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TECHNICKÉ PARAMETRY

Emboss / Stucco
Tloušťka (Al): 0,4 - 1,5 mm

Tloušťka (FeZn): 0,4 - 1,0 mm

Ochranná fólie

Snímatelná samolepicí fólie nebo laminovaná ochanná fólie (Hot foil)

(fólie bez lepidla, aplikace za tepla).

Ochrana materiálu před mechanickým a estetickým poškozením

během manipulace a zpracování.

Typy: transparentní nebo černo-bílá UV ochranná 

Tloušťka: 50 - 100 μm

SVITKY Tloušťka Šířka pasu Vnitřní ø
Max. váha

svitku Min. odběr

Al & Al  Slitiny  
EN AW 1050, 3* série, 5005, 5754

0,4 - 2,0 mm 3500 kg 700 - 1500 kg

FeZn / Fe
DX51-DX53, S220-S350, DC01

0,3 - 1,2 mm 8500 kg 1500 - 2000 kg

600 - 1340 mm
 400 mm
 500 mm
600 mm

TABULE Tloušťka Šířka vstupu Délka tabule

Al & Al  Slitiny  
EN AW 1050, 3* série, 5005, 5754

0,3 - 4,0 mm

FeZn / Fe 
DX51-DX53, S220-S350, DC01

0,3 - 1,5 mm

250 - 1550 mm 300 - 6000 mm

PÁSKY Tloušťka Šířka vstupu Min. šířka

Al & Al  Slitiny  
EN AW 1050, 3* série, 5005, 5754

0,3 - 4,0 mm

FeZn / Fe 
DX51-DX53, S220-S350, DC01

0,3 - 2,5 mm

150 - 1650 mm 18 mm

LAKOVACÍ LINKY:

PŘÍČNÉ DĚLENÍ:

PODÉLNÉ DĚLENÍ:
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DRUHY NÁTĚRŮ
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GRAF ODOLNOSTI NÁTĚRŮ

Nejžádanější produkty od společnosti
METAL TRADE COMAX, a.s. 
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UV odolnost

křivka výkonu

HD SP

50μm 
PUR-PA

200μm 
Plastizol

Super
HD SP PVDF

SP

TREATMENT OF MATERIAL

HD SP

Povrch

Tloušťka
povlaku

Odolnost

Garance

hladký

RUV 3
RUV 4

10 let

20 - 27 μm

SP TEXT

textura

RUV 3

10 let

20 - 30 μm

PUR-PA

strukturo-
vaný

RUV 4

20 let

45 - 60 μm

PUR

hladký

RUV 4

15 let

30 - 60 μm

PVDF

hladký

RUV 4

15 let

28 - 37 μm

Plastizol

hladký

RUV 3

15 let

180 - 210 μm

PVC fólie

x

10 let

100 -210 μm

PET fólie

hladký

10 let

45 - 50 μm

BACKCOAT

hladký

RUV 2

1 rok
(vnitřní 
použití)

3 - 18 μm

x

strukturo-
vaný



základní barva (primer)

vrchní barva (top coat)

chemická předúprava

základní materiál

chemická předúprava

základní barva (primer)

vrchní barva (top coat)

ochranná fólie

rubolak (back coat)

chemická předúprava

základní materiál

chemická předúprava

základní barva (primer)

vrchní barva (top coat)

ochranná fólie

rubolak (back coat)

chemická předúprava

základní materiál

chemická předúprava

základní barva (primer)

vrchní barva (base coat)

transparentní lak (clear coat)

JEDNOSTRANNÉ LAKOVÁNÍ

OBOUSTRANNÉ LAKOVÁNÍ

VÍCEVRSTVÉ LAKOVÁNÍ

jednovrstvé | dvouvrstvé | třívrstvé

SLOŽENÍ LAKOVANÉHO PASU
POVRCHOVÉ ÚPRAVY

PŘÍKLADY

PUR/PA

LESK POLOMAT

PVDF

TEXTURA EMBOSS/STUCCO

3.



Solná mlha
● Korozní odolnost
● Cyklické testy
    Solná mlha - kondenzace vody - sušení - blíží se realitě
● Koroze v řezu
● Koroze a přilnavost fólie

www.mtcomax.cz 4.

