TÉMA ČÍSLA
Viacvrstvová povrchová úprava drevených okien a vchodových dverí

Perfektne o‰etrené
Exteriérové stavebnostolárske výrobky možno z hľadiska
rozmerovej stability zaradiť do dvoch základných skupín. Do
prvej skupiny drevených rozmerovo stabilných výrobkov patria
aj okná a vchodové dvere. Druhú skupinu tvoria rozmerovo
nestabilné výrobky ako drevostavby, striešky, exteriérové
obklady, ploty, zábradlia, balkóny. Obe skupiny si vyžadujú
rôzny druh a spôsob povrchovej úpravy. V článku priblížime
ďalší zo spôsobov povrchovej úpravy okien a dverí.

N

aná‰anie náterov na okenné rámy patrilo od
15. storoãia k tradiãn˘m úlohám maliarskych remeselníkov a vykonávalo sa priamo na
stavbách. AÏ do druhej svetovej vojny tvorila ºanová fermeÏ ako modifikovaná prírodná surovina
dominujúce spojivo lakov na okná. Neskôr ju vytlaãili r˘chlej‰ie schnúce, synteticky vyrobené alkydové Ïivice a olejové farby, ktoré sa dnes pouÏívajú len pri ochrane pamiatok.
V sedemdesiatych rokoch 20. stor. pri‰li do módy lazúrovacie nátery na okná, ktoré sa vytvárali
viacnásobn˘m naná‰aním tenkovrstvovej lazúry.
Koncom sedemdesiatych rokov do‰lo k rozsiahlym zmenám v dovtedaj‰ej praxi povrchovej
úpravy, ktoré boli iniciované publikáciou známeho in‰titútu pre techniku okien z Rosenheimu
(ift). Ift skúmaním zistil, Ïe rozmerová stálosÈ
dreven˘ch okien v dlh‰om ãasovom období sa dá
dosiahnuÈ kombináciou nefilmotvornej impregnácie a filmotvornej hrubovrstvovej lazúry.
V˘skumy potvrdili, Ïe nielen impregnácia, no aj

hrubovrstvová lazúra sa musí naná‰aÈ na celú
drevenú plochu. KeìÏe tieto poÏiadavky na vytvorenie povrchovej úpravy sa maliarmi nedajú
na stavbe realizovaÈ, v˘robcovia dreven˘ch okien
zaãali ponúkaÈ svoje produkty s celkovou povrchovou úpravou, zodpovedajúcou ift predpisom
(priamo v závode - samostatné máãanie, samostatné striekanie).
V osemdesiatych rokoch sa objavili na trhu vodou riediteºné krycie laky a lazúry, ktoré sa vìaka r˘chlemu schnutiu, dobrej odolnosti proti poveternostn˘m vplyvom, priaznivou charakteristikou k Ïivotnému prostrediu a nezapálnosti r˘chlo roz‰írili medzi v˘robcami dreven˘ch okien.

Základná vrstva - impregnácia máãaním
Naná‰aním impregnácie, ktorá obsahuje úãinné
látky proti napadnutiu drevosfarbujúcimi hubami, prípadne aj látkami zabraÀujúcimi napadnutie drevokazn˘mi hubami, presakujú úãinné látky
do dreva do hæbky niekoºko milimetrov. Na do-

siahnutie dostatoãnej hæbky úãinku je potrebn˘
ãas kontaktu impregnácie s drevom minimálne
5 sekúnd, ideálny je 5 - 20 sekúnd. Najúãinnej‰í
spôsob impregnácie je máãanie alebo polievanie
zlepen˘ch v˘robkov, je vhodnej‰í ako ãasto
uplatÀované natieranie ‰tetcom. Jedine máãaním,
resp. polievaním sa dá okno komplexne impregnovaÈ, a to aj na tak˘ch nedostupn˘ch miestach,
ako sú dráÏky, polodráÏky, spoje a podobne.
Hæbka úãinku impregnaãného náteru spolu s ìal‰ími poÏadovan˘mi vlastnosÈami musí zodpovedaÈ
príslu‰n˘m európskym normám a musí byÈ zabezpeãené, Ïe produkty nie sú toxikologické.
Impregnaãné základy ADLER majú certifikáty
o biologickej úãinnosti proti drevomodrajúcim
hubám, skú‰anej podºa európskej normy EN 152,
proti drevokazn˘m hubám, skú‰anej podºa EN
113, ako aj certifikáty potvrdzujúce toxikologickú ne‰kodnosÈ. FarebnosÈ impregnácií ADLER
súvisí s pouÏitím vybran˘ch mikronizovan˘ch
pigmentov oxidu Ïeleznatého a ‰peciálnych sadzí, pretoÏe len takáto pigmentácia zabezpeãuje
zodpovedajúcu farebnosÈ a stabilitu proti ultrafialovému Ïiareniu (UV). Vodou riediteºné impregnácie zdrsÀujú drevo silnej‰ie ako rozpú‰Èadlové produkty, ktoré majú viacero nev˘hod - dlh‰í ãas su‰enia, impregnácie nemajú egalizaãn˘
úãinok a ch˘ba im priºnavosÈ medzi impregnáciou a vrchnou vrstvou. Jednou z najdôleÏitej‰ích
úloh impregnácie je vytvorenie tzv. mosta priºnavosti medzi impregnáciou a vrchnou vrstvou.
Rozhodujúca je pritom voºba spojív a ich mnoÏstva, mnoÏstvo a druh pigmentov a aditív, ako aj
súlad s vrchnou vrstvou. JemnosÈ mikronizovan˘ch pigmentov oxidu Ïeleznatého a ich stabilizácia v impregnácii sú spolurozhodujúce pri
odolnosti celkovej povrchovej úpravy proti poveternosti. Ak UV Ïiarenie preniká medzi pigmentové aglomeráty aÏ k drevu, odbúrava lignín.
R˘chlej‰ie sa tak stráca priºnavosÈ vrchnej vrstvy
a dochádza k odlupovaniu a vzniku siv˘ch miest
na dreve. DôleÏit˘m faktorom je koncentrácia
transparentného oxidu Ïeleznatého v impregnácií. Ak sa ho totiÏ v impregnácii pouÏíva veºmi
málo, nemôÏe sa pri svetl˘ch odtieÀoch kompenzovaÈ e‰te lep‰ou hrubovrstvovou lazúrou.

