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  Abstract 

 

     The natural environment is an essential precondition for our existence and survival. 

There is no other natural environment except the one we have got. Thus, its protection and 

development is logical necessity. However, only to gather the knowledge about the 

environment is not enough. The guarantee that current conditions of the environment can 

be sustain or even improved can be provided only by appropriate legislation and its 

effective application.  

 

     This thesis focuses on negative impacts of painting substances on the natural 

environment. It analyses the impact of emissions released in to the air during the 

production process as well as during the application of painting substances. Also, this 

paper mentions opportunities how to improve the conditions of the environment through 

various measures. 

  

Keywords: natural environment, painting substances, damages, opportunities of 

improvement, measure 

 

Anotácia      

 

     Životné prostredie je nevyhnutnou podmienkou našej existencie a prežitia. Je to jediné 

prostredie pre život, ktoré máme. Logickou nevyhnutnosťou teda je chrániť ho 

a zveľaďovať. Len poznanie však nestačí. Skutočnou zárukou udržania a zlepšenia 

súčasného stavu životného prostredia sú zákony a ich efektívne uplatňovanie. 

      

     Svoju diplomovú prácu som venoval téme, ktorá sa zaoberá negatívnymi vplyvmi 

náterových látok na životné prostredie, konkrétne poškodzovaním rôznymi činiteľmi a to 

hlavne vypúšťanie emisií či už pri výrobe alebo samotnom používaní týchto látok. Ďalej 

som uviedol možnosti zlepšenia životného prostredia pomocou rôznych opatrení. 

 

Kľúčové slová: životné prostredie, náterové látky, poškodzovanie, možnosti zlepšenia, 

opatrenia
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Zoznam skratiek 

 
SR     Slovenská republika 

ČR     Česká republika 

USA     Spojené štáty Americké 

SRN     Spolková republika Nemecko 

OSN     Organizácia spojených národov 

CLRTAP  {Convention on Longrange Transboundary Air 

Pollution} Dohovor o diaľkovom znečisťovaní 

ovzdušia prechádzajúcim hranicami štátov 

WHO   {World health organization} Svetová zdravotnícka 

organizácia 

ES     Európska smernica 

EÚ     Európska únia 

PUR     Polyuretánové látky 

NL     Náterová látka 

EVP     Environmentálne vhodný produkt 

IPKZ   Informačný systém integrovanej prevencie a kontroly 

znečisťovania 

NPEHOV   Národný program environmentálneho hodnotenia a 

označovania výrobkov 

MŽP     Ministerstvo životného prostredia 

BAT     {Best Available Technique} Najlepšie dostupné 

technológie 

UV     Ultrafialové žiarenie 

IR     Infračervené žiarenie 

m2    štvorcový meter 

kg     kilogram 

t     tona 

č.     číslo 

µm     mikrometer 

pH     {potential of hydrogen} Kyslosť 
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MPa     megapascal 

HVLP     nízkotlaké vzduchové striekanie 

napr.     „napríklad“ 

tzv.     „takzvane“ 

pod.     „podobne“ 

atď.     „a tak ďalej“ 

Cca     „približne“ 

SO2    Oxid siričitý 

NOx    Oxidy dusíka 

CO     Oxid uhoľnatý 

TZL     Tuhé znečisťujúce látky 

VOC     {Volalite organic compounds}  Prchavé organické 

zlúčeniny 

PAU     Polycyklické aromatické uhľovodíky 

PVC     Polyvinylchlorid 
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1. Úvod 

     Farbivá človek používal už v praveku. Jedným z podnetov, ktoré viedli k tomuto 

objavu bola ľudská potreba maľovať telo bojovými a rozpoznávacími farbami. Na 

prvé maľby boli použité minerálne farby ako grafit. Už v treťom tisícročí pred našim 

letopočtom boli v Egypte používané umelé pripravené pigmenty, egyptská modrá. 

