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ECCA

ECCA CEE

Európska asociácia výrobcov povlako-
vaných zvitkov združujúca 120 firiem 
výrobcov, ako aj dodávateľov pre 
odvetvie lakoplastovaných plechov      
(European Coil Coating Association).

Úvodné Slovo

Národná skupina pre Centrálnu a 
Východnú Európu založená v roku 2013 
spoločnosťami ArcelorMittal, U. S. Steel 
Košice,  Beckers a Metal Trade Comax, 
ktorí sú aktívnymi členmi Európskej 
asociácie.  
Na území Slovenskej republiky je 
reprezentantom ECCA CEE spoločnosť 
U. S. Steel Košice, ktorá je jediným 
výrobcom lakoplastovaných plechov na 
Slovensku.
Cieľom Národnej skupiny Slovensko je: 
• propagácia lakoplastovaného         
   materiálu ako trvalo udržateľného     
   riešenia pre priemysel a miestne            
   autority pri infraštruktúrnych projek-       
   toch, 

• vzdelávanie  a aktívna spolupráca s  
   univerzitami a strednými odbornými  
   školami,
• vytvorenie vzťahov s miestnymi         
   inštitúciami, obchodnými a remesel- 
   nými organizáciami,  združeniami a  
   spolkami, komorou architektov,     
   zväzom stavebných inžinierov a pod.,
• byť hlasom ECCA v regióne.

Národná skupina Slovensko ďakuje 
ECCA za podporu pri publikovaní tohto 
Technického Listu, ktorý v spolupráci so 
spoločnosťou U. S. Steel Košice bol 
preložený a aktualizovaný a v spolupráci 
s Cechom Strechárov Slovenska prezen-
tovaný širokej odbornej a laickej vere-
jnosti.
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Predstavenie lakoplastovaného materiálu

Obrázok č.1. Typické zloženie lakoplastovaného výrobku

Lakoplast je výrobok zložený z 
kovového jadra - substrátu s alebo bez 
metalického povlaku a s kontinuálne 
nanesenými vrstvami laku. Je to lako-
vaný kov, ktorý sa vyznačuje plas-
tickými vlastnosťami vhodnými pre 
ďalšie tvarovanie a profilovanie. Lako-
plast je produkt synergickej kombiná-
cie kovového substrátu, metalického 
povlaku, chemickej predúpravy a 
zvyčajne dvoj-, troj- alebo štvor-vrst-
vového náteru, viď.obr.č.1. Proces 
lakovania umožňuje nanášať rozdielne 
farby na oboch stranách. Trh s lako-
plastovanými plechmi existuje viac 
ako 50 rokov a neustále rastie. 

Lakoplastovaný materiál je vysoko 
kvalitný výrobok vyrobený s prísnou 
kvalitatívnou kontrolou v procese 
povlakovania zvitkov. Hlavnými sub-
strátmi pre lakoplastovaný materiál sú 
oceľové alebo hliníkové pásy, ktoré sú 
tradične polakované tekutými farbami  
nanašané válcami, tiež niekedy 
nanášaním laminátu, alebo občas 
práškovým lakovaním.

Každý výrobca lakoplastovaného 
materiálu ponúka vlastný, niekedy 
značkou chránený, výber výrobkov. 
ECCA v tomto technickom liste poskytu-
je sprievodcu hlavnými produktovými 
typmi, ich použitím, výhodami a 
nevýhodami.

Lakoplastovaný materiál 
ako systém

Z hľadiska kvality existujú dva hlavné 
faktory, ktoré odlišujú lakoplastovaný 
materiál od tradične lakovaných 
materiálov:
• Rovnomernosť čistenia, predúpravy a  
   nanášania farby je zaručená vysoko  
   kontrolovaným procesom,
• Prirodzená spolupráca jednotlivých  
   vrstiev (substrát, predúprava, laky)
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Základný material (Substrát) – tvorí 
základnú časť výrobku. Môže to byť oceľ 
valcovaná za studena (bez ďalšej 
úpravy, alebo s kovovým povlakom - 
najčastejšie žiarovo pozinkovaným).
Predúprava (Pre-treatment) – je tenká 
vrstva (do 1µm) chemickej zlúčeniny 
nanášaná na očistený a vysušený sub-
strát pred samotným lakovaním. 
Predúprava poskytuje kompatibilitu 
medzi substrátom a lakmi, a tým zaistí 
optimálnu priľnavosť lakov a následne 
koróznu odolnosť lakoplastovaného 
plechu.
Základný povlak (Primer) – je základ-
ný lak nanášaný na predupravený sub-
strát buď na vrchnej strane alebo na 
oboch stranách. Zabezpečuje dobrú 
koróznu odolnosť.
Vrchný povlak (Topcoat) – je vrchný 
lak na vrchnej strane alebo na oboch 
stranách plechu. Dáva výrobku charak-
teristický vzhľad, určuje flexibilitu, odol-
nosť a životnosť výrobku.
Spodný povlak (Backcoat)  - je lak na 
spodnej strane plechu.

Kombinácia jednotlivých vrstiev zabez-
pečuje finálne vlastnosti lakoplasto-
vaných výrobkov. Vo všeobecnosti je 
lakoplastovaný výrobok označovaný 
podľa typu topcoatu. Hoci je tento tech-
nický list venovaný hlavne rôznym 
druhom topcoatov, je veľmi dôležité nez-
abúdať na ostatné vrstvy, pretože aj tie 
majú svoju významnú úlohu.