ZRYCHLENÉ LABORATORNÍ TESTY

NAŠE LABORATOŘE

UV expozice + kondenzace vody
● UV + kondenzace vody 
● Ochlazení povrchu, čištění povrchu
● Postřik - rychlé snížení teploty
● Teplotní šok
● Čištění povrchu
● Změna barvy a lesku

Kondenzace vody
● Cyklické testy
● Odolnost nátěru vod

Expozice slunečnímu záření (Xe)
● Možnost 3D vzorků
● Xe - spektrum se blíží realitě
● Možnost skleněných filtrů
● Změna barvy a lesku

V laboratoři výroby nátěrových hmot jsou formulovány 
nátěrové hmoty na bázi polyesterů a polyuretanů. Za 
pomoci metalografického mikroskopu je dále v laboratoři 
možno sledovat případné vady na lakovaném materiálu
a odhalit jejich příčinu. Je zde testován i vstupní materiál, 
a to jak kovový substrát - za využití trhacího zařízení, tak 
nátěrové hmoty - ověřujeme deklarované hodnoty, jako 
jsou viskozita, hmotnostní obsah netěkavých látek (hmot-
nostní sušina), barevná odchylka nátěrové hmoty, jeho 
lesk, tvrdost a pružnost. V laboratoři je díky laboratornímu 
laminátoru možno testovat i PVC a PET fólie a jejich 
přilnavosti (za použití zkoušky hloubením).

Laboratoř pro sledování odolnosti lakovaného materiá-
lu vnějším podmínkám je vybavena přístroji pro simulaci 
slunečního záření s možností kondenzace vody (QUV 
a Q-Sun), přístroji pro testování solnou mlhou (Q-FOG) 
a vlivu kondenzace na lakovaný povrch (QCT). Tyto testy 
simulují zvýšenou korozní zátěž v umělém prostředí. Dále 
jsou zde testovány vzorky při reálných venkovních 
podmínkách - dlouhodobá expozice. Díky tomuto široké-
mu testování je možné sledovat a udržovat vysokou kvalitu
lakovaného materiálu.



Polyesterové nátěry nabízejí ekonomicky výhodný produkt s dobrým 
poměrem kvalita-cena. Mají tloušťku 20 - 27 μm, dobrou flexibilitu 
a střednědobou odolnost vůči povětrnostním vlivům i účinkům UV záření. 
Poskytují základní bariérovou ochranu, která chrání substrát před korozí.

Využití
Polyester HD představuje nejhospodárnější volbu pro interiérové i exterié-
rové aplikace, i když trvanlivost může být poněkud omezena. Přesná 
specifikace každého produktu je vždy uzpůsobena konkrétní aplikací. 
Jako exteriérový výrobek se polyestery používají jak pro fasádní, tak pro 
střešní pláště budov, zejména v mírném a suchém klimatu.

Přednosti
• Dobrá UV odolnost (RUV 3)
• Dobrá flexibilita
• K dispozici až 400 odstínů
• Dobrý poměr cena/výkon

Aplikace
• Střešní krytiny, klempířské prvky
• Předokenní rolety, žaluzie, parapety
• Garážová vrata, podhledy, kontejnery
• Sendvičové panely
• Domácí spotřebiče aj.
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Tloušťka materiálu

Šířka lakovaného pasu

Tloušťka povlaku

Barevný odstín

Lesk (Gardner 60°C)

Struktura povlaku

Přilnavost povlaku

Odolnost v ohybu (T band)

Odolnost vůči rychlé deformaci (rázová zk.)

Tužková tvrdost povlaku

Mřížková zkouška

Solná mlha

Kondenzační a UV odolnost

Tepelná odolnost

Požární odolnost

Odolnost proti rozpouštědlům (MEK test)

0,3 až 2 mm

1340 mm

líc - vrchní barva: 15 - 20 μm

primer:  až 10 μm

rub - spodní barva: 5 -12 μm 

dle standardů MTC

10 -15 GU mat., 23 - 40 GU polomat, 70 - 85 GU lesk

hladká

≤ 1T

≤ 3T

Velmi dobrá

F - H

A1

500 hodin dle ČSN EN ISO 9227

1000 hodin dle ČSN EN 13523-10

Max.80 °C

Třída A2

100x

0,3 až 2 mm

1340 mm

líc - vrchní barva: 15 - 20 μm

primer:  až 10 μm

rub - spodní barva: 5 -12 μm 

dle standardů MTC 

3 - 5 GU

texturní

≤ 1T

≤ 3T

Velmi dobrá

F - H

A1

500 hodin dle ČSN EN ISO 9227

1000 hodin dle ČSN EN 13523-10

Max. 80 °C

Třída A2

100x

POLYESTER HD (HD SP)