Farbivá boli tovarom najskôr v lokálnym výmennom obchode a neskôr sa 

obchodovalo aj na väčšie vzdialenosti.    Tieto farby boli nahradené dovezenými, 

ktoré sa stali rozšírenejšími. Technológie prípravy či výroby boli tajené a predávané 

z generácie na generáciu. 

     V súčasnej dobe rozlišujeme rôzne druhy farieb či už na vonkajšie alebo vnútorné 

použitie, na drevo, kov, plasty a iné materiály. 

     Tiež sa ukladá veľký dôraz na ekologický prístup k tejto problematike. Kde 

povrchové úpravy organickými povlakmi vyžadujú zníženie podielu náterových 

hmôt, ktoré obsahujú prchavé organická rozpúšťadlá a aspoň tak ochrániť životné 

prostredie. 

    Určitým riešením je náhrada týchto náterových hmôt materiálmi 

vodouriediteľnými a vysokosušinovými. Ich aplikácie však narážajú na radu 

problémov, ktoré je nutné riešiť pre každý konkrétny prípad s ohľadom na radu 

faktorov a súvislostí, ktoré môžu ovplivnovať ochranné vlastnosti zhotoveného 

ochranného povlaku. 
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2. Náterové hmoty a nátery 

Náterové hmoty 

Pod pojmom náterové hmoty sa rozumie všetky hmoty, ktoré sú nanášané v tekutom, 

alebo práškovom stave a vytvárajú náterový film požadovaných vlastností. 

 

Rozdelenie náterových hmôt 

Podľa charakteristických vlastností sa náterové hmoty delia na: 

- transparentné –priehľadný náterový film napr. laky alebo fermeže 

- pigmentované – tvoria nepriehľadný film, nazýva sa email(nízky obsah pigmentu), 

tmel (vysoký obsah pigmentu), farba. 

 

Podľa účelu použitia sa náterové hmoty delia na: 

- vnútorné – v interiéru 

- vonkajšie – odolávajúce poveternostným podmienkam. a slnečnému žiareniu, 

- špeciálne – chemicky odolné, používané pre vysoké teploty a pod. 

 

Podľa použitia a poradia v náterovom systéme sa náterové hmoty delia na: 

- napúšťanie – na napúšťanie sajúcich materiálov (drevo, betón, a pod.) 

- základné – prvý náter aplikovaný na nenatieraný alebo nenapúšťaný podklad alebo 

prvá vrstva obnovovacieho náteru. 

- vyrovnávacie – náterové hmoty určené k vyrovnávaniu nerovnosti povrchu, k 

vytvoreniu hladkého rovnomerného povrchu a k zaplneniu pórov. 

- podkladové – náterové hmoty používané ako medzivrstva medzi základným a 

vrchným náterom. 

- vrchný – posledná vrstva náterového systému. Chráni všetky ostatné vrstvy 

náterového systému. 

- maskovacie – náterové hmoty používané pre účely maskovania, napr. vo 

vojenskom priemysle. 
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Podľa spôsobu tvorby náterového filmu sa delia na: 

- zasychajúce chemickým spôsobom – v náterových filmoch dochádza v priebehu 

zasychania k chemickým pochodom,. 

zasychajúce fyzikálnym spôsobom – v náterových filmoch dochádza v priebehu 

zasychania len k roztekaniu rozpúšťadiel. 

zasychajúce fyzikálne - chemickými pochodmi – v náterových filmoch dochádza 

v priebehu zasychania k odtekaniu rozpúšťadiel a k chemickým pochodom. 

 

Podľa podmienok zasychania sa náterové hmoty delia na: 

- schnúce na vzduchu– k zasychaniu náterových filmov dochádza za normálnych 

podmienok (20°C). 

- vhodné na sušenie – k zasychaniu dochádza ako za normálnych podmienok, tak aj 

pri zvýšených teplotách. 

