Kvalitní nátûry vhodné
i na kov ve stavebnictví
✒ Alena Franc Kollhammerová
Průmyslové lakovací procesy
jsou momentálně ovlivněny silným
nárůstem požadavků na použité nátěrové systémy. Vedle toho vzniká
tlak na navyšování efektivity aplikačního procesu s potřebou hospodárnosti výrobních procesů. Tento
faktor významně doplňují požadavky VOC, které upřednostňují používání vodou ředitelných barev, práškových barev a High Solid systémů.
Trh poptává nátěrové systémy s podíly 80 % pevných částic, čímž výrazně poklesne VOC pod přípustnou
hranici 420g/l. Takové systémy lze
označovat jako systémy High Solid.
U firmy FreiLacke (kontakt na
str. 21) používané surovinové komponenty nové generace a propraco-

vané receptury 2K-jednovrstvých
systémů s obsahem 80 hmotnostních procent tak splňují požadavky
vysoce kvalitních nátěrů (obr. 1) se
silnou vrstvou bez bublin, v praxi vyhovujícím schnutím a povrchovými
vlastnostmi. Dosažené antikorozní
vlastnosti dosahují kvalit popsaného
vícevrstvého nátěru. Hodnoty celkových emisí na nalakovanou plochu
tak vedou k redukci VOC podílu
u nového jednovrstvého systému asi
o jednu třetinu (graf. 1).
Jako velmi vhodné aplikační
vlastnosti se ukázaly teploty 18–
25 °C i relativní vzdušná vlhkost
40–70 %. Lak je možné aplikovat
airmix resp. obvyklým vzdušným
rozstřikem. Příznivé je také schnutí

Graf 1 - Porovnává nový jednovrstvý
systém s dosavadní standardní dvouvrstvou skladbou High Solid epoxidového základu a PU horního laku.

při pokojové teplotě nebo urychlení
schnutí do 80 °C. Vyzdvihnout je
třeba hlavně celistvost laku a hranici vybublání.
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