HD SP SP TEXT



POZNÁMKA
Pokud je třeba lakovaný povrch očistit, 
doporučujeme ho otřít suchým hadříkem 
nebo hadříkem navlhčeným vodou či 
v čistícím roztoku. Vyhněte se čištění silou 
či použití abrazivních prostředků s hrubými 
částicemi. K čištění povrchu mohou být 
použity běžné mycí a dezinfekční prostředky. 

Za účelem ochrany povrchu před mechanic-
kým poškozením může být lakovaný pas 
opatřen snímatelnou ochrannou fólií. Fólie 
neobsahuje žádné látky přesahující limity 
stanovené evropskými normami RoHS 
a REACH.

6.www.mtcomax.cz

PUR-PA je vzhledem k vysoké odolnosti vůči vlivům počasí ideální 
volbou pro exteriér. Ve srovnání s polyestery je schopna vytvářet silnější 
vrstvu nátěru, pročež tam, kde je důraz kladen na trvanlivost, nabývá na 
popularitě. PUR-PA má vysokou flexibilitu, která je u lakovaného materiá-
lu vždy žádoucí, a je odolnější vůči poškrábání.

Polyuretany jsou standardně dodávány v tloušťce nánosu 45 - 60 μm 
s vyšším nánosem primeru 20 - 30 μm. Svou tloušťkou a složením posky-
tují velmi dobrou korozní ochranu v náročných venkovních podmín-
kách. PUR-PA obsahuje modifikované polyamidové částice, které 
vytvářejí strukturovaný povrch a znatelně tím zvyšují odolnost proti 
poškrábání.

Obecně platí, že nátěrový systém PUR-PA má vynikající tvarovací 
a profilovací vlastnosti. Strukturovaný povrch navíc zvyšuje odolnost 
proti mechanickému poškození.

Přednosti
• Velmi dobrá barevná stálost
• Velmi dobrá odolnost chemikáliím
• Výborná flexibilita a tvárnost
• Výborná odolnost otěru a poškrábání
• Výborná odolnost korozi
• Vynikající odolnost vlivům počasí

Aplikace
• Střešní systémy
• Fasádní systémy
• Okapové systémy
• Další ocelové či hliníkové prvky

POLYURETAN - POLYAMID (PUR-PA)

Tloušťka materiálu

Šířka lakovaného pasu

Tloušťka povlaku

Barevný odstín

Lesk (Gardner 60°C)

Struktura povlaku

Přilnavost povlaku

Odolnost v ohybu (T band)

Odolnost vůči rychlé deformaci (rázová zk.)

Tužková tvrdost povlaku

Mřížková zkouška

Solná mlha

Kondenzační a UV odolnost

Tepelná odolnost

Požární odolnost

Odolnost proti rozpouštědlům (MEK test)

≤ 1T

≤ 2T

Velmi dobrá

F - H

A1

1440 hodin dle ČSN EN ISO 9227

1000 hodin dle ČSN EN 13523-10

Max. 80 °C

Třída A2

100x

0,3 až 2 mm

1340 mm

líc - vrchní barva: 25 - 30 μm

primer: 20 - 30 μm

rub - spodní barva: 3 - 18 μm 

dle standardů MTC 

30 - 40 GU

strukturovaný

NÁDRŽ NA PITNOU VODU
GÖTEBORG - ŠVÉDSKO

PUR-PA



PVDF je prémiový stavební produkt tvořený vysoce stabilní pryskyřicí. Na 
rozdíl od většiny polymerů nepodléhá vlivům UV záření, takže zůstává 
dlouhodobě barevně stálý. To mu dává vysokou odolnost vůči blednutí 
a dlouhodobou záruku barvy i lesku.

Nevýhodou UV odolnosti je, že UV světlo může prostoupit skrze pryskyřici 
a napadnout primer. Z tohoto důvodu je u PVDF velmi důležitá volba 
pigmentace, aby pigmenty absorbovaly UV záření a primer ochránily. 
Modré, zelené a černé pigmenty by neměly být používány samostatně, 
jelikož umožňují průchod UV. Paleta barev v PVDF tím může být omezena, 
to však lze překonat vícevrstvým systémem lakování, kde je použit buď 
pigmentovaný anebo čirý základní nátěr a vrchní nátěr absorbující UV 
záření. Zde je díky této vrstvě třeba počítat s o něco vyššími náklady.