- vypaľovacie – k zasychaniu náterového filmu dochádza za zvýšenej teploty (nad 

100°C), 

- vytvrdzované žiarením – špeciálny typ náterovej hmoty, u ktorej dochádza k 

vytvrdeniu pôsobením žiarenia (UV, IR apod.). 

- tavné – vytvárajú povlak roztavením a schladnutím. 

 

Zloženie náterových hmôt 

Náterová hmota je pojem pre všetky výrobky používané k prevádzaniu náteru. Sú to 

organické látky rôznych druhov, ktoré nanášané v tekutom stave vytvoria na 

predmete film požadovaných vlastností. 

Náterové hmoty sa skladajú z týchto zložiek 

a) Filmotvorné zložky - sú netečúce látky, ktoré majú schopnosť vytvoriť tenkú 

súvislú vrstvu a viazať disperbované častice pigmentu a plnív v zaschnutom 

filme. Rôzne spojivá sa od seba odlišujú chemickým zložením, fyzikálnymi 

vlastnosťami. Požadované vlastnosti náteru sa často dosahujú kombináciou 

rôznych filmotvorných látok. 
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Filmotvorné látky sú 

- vysychavé oleje (konopný, makový, dehydratovaný ricínový, …) 

- prírodné živice  

- umelé živice (epoxidy, vinylové polyméry, silikóny...) 

- deriváty celulózy(nitrocelulóza, metylcelulóza, etylcelulóza...) 

- asfalty 

b) Tekuté zložky – rozpúšťadlá 

Používajú sa na rozpúšťanie spojív pri výrobe náterových hmôt a na úpravu ich 

viskozity(konzistencie) v procese aplikácie. Najbežnejšie rozpúšťadlá sú : 

- benzíny (lakový, extrakčný) 

- benzén a jeho homology(toluén, xylén) 

- alkoholy (metanol, etanol) 

- terpentínové silice 

c) Pigmenty – sú organické alebo anorganické čiastočky, ktoré sú jemne 

rozptýlené v spojive. Dávajú náteru farebný odtieň, kryciu schopnosť, 

tvrdosť, znižujú starnutie náteru, zvyšujú jeho tepelnú a koróznu odolnosť.  

Môžme ich rozdeliť do troch skupín:  

- inhibítorové pigmenty(zinková žlť, kyanid olovnatý, zinkový prach a iné) 

Používajú sa hlavne pri výrobe základných náterových hmôt. 

- Neutrálne pigmenty(chroman olovnatý, titaničitan olovnatý, oxidy železa) 

používajú sa pri výrobe vrchných náterov na zlepšenie ich fyzikálnych 

vlastností a ako inertné substancie pri výrobe základných náterov. 

- Stimulujúce pigmenty (grafity, sadze). Sú to chemicky nezlúčivé pigmenty, 

ktoré sa vyznačujú dobrou elektrickou vodivosťou. Nie sú vhodné pre 

základné nátery, ale vzhľadom na ich malú chemickú zlúčivosť sa používajú 

na pigmentáciu, vrchných ochranných náterov. Vrchné nátery určené pre 

ťažko agresívne prostredie sa plnia málo reaktívnymi pigmentmi, ako 

napríklad titaničitan olovnatý. Pre agresívne prostredie v chemických 

závodoch nie sú vhodné napr. nátery pigmentované.    
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2.1 Olejové náterové hmoty 

     Označujú sa písmenom O, ide o náterové hmoty, kde ich spojivo je zložené 

z vysychavých olejov v zmesi s prírodnými alebo umelými živicami, ktoré sú 

rozpustené v lakovom benzíne. Pre výrobu sa používajú väčšinou z ušľachtilých 

olejov vysychaných, ako oleje ľanového, dreveného, ricínového. Vzájomný pomer 

a druh vysychaných olejov a živíc určuje vlastnosti a použiteľnosť laku. Mastné laky 

obsahujú menej živice a sú určené pre vonkajšie nátery. Suché laky obsahujú väčší 

podiel živice a nevzdorujú dobre poveternostným podmienkam. 