Medzivrstva
Najkritickej‰ími oblasÈami rozmerovo stabiln˘ch dreven˘ch v˘robkov sú priznané spoje (V‰káry) a ãelné plochy dreva. Na zlep‰enie odolnosti exteriérov˘ch stavebnostolárskych v˘robkov proti nepriazni poãasia sa v súãasnosti
pouÏívajú dva druhy prípravkov. Najroz‰írenej‰ím a najpouÏívanej‰ím je bezfarebn˘ tmel na báze akrylátov˘ch disperzií naná‰an˘ ruãne. Pri veºmi ãlenitej kon‰trukcii okien si treba uvedomiÈ, Ïe
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aj táto dodatková ochrana je znaãne obmedzená
a preto sa hºadalo rie‰enie komplexnej ochrany
stavebnostolárskych v˘robkov.
Firma ADLER vyvinula a pouÏíva ako medzivrstvu vodou riediteºnú bezfarebnú lazúru na báze akrylát-alkydov˘ch Ïivicov˘ch disperzií naz˘vanú Intermedio, ktorá sa aplikuje máãaním
alebo polievaním, aby sa upravili aj neprístupné
miesta. Úlohou lazúry je zakonzervovanie celého
v˘robku, nas˘tenie ãeln˘ch plôch dreva, ãím sa
zabraÀuje vlhnutiu dreva. T˘m, Ïe sa vytvorí film
na v‰etk˘ch plochách a v˘robky sa brúsia aÏ po
vysu‰ení, zabraÀuje sa prebrúseniu farebnej impregnácie a t˘m aj úãinkom UV Ïiarenia.

Vrchná vrstva
NajpouÏívanej‰ími systémami na povrchovú
úpravu exteriérov˘ch v˘robkov sú systémy vyrobené na báze akrylátovo-polyuretánov˘ch vodou
riediteºn˘ch disperzií. Hrudovrstvová lazúra je
lak s prídavkom pigmentov, ktor˘ sa aplikuje vysokotlakov˘m striekaním. Po vysu‰ení lazúry sa
zachováva prirodzená kresba dreva. Hrúbka filmu v suchom stave musí predstavovaÈ najmenej
80 µm (podºa ift predpisov), ão v mokrom stave
predstavuje 200 µm, v˘robca v‰ak odporúãa nastriekaÈ v mokrom stave min. 250 - 300 µm kvôli
bezpeãnosti. K mechanickému po‰kodeniu filmu
dochádza ãasto napr. pri krupobití. Pre celkov˘
systém povrchovej úpravy je dôleÏité, aby pri po‰kodení vrchnej vrstvy dochádzalo k ão najmen‰ím zmenám vplyvom vnikajúcej vody (po mechanickom po‰kodení nesmie dochádzaÈ
k odlupovaniu vrchnej vrstvy). Ochrana pred vnikaním vlhkosti je jednou z najdôleÏitej‰ích úloh
lazúry na dreven˘ch oknách. Povrchovo neupravené drevo veºmi r˘chlo vlhne, ako aj zosychá.
To v‰ak vedie k veºk˘m objemov˘m zmenám
v relatívne krátkom ãase, ão následne vedie
k tvorbe trhlín. Nanesením impregnácie a vrchnej
vrstvy sa prijímanie a strata vlhkosti predlÏuje
a vlhkosÈ dreva zniÏuje. Podºa skúsenosti sa javí
povrchová úprava troma vrstvami v˘hodnej‰ia
ako dvoma vrstvami (pozostávajúcej z impregnácie a vrchnej vrstvy). Medzivrstva máãaním
dokáÏe upraviÈ aj ÈaÏko prístupné miesta (ãelné
plochy dreva, prefrézovania a pod.).