Výber substrátu – oceľ alebo hliník –  a 
kovového povlaku je väčšinou na zákaz-
níkovi, ale predúprava a primer (základ-
ný náter) je vyberaný výrobcom, aby 
bola dodržaná čo najlepšia priľnavosť 
medzi topcoatom a substrátom. Topcoat 
je veľmi často nanášaný iba na jednu 
stranu a na druhej strane je spodný 
náter (backcoat). V niektorých prípadoch 
je možné aj na zadnú stranu naniesť 
topcoat, najmä ak je potrebné zabez-
pečiť zvýšené požiadavky na vlastnosti a 
funkčnosť výrobku (napr. odkvapy).

Vstup - Substrát Predúprava Primer - Topcoat - Backcoat Výstup
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Obrázok č.2 Schéma nanášania povlakov na výrobnej linke.



 

Hrúbka povlaku je tradične 
uvádzaná ako kombinácia hrúbok 
topcoatu a primeru. Vo väčšine prípa-
dov je základný náter tenká vrstva 
hrúbky 5μm a väčšiu časť povlaku 
tvorí topcoat. Avšak sú prípady, keď je 
použitý hrubší základný náter, ako sú 
napríklad náterové systémy High Build 
Polyester alebo High Build Polyuretán, 
kedy hrúbka primeru tvorí polovicu 
hrúbky celkového povlaku.

Existujú tri hlavné kategórie farieb:

• Tekutá farba
• Film (laminát)
• Prášková farba

Viac ako 90% lakoplastovaných výrob-
kov používa tekuté farby, preto sa ako 
prvým budeme venovať týmto topcoat-
om, detailnému popisu z čoho sa sklada-
jú a ako sa odlišujú od ostatných. 
Filmom a práškovým farbám sa budeme 
venovať v tomto technickom liste 
neskôr.

Hlavné vlastnosti a 
charakteristiky lakoplastu

• Kľúčové vlastnosti:
   – Tvárniteľnosť 
   – Korózna odolnosť 
   – Odolnosť voči UV žiareniu
• Špecifické vlastnosti: 
   – Chemická odolnosť   
   – Reflektivita / Emisivita 
• Znižovanie energetickej náročnosti  
   budov:
   – Cool-roof laky
   – Anti-graffiti laky 
   – Anti-dirt (samočistiace) laky

Hlavné výhody lakoplastu
• Dlhovekosť, korózna odolnosť, dlhodo          
   bo zachovaný estetický vzhľad
• Vysoko kvalitný produkt konštantnej  
   kvality 
• Údržba alebo potreba výmeny je min 
   imálna respektíve úplne eliminovaná 
• 100 % recyklácia na konci svojej život- 
   nosti
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Pred predstavením rôznych náterových 
systémov používaných pre lakoplasto-
vaný materiál a ich viacerých výhod, je 
dôležité pochopiť požiadavky kladené na 
tento materiál.
Požiadavky na lakoplastovaný materiál 
sú definované podľa účelu použitia, 
preto pred samotným výberom 
správneho výrobku stojí za to odpove-
dať na nasledujúce otázky:

• Aké náročné bude tvárnenie výrobku? 
• Aká bude životnosť výrobku?
• Bude výrobok vystavený vonkajším 
vplyvom (zvetrávanie, slnko, dážď a 
znečisťujúce látky)? 
• Bude výrobok náchylný na poškra-
banie (pri výrobe alebo pri konečnom 
použití)? 
• Sú na konečný výrobok kladené 
špeciálne požiadavky (napr. teplota, 
chemická odolnosť)?
• Aký vizuálny vzhľad chcem (hladký 
alebo textúrovaný; lesklý alebo 
matný)?

Odpovede na tieto otázky pomôžu pri 
definovaní výkonnostných parametrov – 
aké vlastnosti a charakteristiky má 
výrobok spĺňať a to v rovnováhe s nákl-
admi. 
Podstata lakoplastovaného materiálu je, 
že laky sú nanášané na rovný pás 
plechu - pred tvárnením do finálneho 
výrobku. Z tohto dôvodu náterové 
systémy vyžadujú dobrú mieru flexibili-
ty a odolnosti voči poškrabaniu. Tu 
vzniká tradične kompromis medzi flexi-
bilitou a tvrdosťou laku. Moderné lako-
plastované materiály majú flexibilné 

povlaky schopné zvládať aj veľmi komp-
likované tvárnenie, pri zachovaní 
dobrého stupňa tvrdosti a odolnosti voči 
poškrabaniu.
Nároky na životnosť lakoplastovaného 
materiálu sú takmer rovnaké, ako na 
všetky ostatné povlakované materiály - 
musia dobre vyzerať, a to po celú dobu 
životnosti výrobku a zároveň musia 
chrániť kovový substrát. V niektorých 
prípadoch to znamená odolnosť voči UV 
žiareniu (blednutie) alebo ochrana 
kovového substrátu voči korózii. V iných 
prípadoch to môže byť chemická odol-
nosť alebo odolnosť voči vysokým 
teplotám.
Všetky tieto vlastnosti sú k dispozícii v 
lakoplastovaných výrobkoch, ale za 
zvýšené ceny. Preto je dôležité navrhnúť 
výrobok tak, aby spĺňal požiadavky v 
danej aplikácii bez zbytočného predi-
menzovania a predraženia výrobku.