 

    Zvláštnym druhom olejových hmôt sú fermeže. Sú to transparentné hmoty, 

pripravené z rastlinných olejov za prísady sušidiel alebo bez nich, najčastejšie 

upravené ďalším ohrevom aby lepšie vysychali. Fermeže sú dôležitou súčasťou 

olejových náterových hmôt. Fermeže sa používajú k náterom kovov len zriedka, 

častejšie sa používajú k náterom dreva. 

     Na základe olejového spojiva sú tvorené väčšinou tmely, ktoré slúžia 

k vyrovnaniu nerovnosti povrchu. Nanášajú sa na základnú farbu stierkou a po 

zaschnutí sa tieto plochy brúsia.  

     Zasychávanie: Olejové hmoty zasychajú na vzduchu a môžeme ich tiež prisúšať 

obvykle do 80°C. Zasychanie na vzduchu sa deje vplyvom vzdušného kyslíku, teda 

chemicky a je urýchlené prísadou sušidiel. Za normálnych podmienok zasychajú 

olejové náterové hmoty pomerne dlho, podľa druhu materiálu 8-72 hod. do stavu, 

kde je možné predmet uchopiť a prenášať. Pri teplotách pod 15°C sa doba schnutia 

abnormálne predlžuje a správne by sa už nemali spracovávať. Dlhú dobu schnutia 

majú farby fermežové a mastné emaily, kratšiu potom laky a emaily. Pri zvýšenej 

teplote sa schnutie značne skracuje. 

     Výdatnosť:  Jedným z charakteristických znakov olejového materiálu je vysoký 

obsah filmotvorných látok, sušiny ktorá sa pohybuje u lakov okolo 50 %, u emailov 

okolo 75 % a u fermežových farieb okolo 90 %. S tým súvisí tzv. plnenie a tvorenie 

plochy. Nerovné podklady je nutné tmeliť. Výdatnosť sa počíta pre jeden náter 

v gramoch spotrebovanej hmoty na 1 m2 plochy. U lakov býva 80 – 100 g/m2, 

u emailov 100 – 135 g/m2, u základných farieb proti hrdzi 160 – 250g/m2. 
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     Vlastnosti: Olejové náterové hmoty majú veľmi dobrú odolnosť proti 

poveternostným podmienkam, len dostatočnú odolnosť proti vode a zlú odolnosť 

proti chemickým vplyvom. 

 

     Použitie: Je veľmi široké. Slúži ako bežná ochrana konštrukcií a stavieb proti 

poveternostným podmienkam a používajú sa všade tam, kde schnutie nie je 

prekážkou výroby. Medzi jednotlivými nátermi sa má zachovať odstup najmenej 48 

hodín. Základné olejové hrdziodolné farby majú dobrú schopnosť zmáčať suchý 

podklad, prenikať do hĺbky a hlavne pri používaní pigmentov zabraňujú 

podhrdzaveniu, i keď nemohol byť predmet dokonale zbavený hrdze. Tak napr. 

základná ochrana oceľových konštrukcií je náterový systém, pozostávajúci zo:  

a) základného náteru 

b) dvoch krycích olejových náterov. Hrúbka vrstvy je minimálne 125 

µm. Povrch musí byť však pokiaľ možno pred náterom očistený od 

mastnôt a špiny. 

Náterový systém proti korózií sa má skladať všeobecne najmenej z troch vrstiev: 

1. základná vrstva - tvorí ju základná antikorózna farba, spravidla ľanovo-

olejová, vhodne pigmentovaná, napr. chromanom zinku a pod. 

2. medzivrstva - izolujúca základnú vrchnú  vrstvu, spravidla pigmentovú 

kombináciu antikorózneho pigmentu s plnivom. Slúži ako vyrovnávacia 

a podkladová vrstva. 