PVDF nátěry patří mezi prémiové a jsou často upraveny tak, aby poskyto-
valy i další funkce. Příkladem jsou povlaky s ochranou proti znečištění, 
které brání zadržování nečistot. Podobným způsobem fungují anti-graffiti 
povlaky, které umožňují jakékoli graffiti snadno vyčistit.

Využití
V Evropě je PVDF téměř výlučně používán pro exteriérové obklady stěn 
a fasád, jakož i všude tam, kde je vyžadována dlouhodobá barevná 
stálost, zejména na prestižních budovách.

Přednosti
• Vynikající odolnost UV záření (RUV 4) 
• Velmi dobrá korozní odolnost
• Vysoká odolnost chemikáliím
• Dobrá flexibilita

Aplikace
• Venkovní nástěnné obklady 
• Fasády budov
• Panely pro garážová vrata
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Tloušťka materiálu

Šířka lakovaného pasu

Tloušťka povlaku

Barevný odstín

Lesk (Gardner 60°C)

Struktura povlaku

Přilnavost povlaku

Odolnost v ohybu (T band)

Odolnost vůči rychlé deformaci (rázová zk.)

Tužková tvrdost povlaku

Mřížková zkouška

Solná mlha

Kondenzační a UV odolnost

Tepelná odolnost

Požární odolnost

Odolnost proti rozpouštědlům (MEK test)

≤ 1T

≤ 2T

Výborná

F - H

A1

700 hodin dle ČSN EN ISO 9227

1000 hodin dle ČSN EN 13523-10

Max. 90 °C

Třída A2

100x

0,3 až 2 mm

max. 1340 mm

líc - vrchní barva: 20 μm
primer: 5 - 15 μm
rub - spodní barva: 5 - 12 μm
dle standardů MTC pro PVDF  

27 - 35 GU

hladká

POLYVINYLIDENE FLUORIDE (PVDF)

POZNÁMKA
Pokud je třeba lakovaný povrch očistit, 
doporučujeme ho otřít suchým hadříkem 
nebo hadříkem navlhčeným vodou či 
v čistícím roztoku. Vyhněte se čištění silou 
či použití abrazivních prostředků s hrubými 
částicemi. K čištění povrchu mohou být 
použity běžné mycí a dezinfekční prostředky. 

Za účelem ochrany povrchu před mechanic-
kým poškozením může být lakovaný pas 
opatřen snímatelnou ochrannou fólií. Fólie 
neobsahuje žádné látky přesahující limity 
stanovené evropskými normami RoHS 
a REACH.

BARNSLEY COLLEGE 
VELKÁ BRITÁNIE



rubolak (back coat)

chemická předúprava

základní materiál

chemická předúprava

základní barva (primer)

lepidlo

ochranná fólie

PVC/PET fólie (exteriérová)

PVC pro exteriér

rubolak (back coat)

chemická předúprava

základní materiál

chemická předúprava

lepidlo

ochranná fólie

PVC/PET fólie (interiérová)

PVC, PET pro interiér

8.www.mtcomax.cz

V některých případech jsou požadavky kladené na povrchové vlastnosti 
plechu lépe dosažitelné off-line, tzn. prostřednictvím samostatného 
filmu, který je na kovový pas nalaminován. Při laminaci je na pas pomocí 
válce naneseno lepidlo zahřáté na 160-180°C a laminovací fólie je do něj 
aplikována, dokud je ještě horké. Hlavní typy laminovací fólie představují 
polyvinylchlorid (PVC) a polyetylen tereftalát (PET).

Mezi přednosti lamina patří vysoká flexibilita, dobrá tvrdost a možnost 
vytvářet speciální vzor, např. u dřevodekorů či napodobenin vzorů 
kamene. Některé filmy jsou primárně určeny pro vnější využití (odolnost 
vůči dešti, slunci, teplu atd.), zatímco jiné jsou odolné vůči skvrnám, 
škrábancům nebo agresivním chemikáliím. Tyto vlastnosti činí laminova-
né plechy široce využitelné při výrobě domácích spotřebičů, nábytku, 
čistících místností, chladíren či při stavbě lodí a mnohých jiných aplika-
cích.
Pro specifické potřeby jsou laminovací fólie k dispozici i s tištěnými vzory 
anebo vyraženými texturami.