Možnosti využitia lako-
plastu:
• stavebný priemysel: strechy, strešné        
   krytiny, odkvapy, sendvičové panely,       
   slnečné clony, stenové obklady,   
   trapézové a podlahové profily,
• automobilový priemysel a transport,
• biela technika: pre domácnosť (chlad 
   ničky, mrazničky), pre priemysel 
   (veľkokapacitné priemyselné chlad 
   ničky),
• skrine pre elektroniku,
• nábytok,
• svietidlá.

Čo očakávať od lakoplastovaného materiálu
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Čo je farba?

Tekuté farby zaberajú viac ako 90% 
náterov používaných pre LPL. 
Pre úspešnú aplikáciu musia splniť 
množstvo zásadných požiadaviek: 
   - Jednoduché použitie dá jednotný 
vzhľad a bezdefektný povlak, aj na 
najrýchlejších výrobných linkách (až 
220m/min).
   - Veľmi krátky vypaľovací čas, počas 
ktorého farebné pigmenty zostávajú 
stabilné – čas strávený v peci môže 
kolísať medzi 6-60 sec v závislosti od 
linky, zatiaľ čo teplota laku je 
210-250°C podľa použitej farby.
   - Flexibilita umožňuje polakovanému 
materiálu byť odolný voči praskaniu 
alebo voči strate priľnavosti. 
Tekutá farba sa skladá zo štyroch 
hlavných zložiek:

• Pigmenty
• Pojivá
• Rozpúšťadlá
• Prísady

Pigmenty používané v náterových 
systémoch sú vo všeobecnosti anor-
ganické a zabezpečujú hlavne farebné 
vlastnosti a fyzikálne vlastnosti (napr. 
ochrana proti korózii). 

Funkcia hotového výrobku je daná 
kombináciou pojiva, pigmentov a 
prísad, avšak povlaky sú zvyčajne 
kategorizované podľa druhu použitého 
pojiva. Pojivo je polymérny materiál, 
ktorý dáva farbe štruktúru. Hlavné 
typy polymérov používaných pre farby 

pri lakovaní zvitkov sú: 

• Polyester 
• Polyuretán 
• Polyvinylidenfluorid (PvDF) 
• PVC (plastizol)

Kategorizácia náterových systémov do 
týchto štyroch hlavných kategórií pred-
stavuje zjednodušený pohľad, pretože v 
rámci každej kategórie sú ešte podsk-
upiny náterových systémov.

Rozpúšťadlo umožňuje farbe byť 
tekutou a vytvára z nej hladký mokrý 
film pred sušením a vypaľovaním. Nie je 
súčasťou finálneho produktu (pri 
vypaľovaní sa z laku uvoľňuje). 

Rôzne prísady zahrnuté do zloženia 
farby upravujú ďalšie charakteristiky, 
ako sú spracovateľnosť, rýchlosť 
vytvrdzovania, UV absorpcia, lesk. 
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Polyester

Typické vlastnosti

Názov polyester popisuje rodinu 
chemických látok použitých ako základ 
pre farby, aj pre mnohé iné plasty. Poly-
esterové pojivá sú v lakoplastoch 
najpopulárnejšie. Špecifická povaha 
polyesterového pojiva môže poskytnúť 
veľmi rozmanité funkcie konečných 
povlakov. Aj preto sa polyester používa 
na obklady vyžadujúce rôzne špecifiká-
cie podľa potreby konečného spotre-
biteľa.
Polyester môže byť vyrobený zo širokej 
škály kyselín a alkoholov, čím sa dá 
vyrobiť veľký výber živíc s rôznymi 
vlastnosťami. Na výrobu polyesterových 
povlakov sa polyesterová živica zasieťu-
je s živicou melamínového formaldehy-
du. 

Polyester je ťahúňom náterových 
systémov lakoplastovaných materiálov. 
Aj najzákladnejší polyesterový náterový 
systém môže ponúknuť úsporný 
výrobok s rozumným pomerom medzi 
kvalitou a cenou. Štandardné polyes-
terové produkty majú 20-25μm povlak s 
obmedzenou pružnosťou a strednou 
odolnosťou voči zvetrávaniu.
Úpravou chemického zloženia môžu byť 
vykonané zmeny na vylepšenie flexibili-
ty, ale často je to na úkor tvrdosti. 
Základné polyestery majú len miernu 
odolnosť voči účinkom UV žiarenia a 
poskytujú základnú ochranu pred 
koróziou substrátu. Odolnosť voči che-
mikáliám, farbeniu a špine je mierna. 
Úpravou chemického zloženia môžu byť 
vykonané zmeny taktiež na zvýšenie 
odolnosti voči všetkým týmto vplyvom.

Modifikácie
Ako najpoužívanejší medzi lakoplas-
tovými výrobkami s veľkým množstvom 
variácií náterov je štandardný polyester. 
Hrubé náterové systémy (až do hrúbky 
60 μm) sa používajú v niektorých von-
kajších aplikáciách pri zabezpečení 
zvýšenej životnosti, zatiaľ čo tenšie 
náterové systémy sa používajú tam, kde 
je dôležitá cena alebo poskytujú ochra-
nu ako spodný náter (backcoat). Zmeny 
v chemickom zložení polyesterového 
pojiva a v prísadách môžu poskytnúť 
prakticky akúkoľvek požadovanú kvalitu 
polyesterového náterového systému.
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Podskupina výrobkov často označo-
vaná ako "Vysoko odolný polyester" 
(High Durable Polyester) sa v posled-
nej dobe objavuje s vylepšenou 
receptúrou, čím sa výrazne zvýšila 
životnosť, najmä v odolnosti voči UV 
žiareniu. 