3. krycia vrstva - ktorá je odolná proti poveternostným a slnečným vplyvom, 

starnutiu, eventuálne mechanickému poškodeniu. Dáva náterom 

nepriepustnú a mechanickú odolnosť, chráni spodnú vrstvu. 

     Samostatný základný náter nemá obvykle veľkú odolnosť proti poveternostným 

podmienkam a  povrch sa skoro poruší. Niekedy býva ako prvá vrstva tzv. 

napúšťanie. Olejové laky, emaily a farby po vnútornom nátere sa používajú hlavne 

pri výrobe nábytku a vnútorných zariadení. S ohľadom na zrýchlenie pracovných 

postupov sú však stále viacej vytlačované materiálom syntetickým alebo 

celulózovým.[1]   
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2.2 Celulózové náterové hmoty 

     Označujú sa  skupinovým písmenom C. Najdôležitejšie sú nitrocelulózové. 

Poznáme tiež hmoty  odvodené, ako acetylcelulózové alebo celonové, používané len 

pri výrobe káblov pre zapaľovanie motorov alebo etercelulózové, výborne 

vzdorujúce vode a koncentrovaným liehom a majú vynikajúce izolačné vlastnosti. 

Všetky tieto náterové hmoty majú len špeciálne použitie v elektrotechnike, ale nie pri 

bežných náteroch kovov.  

     Hlavnou filmotvornou zložkou je nitrocelulóza, ktorá sa kombinuje za účelom 

zvýšenia lesku, sušiny a priľnavosti s umelými živicami a zvláčňovadlami, aby bol 

film po nastriekaní dosť hrubý a pružný. Dôležitou zložkou sú tiež rozpúšťadlá, 

zmesi organického pôvodu, najčastejšie zmes butylacetátu a etylacetátu spolu 

s alkoholmi, ketónmi, benzínmi, toluénmi a inými. Zmes rozpúšťadiel obsahuje 6 – 

10 rozpúšťadiel a musí byť starostlivo vyvážená, aby sa dosiahlo rovnakého filmu. 

Nazýva sa nitroriedidlo.  

     Schnutie: Hlavným znakom celulózových lakov a emailov je ich rýchle schnutie 

v dôsledku vytekanie rozpúšťadiel. Tuhnú za niekoľko minút a za 30 – 60 minút sa 

dajú nastriekané premety zobrať a prenášať. Nestálosti posledných zvyškov 

rozpúšťadiel  však trvá aj niekoľko dní čo je nutné zobrať do úvahy pri ukladaní 

predmetov na seba a v nevetraných miestnostiach. Nestálosť rozpúšťadiel je možné 

urýchliť sušením pri teplote 40 – 60 °C.  

     Výdatnosť:  Výdatnosť nitrocelulózových  náterov v porovnaní so syntetickými 

alebo olejovými je malá. Nitrocelulózové nátery po nanesení neplnia tak dobre ako 

olejové alebo syntetické, ale majú podstatne nižšiu sušinu. Sušina lakov a emailov 

zriedených na striekanie býva o 10 – 27%. Z toho vyplýva, že tam kde stačí 1 vrstva 

olejových alebo syntetických emailov treba použiť  2 – 3 vrstvy nitronáteru.   

     Vlastnosti : Nitrocelulózové emaily vzdorujú veľmi dobre poveternostným 

vplyvom, niekedy dokonca lepšie než olejové, ale nedosahujú trvanlivosti 

syntetických emailov. Na kovoch nemajú veľkú priľnavosť, a ak je požadovaná, je 

potrebné použiť syntetické alebo olejové základné materiály. Nitrocelulózový postup 

vrátane nitrocelulózového základu kladie obzvlášť vysoké požiadavky na čistotu 

podkladu. Okrem toho základné nátery na základe nitrocelulózy znižujú odolnosť 

systému proti poveternostným a mechanickým poškodeniam.  