LAMINO

PŘÍKLADY PVC PŘÍKLADY PET

GOLDEN OAK FOODSAFE 9010 STONE

FOODSAFE 9002 BRICK                                 

DARK OAK NATURE OAK

HICKORY NUTWOOD STRIPED OAK CHOCO JAPAN CHERRY



Příčné dělení
Příčné dělení lakovaného pasu na tabule o délce 300 - 6000 mm.
Šíře 250 - 1500 mm, tloušťka oceli 0,3 - 1,5 mm, tloušťka hliníku 
0,3 - 4,0 mm.

Podélné dělení
Dělení lakovaných pasů na pásky.
Parametry vstupního svitku: šíře 150 - 1650 mm, 
tloušťka oceli 0,3 - 2,5 mm, tloušťka hliníku 0,3 - 4,0 mm.
Parametry výstupní pásky: min. 18 mm, vnitřní průměr 400/500/600 mm.

Embosování/Stucco
Do povrchu pasu je pomocí dezénovacích válců oboustranně vytlačen 
dezén.
Provádí se na přírodních i lakovaných pasech o tloušťce oceli 0,4 - 1,0 mm 
a hliníku 0,4 - 1,5 mm.

Samolepící ochranná fólie
Pasy lze potáhnout snímatelnou samolepící fólií, která chrání materiál 
před mechanickým poškozením při následné manipulaci či dalším 
zpracování. Možnost opětovného nalepení fólie na původní místo po 
jejím částečném sejmutí. Tloušťka fólie 50 - 100 μm, v transparentní nebo 
UV černobílé barvě.    

Laminovaná ochranná fólie (Hot foil)
Ochranná folie aplikovaná za tepla bez přidaných adheziv (lepidel). 
Fólii není možné po odstranění znovu nalepit na stejné místo, po jejím 
odlepení dojde k porušení adheze. Ochrana materiálu před poškozením 
při manipulaci, využití zejména při náročnějším strojním zpracování.
Tloušťka fólie 100 μm, transparentní provedení.      

Profilování
Z lakovaného pasu na přání zákazníka vyprofilujeme trapéz, vlnku, 
plechovou tašku, falc či střešní krytinu ALUKRYT®.

9.

DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ A SLUŽBY
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1. Ocelová / plastová páska
2. Ocelová sponka
3. Ochranné rohy / 4. Vnější ochrana hrany 
  / 5. Vnitřní ochrana hrany
6. Papírová cívka
7. Svitek
8. Pevná podložka
9. Gumová podložka (volitelně)
10. Papír
11. PE fólie / antikorozní papír
12. Dřevěná kolébka

1. Ocelová / plastová páska
2. Ocelová sponka
3. Ochranné rohy
4. Páska
5. Dřevěný proklad
6. Dřevěná paleta

1. Ocelová / plastová páska
2. Ocelová sponka
3. Ochranné rohy
4. Páska
5. Dřevěný proklad
6. Dřevěná paleta
7. Dřevěné víko

1. Ocelová / plastová páska
2. Ocelová sponka
3. Ochranné hrany
4. PE fólie / antikorozní papír
5. Papír
6. Plechové tabule
7. Dřevěná paleta

DŘEVĚNÁ KOLÉBKA

DŘEVĚNÁ PALETA

DŘEVĚNÁ PALETA + DŘEVĚNÝ PODKLAD

DŘEVĚNÁ PALETA + DŘEVĚNÝ PODKLAD + DŘ. VÍKO



PROČ SPOLUPRACOVAT S NÁMI?

Dodací lhůta 2 týdny

Možnost velkých i malých objednávek

Barevné odstíny na míru

Široký sortiment barev - více než 400 odstínů

Vlastní zařízení na výrobu nátěrových hmot SP a PUR/PA

Vysoce kvalitní materiály

Zákaznicky orientovaný servis

Bohaté zkušenosti v lakování - již 45 let

METAL TRADE COMAX, a.s. 

273 24, Velvary 420, Česká republika 

+420 315 730 223

coating@mtcomax.cz

www.mtcomax.cz

01/2018 CZ

SÍDLO SPOLEČNOSTI A VÝROBNÍ ZÁVOD