Silikónom modifikované polyestery, 
ktoré boli kedysi populárne a sú stále 
používané v mnohých častiach sveta, 
sú v Európe z veľkej časti postupne 
nahrádzané vysoko odolnými polyes-
termi. Tieto poskytujú podobné 
výhody, ale bez obmedzenia pružnosti 
a pri znižovaní nákladov. 

Polyestery majú zvyčajne hladký 
povrch. Avšak pridaním polyami-
dových častíc (niekedy označované 
ako polyamid-polyester) alebo štruk-
túrovanou základnou vrstvou sú dos-
tupné vo forme textúrovaných povr-
chov. Okrem zjavných estetických 
výhod majú tieto textúrované produk-
ty vysokú odolnosť proti poškriabaniu.

Použitie
Polyestery sa používajú na vnútorné aj 
vonkajšie produkty, ale presná 
špecifikácia náterového systému je 
prispôsobená konkrétnej aplikácii. 
V exteriéri sú štandardné polyestery 
použité pre vonkajšie opláštenia 
budov a strešné systémy najmä v 
miernych a suchých klimatických pod-
mienkach. Tento náterový systém 
predstavuje najmä ekonomickú voľbu 
pre stavebné aplikácie, kde životnosť 
výrobkov môže byť obmedzená. 
Vysokoodolné polyestery (High Dura-
ble Polyester) a hrubovrstvé polyes-
tery (High Build polyester) sú široko 

používané tam, kde je vyžadovaná 
vysoká životnosť lakoplastovaných 
výrobkov. Okrem stenových a strešných 
plášťov budov sa polyester používa aj 
pre väčšinu iných exteriérových aplikácií 
z lakoplastovaných materiálov s limito-
vanou životnosťou.
Poyesterové povlaky sú základom aj pre 
väčšinu vnútorných aplikácií z lakoplas-
tovaných materiálov. Veľmi často môžu 
byť tieto náterové systémy rovnaké ako 
základné polyestery pre vonkajšie 
použitie, ale existuje mnoho variácií 
použitia.
Veľká časť vnútorných aplikácií podlieha 
zvýšenej kontrole kvality v porovnaní s 
vonkajšími. Táto požiadavka je často 
spájaná s vysokou kvalitou vzhľadu 
(estetická požiadavka), dobrou tvárni-
teľnosťou a vysokou odolnosťou voči 
poškrabaniu. Všetky tieto vlastnosti sú k 
dispozícii v polyesterových náteroch, 
ktoré sa používajú vo vysoko deko-
ratívnych aplikáciách (napr. predné 
panely domácich spotrebičov).
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Polyuretán

Polyuretánové nátery sú chemicky 
podobné polyesterovým, avšak obsahu-
jú izokyanát. Polyuretány vykazujú 
mnoho rovnakých vlastností ako polyes-
tery, ale v niektorých oblastiach sú 
schopné určitých zlepšení. Použitie 
polyuretánových náterov pre lakoplas-
tované výrobky v poslednej dobe 
vzrástlo hlavne z dôvodu lepších vlast-
ností.

Typické vlastnosti 
V porovnaní s polyestermi sú poly-
uretány schopné produkovať hrubšie 
náterové systémy, čo je dôležité z 
hľadiska životnosti, preto sa poly-
uretány používajú stále viac. Tieto 
hrubé náterové systémy ponúkajú tiež 
lepšiu odolnosť proti korózii. Poly-
uretány majú vysokú úroveň flexibility a 
tiež majú lepšiu odolnosť proti poškra-
baniu. Avšak vo všeobecnosti sú drahšie 
než základné polyestery.

Modifikácie
Úpravou úrovne izokyanátu v poly-
uretáne môžeme zabezpečiť vysokú 
flexibilitu náterového systému, zatiaľ čo 
zmenou typu izokyanátu je zabezpečo-
vaná veľmi dobrá odolnosť voči UV 
žiareniu. Základné polyuretánové 
náterové systémy sú k dispozícii v hrúb-
kach 20 až 25 μm, hrubšie náterové 
systémy sú bežne vyrábané v hrúbke 50 

μm alebo dokonca 60 μm, často s 
hrubým primerom (až 30 μm), ktorý 
prispieva k veľmi dobrej odolnosti proti 
korózii pre vonkajšie expozície. 
Často sú polyuretány používané v kom-
binácii s polyamidovými časticami 
vytvárajúcimi textúrovaný povrch. V 
takom prípade sú často označované ako 
polyamid-polyuretány. Takýto povlak 
poskytuje vysoký stupeň odolnosti proti 
poškrabaniu (oteru). Táto vlastnosť je 
dôležitá pre interiérové výrobky s 
vysokými estetickými nárokmi, aj pre 
exteriérové výrobky, pri ktorých je 
potrebná odolnosť panelov voči poškria-
baniu (napr. počas výstavby, čo môže 
zapríčiniť dlhodobý problém s koróziou).

