevotřískových
a dřevovláknitých desek, betonových panelů a monolitů, hladkých
tapet k tomu určených apod. Lze nanášet také na upravené

nesavé podklady (např. umakart či sololit).

Vydatnost: 5 – 10 m2 z 1 kg barvy

Způsob nanášení a finální povrchové úpravy:
Nanášení se provádí širokým plochým štětcem. Finální povrchová 
úprava se provede pružnou plastovou stěrkou, která je součástí 
každého balení. 

Balení: plastové obaly 1 kg, 2,5 kg

Vzorkovník základních barevných 
variant Brillantu Effect

Legenda:

BE      - Brillant Effect

HC č.  - zvolený odstín Hetcoloru

Pro tónování 2,5kg balení  
Brillantu Effect používejte 
maximálně 180 g zvoleného odstínu 
Hetcoloru (pro tónování 1 kg balení 
Brillantu Effect maximálně
70 g Hetcoloru). Při větším 
poměru míchání by docházelo k 
rozředění bílých vloček (flokulantu) 
obsažených v Brillantu Effect,
což by mělo za následek výrazné 
ovlivnění výsledného vzhledu.

Pozn.: vzorkovnice odstínů jsou
z důvodu technologie tisku pouze 
orientační.

Barevných variant bylo dosaženo smícháním 2,5 kg balení 
dekorativní barvy Brillant Effect se 180 g zvolené tónovací barvy 
Hetcolor, (při 1kg balení Brillant Effect 70 g tónovací barvy Hetco-
lor) následnou aplikací směsi na podetřenou podkladovou plochu 
bílou disperzní barvou (např. Klasik, Hetline nebo Brillant) a finální 
povrchovou úpravou pomocí pružné stěrky. Použitím tónované
disperzní barvy (např. Klasik Color) k podetření podkladu si můžete 
vytvořit další originální barevné varianty. 

základních

odstínů

Univerzální disperzní tónovací barvy určené
k tónování vnitřních i venkovních malířských nátěrů
a k přímé aplikaci na nejrůznější podklady.

BE + HC 0190 BE + HC 0210

BE + HC 0220

BE + HC 0300

BE + HC 0280

BE + HC 0310

BE + HC 0410 BE + HC 0450

BE + HC 0550 BE + HC 0560

NOVÝ ODSTÍNNOVÝ ODSTÍN

NOVÝ ODSTÍNNOVÝ ODSTÍN

NOVÝ ODSTÍNNOVÝ ODSTÍN

BE + HC 0590BE + HC 0582

BE + HC 0610 BE + HC 0630

BE + HC 0660 BE + HC 0760

BE + HC 0770 BE + HC 0790

BE + HC 0820 BE + HC 0850

BE + HC 0860

NOVÝ ODSTÍNNOVÝ ODSTÍN

NOVÝ ODSTÍNNOVÝ ODSTÍN

HC 0190 HC 0210 HC 0220 HC 0280 HC 0300 HC 0310

HC 0410 HC 0450 HC 0550 HC 0560 HC 0582 HC 0590

HC 0610 HC 0630 HC 0660 HC 0760 HC 0770 HC 0790

HC 0820 HC 0850 HC 0860