Zvlá‰È dôleÏitou hodnotou sú mechanické vlastnosti vrchnej vrstvy. Napriek dostatoãnej tvrdosti musia byÈ laky také elastické, aby sa mohli
prispôsobiÈ rozmerov˘m zmenám dreveného
podkladu (trvalá elasticita). Pre vrchnú vrstvu je
dôleÏité, aby aj po tvrd‰om zásahu (napr. krupobitia) zostala podºa moÏnosti celá povrchová
úprava bez trhlín.
Nezblokovanie hotov˘ch v˘robkov je nezlepenie povrchovo upraven˘ch plôch pri vzájomnom
kontakte (napr. rám a krídlo okna). Ide o dôleÏitú technickú vlastnosÈ lazúr pri ìal‰ej manipulácii s povrchovo upraven˘mi oknami. ZloÏit˘m
bodom v˘voja lazúr je oblasÈ UV ochrany dreveného základu a lazúry. Na ochranu pred UV Ïiarením sa okrem oxidu Ïeleznatého a organického
UV absorbéra permanentne zabudováva úãinn˘
absorbér, ktor˘ aj pri v˘razne svetl˘ch odtieÀoch
dreveného základu veºmi dobre chráni pred úãinkami niãiaceho UV Ïiarenia.
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ÚdrÏba a ochrana hotov˘ch v˘robkov
Vari najãastej‰ou otázkou pri zaobstarávaní dreven˘ch exteriérov˘ch stolárskych v˘robkov na
stavby je ÏivotnosÈ pouÏitej povrchovej úpravy,
vpl˘va na Àu rad faktorov. NajdôleÏitej‰ím naìalej zostáva správny v˘ber druhu povrchovej úpravy a farebného odtieÀa. Medzi ìal‰ie faktory patrí správna kon‰trukcia, orientácia v˘robku na
svetové strany, vlhkosÈ prostredia, hæbka zabudovania a, samozrejme, hrúbka filmu vrchnej vrstvy.
Vplyvom poveternosti sa z povrchovej úpravy
priemerne za rok odbúrava 10 µm. Úãinná hrúbka filmu v suchom stave, ktor˘ chráni drevo, má
byÈ minimálne 80 µm. Z tohto jednoduchého modelu vypl˘va, Ïe teoretická ÏivotnosÈ povrchovej
úpravy je 8 rokov. V˘robcovia povrchov˘ch
úprav si veºmi dobre uvedomujú siln˘ argument
v˘robcov okien na inej materiálovej báze, Ïe
údrÏba musí byÈ ão najjednoduch‰ia. V súãasnosti samotná údrÏba dreven˘ch okien a vchodov˘ch
dverí pozostáva z dvoch fáz, priãom na údrÏbu sa
pouÏíva sada na o‰etrovanie ADLER Fensterpflegeset. V prvej fáze sa plocha oãistí náleÏit˘m
ãistiacim prostriedkom (Top Cleaner), ãím sa
z povrchu odstránia neãistoty a odmastí sa.
V druhej fáze sa na ãist˘ povrch nanesie roztok

Na Slovensku distribuuje
a servis zabezpeãuje
G&G, s. r. o., P. O. Box 5, 972 01 Bojnice
Tel.: 0862(046)/5199 621
Fax: 0862(046)/5199 629
E-mail: adler@g-g.sk, www.g-g.sk

3

●

Zmluvní partneri vám poskytnú 5-roãnú
záruku na povrchové úpravy ADLER
na va‰ich oknách.

●

Jednoduch˘ systém údrÏby zabezpeãí
ÏivotnosÈ va‰ich okien na desaÈroãia
bez nov˘ch náterov ‰tetcom.

●

Îiadajte na svoje okná v˘luãne
laky ADLER - ruãíme za ich kvalitu.

3. vrstva
Aquawood hrubovrstvá lazúra - konečná
povrchová úprava striekaním s vynikajúcou
ochranou proti poveternostným vplyvom,
elastickosťou a UV ochranou
2. vrstva
hrubovrstvá lazúra (DSL Intermedio) na
namáčanie - bezchybná medzivrstva na
ochranu „dookola“ a menej brúsenia
1. vrstva
namáčací základ (ochrana proti hubám
a zamodraniu)

‰peciálnych Ïivíc (Top Finish), ãím sa vlastne doplní odbúraná vrstva, vyplnia sa mikroskopické
trhliny filmu, ão znaãne predæÏi ÏivotnosÈ celej
povrchovej úpravy. Takúto starostlivosÈ aplikujeme 2x roãne - veºmi jednoducho handriãkou bez
pouÏitia ‰tetca. Generálna oprava povrchov prichádza do úvahy aÏ vtedy, keì na urãit˘ch miestach uÏ ch˘ba film.
Ing. Ján Svocák