Použitie
Ako sme už uviedli, polyuretánové 
povlaky sú o niečo drahšie ako polyes-
terové, a preto sa používajú tam, kde 
prínosy prevažujú nad nákladmi. 
Hrubovrstvé povlaky sú v širokej miere 
používané na strechy a obklady stien 
pre ich lepšiu koróznu odolnosť, odol-
nosť proti UV žiareniu a pre ich vysokú 
odolnosť proti poškriabaniu. Ďalšou 
dôležitou vlastnosťou polyuretánových 
povlakov je zlepšenie ich pružnosti v 
rovnováhe s odolnosťou proti poškriaba-
niu, takže sa stávajú veľmi obľúbenými 
pre moderné interiérové produkty, ako 
aj domáce spotrebiče.
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Polyvinylidenfluorid (PvDF)

Typické vlastnosti

PvDF je vysoko stabilná živica, ktorá v 
skutočnosti nie je vytvrdená vo farbe 
rovnakým spôsobom ako polyester, 
ale je spojená v lakovej vrstve, je to 
tzv. termoplastický povlak. Na rozdiel 
od väčšiny polymérov, PvDF živica nie 
je ovplyvnená UV žiarením, takže je 
veľmi stabilná počas dlhej expozície 
slnečného svetla.

PvDF náterové systémy môžu mať 
hrúbku 25 - 28μm, viacvrstvové 
náterové systémy môžu mať hrúbky 
až 55μm. Na rozdiel od polyuretánov 
je High Build PvDF náterový systém 
tvorený až zo 4 vrstiev (na rozdiel od 
obvyklých 2 vrstiev) – na jednej 
strane. Ako bolo vyššie uvedené, PvDF 
nie je citlivé na pôsobenie UV žiarenia, 
takže jeho živice nepodliehajú rozkla-
du počas pôsobenia slnečného žiare-
nia, na rozdiel od takmer všetkých 
ďalších polymérov. Táto vlastnosť 
poskytuje veľmi vysokú odolnosť proti 
vyblednutiu a kriedovaniu, t.j. dlhodo-
bo udržateľný lesk a farba v pôvodnom 
stave. 
Nevýhoda vysokej UV odolnosti je v 
tom, že UV svetlo môže potom 
prechádzať cez živicu a negatívne 
ovplyvňovať primer, t.j. vzniká riziko 
straty priľnavosti medzi lakmi - PvDF 
vrstva sa môže oddeliť. Z tohto 
dôvodu je voľba pigmentácie pre PvDF 
nátery veľmi dôležitá, pretože pigmen-
ty musia absorbovať UV svetlo a 
chrániť primer. Niektoré pigmenty 
(napr. keramicko modré, zelené a 
čierne) by sa nemali používať, pretože 
dovoľujú prechod UV svetlu. V dôsled-
ku toho je farebná paleta PvDF 
náterových systémov obmedzená. 
Táto skutočnosť môže byť prekonaná 
použitím High Build PvDF náterových 

systémov, kde môže byť použitý buď 
pigmentovaný primer alebo UV-absor-
bujúci topcoat, avšak dodatočné 
povlaky môžu výrazne zvýšiť náklady a 
cenu náterového systému. 
Okrem toho, že PvDF náterové systémy 
sú odolné voči UV žiareniu, je PvDF 
živica tiež vysoko odolná voči mnohým 
chemikáliám, má vynikajúcu odolnosť 
voči škvrnám. PvDF náterové systémy 
sú pružnejšie ako základné polyestery, 
ale ich odolnosť proti poškrabaniu je 
obmedzená. Zároveň neposkytujú 
žiadnu dodatočnú ochranu kovového 
substrátu proti korózii. Tiež bývajú 
drahšie než väčšina iných náterových 
systémov.
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Modifikácie
K dispozícii sú rôzne štandardy PvDF 
živice, najbežnejšie používané pomery 
pre lakoplastované materiály sú 80:20 a 
70:30. Tieto poskytujú optimálnu 
rovnováhu vlastností v celej rade 
faktorov dôležitých pre lakoplastovaný 
materiál a optimálnu pružnosť. 
Taktiež sú k dispozícii viacvrstvové High 
Build PvDF náterové systémy. V niek-
torých prípadoch sa tieto systémy 
používajú na zabezpečenie UV odolnosti 
pre špecifické farby, ale môžu byť tiež 
použité na zabezpečenie sýtosti farby 
(zvlášť u svetlých farieb), vysokého 
lesku alebo poskytnutie zvýšenej odol-
nosti.
PvDF náterové systémy sú často upra-
vované pre poskytovanie špeciálnych 

vlastností stavebných konštrukcií. 
Príkladom tohto sú anti-dirt náterové 
systémy - vonkajší povrch je upravený 
proti zadržiavaniu nečistôt. Podobným 
spôsobom môžu byť aplikované na von-
kajší povrch anti-grafiti náterové 
systémy - umožňujú ľahké odstránenie 
grafitov.

Použitie
V Európe sa PvDF náterové systémy 
takmer výhradne používajú pre externé 
obklady stien a fasád. PvDF náterový 
systém má podobný vzhľad ako polyes-
terový, ale používa sa tam, kde je 
potrebná dlhodobá farebná stálosť 
(najmä obklady a fasády prestížnych 
budov).
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Plastizol

Plastizoly sú hrubovrstvé termoplasty 
na báze polyvinylchloridu (PVC). Plasti-
zoly sú vlastne rozptýlené PVC a 
pigmenty v zmäkčovadle, ktoré je 
zlúčené skôr, než je v procese lakovania 
vytvrdené. Keď sa ochladí, výsledný film 
je tvrdý a flexibilný. Pred úplným 
schladnutím povlaku je možné do 
hrubého plastizolu vytlačiť vzor - 
najčastejšie je to vzor kože. 

Typ a obsah plastifikátora ovplyvňuje 
flexibilitu, často sú použité zmesi plasti-
fikátorov. Tradične sa používali 
ftalátové plastifikátory, ale tieto látky 
boli eliminované z použitia v lakoplasto-
vaných materiáloch a nahradené eko-
logickejšími alternatívami.

Typické vlastnosti
Plastizolové náterové systémy sú 
odlišné od väčšiny ostatných 
náterových systémov svojou hrúbkou. 
Sú hrubovrstvé (typicky 200μm), aj keď 
môžu byť k dispozícii aj hrúbky 100 - 
300μm. Tento hrubý film je veľmi 
robustný a dáva výrobku vynikajúcu 
odolnosť voči oteru a poskytuje výbornú 
ochranu voči korózii, čo nie je možné pri 
tenších povlakoch. 

Plastizoly sú tradične náchylné na bled-
nutie farby, kriedovanie a stratu lesku. 
Avšak posledný vývoj v oblasti plasti-
fikátorov a stabilizátorov vo väčšine 
tieto problémy odstránil a plastizoly 
môžu teraz s farebnou stálosťou dobre 
súťažiť s ostatnými typmi lakov. Aj keď 
je povlak veľmi hrubý, tvárniace napätia 

sú veľmi nízke, takže plastizoly sú 
vysoko flexibilné s malým stenčovaním 
v  oblastiach tvárnenia. 

Hrubé plastizolové náterové systémy 
poskytujú dobrú ochranu voči poveter-
nostným vplyvom, ale môžu byť citlivé 
na chemické látky - najmä rozpúšťadlá. 
Plastizoly - ako termoplastický materiál 
- sú citlivé na vysoké teploty a nemali 
by byť používané v prostredí pri 
konštantnej teplote nad 80°C. Plastizoly 
sú tiež o niečo drahšie než základné 
nátery (napr. polyester).
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Modifikácie
V súčasnej dobe existujú rôzne druhy 
plastizolových náterových systémov, 
vyspelejšie z nich do značnej miery 
prekonali handicap farebnej stálosti z 
minulosti. Niektoré z nich prichádzajú s 
veľmi dlhými zárukami životnosti. 
Jednou z charakteristík plastizolu je 
reliéfny povrch, kde sú k dispozícii rôzne 
vytláčané vzory. Typický je kožený 
vzor, ale niektorí výrobcovia sa snažia 
vyrábať odlišné vzory s pravidelnejšou 
štruktúrou a pod. Avšak pri pohľade z 
diaľky je reliéfny povrch pri väčšine 
aplikácií málo viditeľný.

Použitie
Tak ako PvDF aj Plastizoly bývajú 
drahšie ako polyestery, a preto sa 

používajú tam, kde ich prínosy budú 
ocenené. Dodatočná korózna ochrana 
poskytnutá hrubou vrstvou je zvlášť 
výhodná pre strešné konštrukcie, kde 
prítomnosť dažďovej vody zvyšuje riziko 
korózie. Plastizolové náterové systémy 
sú v stavebníctve preferované aj z 
dôvodu nepravdepodobnosti poškodenia 
hrubého náteru v procese výstavby v 
porovnaní s tenšími náterovými 
systémami. 

Hoci hlavné využitie pre plastizolové 
náterové systémy je stavebníctvo, 
používajú sa aj tam, kde je dôležitá 
odolnosť proti oteru (napr. rozvodové 
skrine priemyselných zariadení).
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Ostatné typy náterových systémov

Na predchádzajúcich stranách sme 
popísali štyri hlavné typy lakov 
používaných v lakoplaste. Väčšina 
výrobcov lakoplastovaných materiálov 
používa náterové systémy týmto spôs-
obom, niektorí používajú vlastné 
značky. Avšak existujú iné typy lakov, 
ktoré sa v poslednej dobe používajú 
menej alebo sú svojím použitím v 
iných svetových regiónoch alebo sú 
určené na špecifické aplikácie.

Akrylové farby 
Kedysi populárne, v súčasnosti v 
Európe len zriedka používané. Akry-
lové živice môžu ponúknuť dobrú 
tvrdosť a odolnosť voči poškriabaniu a 
poskytujú prakticky akúkoľvek farbu a 
stupeň lesku. Avšak, akrylové 
náterové systémy trpia nedostatkom 
flexibility, z tohto dôvodu väčšina 
užívateľov v Európe prešla na polyes-
terové náterové systémy, ktoré ponú-
kajú rovnaké výhody ale vyššiu 
pružnosť. Acrylové náterové systémy 
sa používajú v niektorých oblastiach 
najmä pre ploché aplikácie (napr. náp-
isové tabule a pod.).

Epoxidy
Hoci sú historicky dôležité, v poslednej 
dobe sa epoxidové živice používajú 

hlavne ako primer. Epoxidy majú veľmi 
dobrú priľnavosť k kovovému povlaku a 
zároveň k topcoatu, ale majú 
obmedzenú flexibilitu. Z tohto dôvodu 
ich použitie ako primerov výrazne klesá 
a sú nahrádzané primermi na báze poly-
esteru a polyuretánu.
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Práškové farby

Práškové náterové systémy sa zvyčajne 
aplikujú na vopred profilované časti, 
alebo v niektorých prípadoch tiež na 
ploché pásy v lakoplastovacích linkách. 
Práškové náterové systémy sa vyrábajú 
práškovým nanášaním tuhých farieb. 
Prášok, ktorý sa nanesie na substrát sa 
roztaví, roztečie a vytvorí súvislý 
povlak. 
Práškové farby sú bezrozpúšťadlové, t.j. 
môžu byť environmentálnou alter-
natívou k „mokrému“ lakovaniu. Avšak, 
nevýhoda práškového lakovania je v 
nízkej výrobnej rýchlosti a v tenkej 
hrúbke povlaku, čo znižuje efektivitu a 
zvyšuje náklady oproti štandardnému 
lakovaniu zvitkov. Existujú však apliká-
cie, kde môže byť práškové lakovanie 
výhodnejšie.
Zmena farebného odtieňa je u 
práškových farieb relatívne ľahká a 

rýchla, náterové systémy sú k dispozícii 
v širokej škále farieb a používajú sa na 
malé vsádzky. To je jeden z hlavných 
dôvodov, prečo niektorí výrobcovia 
lakoplastovaných plechov používajú 
práškové farby. 
Povrchové textúry, ako efekt "Poma-
rančovej kôry" sú ľahšie dosiahnuteľné v 
práškových farbách, v porovnaní so 
štandardným lakovaním. Takže pre 
špeciálne aplikácie, kde je táto textúra 
požadovaná sú obvykle používané 
práškové farby. 
Z dlhodobého hľadiska je možné, že 
aplikačné technológie sa natoľko 
vylepšia, že práškové náterové systémy 
sa z hľadiska nákladov stanú konkuren-
cieschopnými so štandardným lako-
vaním. Momentálne je ich podiel na 
lakovaní zvitkov veľmi malý.
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Laminátové fólie

V niektorých prípadoch povrchové 
vlastnosti lakoplastovaného materiálu 
vyžadujú, aby bol tento materiál vyro-
bený nanesením fólie. Takéto produk-
ty sa nazývajú výrobky s laminátovým 
povlakom. Pri výrobe sa lepidlo nane-
sie na pás použitím nanášacieho valca 
na topcoat a laminát je aplikovaný, 
kým je pás stále horúci. 
K dispozícii sú 4 hlavné typy 
laminátových fólií: polyvinylchlorid 
(PVC), polyvinylfluorid, termoplastický 
akryl a polyetylén tereftalát (PET). Ich 
prednosťou je vysoká flexibilita, vhod-
nosť pre hlboké ťahanie a možnosť 
veľmi vysokého lesku a dobrej tvrdos-
ti. 
Niektoré laminátové fólie majú hlavne 
exteriérovú funkciu (odolnosť voči 
dažďu, slnku, teplu, atď), zatiaľ čo iné 
sú odolné voči ohňu, škvrnám, oteru 
alebo agresívnym chemikáliám. Vďaka 
týmto vlastnostiam sú laminátované 
produkty široko používané pri výrobe 
domácich spotrebičov, nábytku, chlad-
iarenských boxov a stavbe lodí. Pre 
špecifické prípady sú k dispozícii 
lamináty s tlačenými vzormi alebo s 
embosovanými (vtlačenými) textúra-
mi.

PET fólie (co-lamináty)
PET (polyetylén tereftalát) fólie sú 
typicky priehľadné a sú za tepla apliko-
vané na poslednú vrstvu na lakoplasto-
vacích linkách. Výrobky získané týmto 
spôsobom sú označované ako 
co-lamináty – kombinácia laku a 
laminátu. Tieto výrobky spĺňajú tech-
nické požiadavky kladené na domáce 
spotrebiče - vysoká flexibilita, tvrdosť 
(odolnosť voči poškrabaniu), žiadne 
praskanie počas výroby, chemická odol-
nosť (agresívne prostredie, čistiace 
prostriedky, rozpúšťadlá, atď), 
anti-grafitti, certifikácia použitia v 
potravinárstve a odolnosť voči ohňu. 
PET fólie sú k dispozícii v rôznych 
farbách. Pre použitie co-laminátov sú 
najdôležitejším priemyselným odvetvím 
domáce spotrebiče (chladničky a mraz-
ničky). K dispozícii sú farbené alebo 
priehľadné fólie s hladkým alebo štruk-
túrovaným povrchom.
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Substrát

Hlavná pozornosť pri výbere lakoplasto-
vaného výrobku je zameraná na typ 
jeho náterového systému. Avšak pod-
kladový substrát tvorí základnú časť 
výrobku. Prvý a najviditeľnejší rozdiel je 
v použití druhu kovu. Väčšina lakoplas-
tovaných výrobkov používa oceľ alebo 
hliník, ale môžu byť použité aj iné kovy 
ako meď alebo zinok. 

Pri oboch - oceli aj hliníku - sú k 
dispozícii rôzne druhy akostí, ktoré 
môžu dať substrátu väčšiu pevnosť, 
vylepšenú tvárniteľnosť alebo rozdielnu 
odolnosť voči korózii. Väčšina lakoplas-
tovaných výrobkov používa oceľový 
substrát s dodatočný m kovovým povla-
kom, ktorý zlepšuje koróznu odolnosť 
ocele. To však nie je pravidlo, sú niek-
toré aplikácie, kde odolnosť voči korózii 
nie je kritická (napr. suché vnútorné 
použitie). V tomto prípade sa náterový 
systém aplikuje priamo na oceľový za 
studena valcovaný pás.
 
Najbežnejšie používaný kovový povlak 
pre oceľ je zinková vrstva. K dispozícii je 
niekoľko variant – najčastejšie je to 
žiarovo pozinkovaný povlak, v pos-
lednom období sa dostávajú do povedo-
mia aj zliatiny zinku s pridaním horčíka 
a hliníka (Zinkomag) a v neposlednom 
rade sú to povlaky s použitím zliatiny 
zinku a hliníka, zvyčajne v pomere 95:5 
(Galfan) alebo 45:55 (Galvalume). Tieto 
rôzne kovové povlaky môžu zlepšiť 
odolnosť voči korózii a môžu byť obz-
vlášť účinné, keď sa používajú spoločne 
s vrstvami lakov na lakoplastovaných 
produktoch. 

Aj zliatina môže mať významný vplyv na 
odolnosť voči korózii. V procese lakova-
nia zvitkov sú oceľové alebo hliníkové 
pásy účinne vyčistené a predupravené, 
čo opäť prispieva k zlepšeniu priľnavosti 
farby a odolnosti voči korózii.
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Ktorý Lakoplastovaný materiál použiť

Aby sme to zhrnuli, odpoveď na 
otázku: „Ktorý výrobok použiť?“ veľmi 
závisí od kombinácie faktorov 
očakávaných pri finálnom použití. Hoci 
sa vo väčšine používajú len štyri 
hlavné typy náterových systémov, 
existuje v rámci nich toľko možných 
variant, že prakticky akákoľvek poža-
dovaná kombinácia vlastností je za 
určitú cenu k dispozícii. 
Niektoré výrobky majú veľmi 
špecifické použitie ako je napríklad 
PVDF, ktorý sa používa na miestach, 
kde je veľmi dôležitá farebná stálosť 
(napr. na fasádach prestížnych 
budov), alebo plastizol, ktorý je veľmi 
robustný a pomáha chrániť pred koró-
znym napadnutím, a to najmä v 
pobrežných regiónoch. Hoci aj tieto 
produkty sú často použité na iné účely, 
pri neprebernom množstve variant pre 
polyuretán a najmä pre polyester je 
zovšeobecnenie použitia týchto 
náterových systémov nemožné. Opisy 
tu uvedené by mali poskytnúť stručný 
návod na to, čo je k dispozícii a čo 
očakávať. Presný druh výrobku pre 
konkrétne použitie by mal byť dohod-
nutý medzi zadávateľom - investorom 
a dodávateľom – výrobcom na základe 
požiadaviek na konečný produkt, 
ktorými sú:

• Tvárniteľnosť
• Životnosť
• Robustnosť
• Korózna ochrana
• Vizuálny vzhľad
• Náklady
• A akékoľvek špeciálne požiadavky 
(napr. chemická odolnosť)

Ako už bolo uvedené, je dôležité aby sa 
hodil náterový systém na požadovaný 
kovový substrát, ktorý bude určovať 
faktory (napr. tvárniteľnosť a koróznu 
odolnosť). Je tiež dôležité myslieť na 
backcoat (spodný náter). Pre väčšinu 
aplikácií je zadná strana skrytá a nepod-
lieha žiadnemu výraznému opotrebova-
niu, takže môže byť použitý jednoduchý 
tenký povlak (zvyčajne polyester). 
Avšak sú prípady, kedy backcoat môže 
byť rovnako dôležitý ako topcoat, vtedy 
je dôležitý starostlivý výber typu 
povlaku. 
Bez ohľadu na zvolený produkt bol lako-
plastovaný materiál vyvinutý so život-
nosťou viac ako 40 rokov v úsilí výrob-
cov kovových substrátov a dodávateľov 
farieb, ktorí pracujú vo vzájomnej 
harmónii, aby dosiahli úžitkovo najlepší 
výrobok dostupný pre všetkých.
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European Coil Coating Association

Rue du Luxembourg 19-21
B-1000 Brussels (Belgium)

Tel.: +32 2 515 00 20
Fax: +32 2 511 43 61

E-mail: info@prepaintedmetal.eu
Website: www.prepaintedmetal.eu

ECCA CEE Národná skupina Slovensko 

Ciele ECCA

Propagácia

• Propagácia lakovaného materiálu cez cielené marketingové 
programy.

• Podporovanie inovatívnych riešení šetrných k životnému pros-
trediu s dôrazom

 na kvalitu, znižovanie nákladov a dizajn.

Vzdelávanie

• Stimulovanie trhu, vývoja a využívania lakovaných produktov.
• Stanovenie kvalitatívnych noriem a rozvíjanie testovacích 

metód.
• Budovať fórum pre vývoj a výmenu nápadov a skúseností.
• Spolupráca s Univerzitami a Strednými odbornými školami.

Lobbing a spolupráca s ostatnými asociáciami

• Reprezentovať odvetvie pred Európskymi ale aj miestnymi 
inštitúciami s cieľom presadiť záujmy členov, ako aj celého

 odvetvia povlakovanych zvitkov.
• Spolupráca s ostatnými odvetvovými organizáciami, remesel-

nými združeniami a spolkami.

Kvalita a udržateľnosť / ECCA Premium

• Vytvára a garantuje jednotné kvalitatívne kritériá podľa 
Európskych štandardov.

• Zaručuje vysokú kvalitu výrobkov a dodržiavanie prísnych 
výrobných procesov.

• Bojuje proti používaniu výrobkov nízkej kvality.

Vstupný areál U. S. Steel  
Budova predaja

044 45 Kosice, Slovenska Republika  
Tel.: +421 55 6734598
Fax: +421 55 6754598 

E-mail:cee@prepaintedmetal.eu 
Website: www.prepaintedmetal.eu