14 
 

     Použitie: Pigmentové nitroemaily sa vyrábajú ako takzvané autoemaily v bohatej 

farebnej stupnici. Dávajú tvrdý film schopný lešteniu. Nevyžadujú sušenie 

v sušiarňach. Dokonale priehľadné nitrolaky slúžia k ochrane vyleštených kovov, 

reflektorov,  zaponových lakov, k utesňovaniu hliníkových fólií na obaly. 

V nábytkárskom priemysle sú nitrolaky doteraz nenahraditeľným materiálom. Okrem 

toho sa používajú v niektorých špeciálnych prísadách ako umelé kože, papier, 

poťahy a všade tam, kde je potrebné rýchle schnutie. [1] 

2.3 Syntetické náterové hmoty 

  Označujú sa písmenom S. Sú to náterové hmoty na báze umelých živíc. Umelých 

živíc je veľké množstvo, preto sa táto skupina delí na celú radu podskupín, podľa 

typu použitých umelých podskupín. Presnejšie delenie je ťažké, pretože sa často 

používa kombinácia umelých živíc aby sa dosiahli určité vlastnosti. Syntetické 

náterové hmoty spájajú výhody aj nevýhody olejových a celulózových náterových 

hmôt. 

 

     Najväčšiu podskupinu syntetických náterových hmôt tvoria hmoty na báze 

alkydových alebo glyptalových živíc. Základnou surovinou sú tzv. glyptalové živice 

alebo alkydové. Rozpúšťaním alkydov v lakovom benzíne alebo iných rozpúšťadlách 

vznikajú laky, ktoré slúžia ako spájadlá pre farby a emaily, podobne ako u olejového 

materiálu. Kombináciou s inými živicami, umelými i prirodzenými, sa dajú 

dosiahnuť zvlášť výhodné vlastnosti. 

 

     Zasychanie: Syntetické látky a emaily sa vyznačujú rýchlym zasychaním zvlášť 

za vyšších teplôt. Touto vlastnosťou sa zaraďujú medzi olejové a celulózové 

náterové hmoty. Presychanie  syntetických hmôt na vzduchu je veľmi závislé na 

hrúbke filmu. Preto je zásadou - natierajte radšej slabo s väčším počtom vrstiev. Na 

vzduchu schnúci syntetický materiál sa môže prisúšať do 80°C. Materiál určený k 

sušeniu (vypaľovaniu) je obvykle kombinovaný s močovinovými alebo 

metalinovými živicami a vyžaduje vyššie sušiace teploty, t.j. 120 - 150°C a je 

vhodný na sušenie infralúčmi. V sušiarňach prebieha stužovanie chemickým 

procesom polymerizácie veľmi rýchlo. Pred vložením do sušiarne je nutné nechať 
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náter minimálne 10 min. klesnúť. Docieli sa tým hladká, rozliata plocha bez 

bubliniek. Doba sušenia sa pohybuje od 15 - 45 min. pri 120 - 150°C. Pri nižších 

teplotách sa docieli vyšší lesk. Syntetické emaily dovoľujú zatiaľ najrýchlejší postup 

sušenia, rýchlejší než postup s nitrocelulózovými materiálmi. 

 

      Výdatnosť: Sušina syntetických lakov je o niečo nižšia než u olejových 

materiálov. Teda i hrúbka filmu je o niečo menšia a vyžaduje lepšie pripravenie 

podkladov, ak má byť dosiahnutý najlepší vzhľad. Sušina sa pohybuje u lakov okolo 

40%, u emailov okolo 60% a u základných farieb okolo 65%. Výdatnosť je u lakov 

80 - 100g/m2, u emailov 80 - 125 g/m2 a u základných farieb 140 - 160 g/m2. 

     Vlastnosti: Syntetické hmoty majú veľmi dobrú priľnavosť k hladkým povrchom. 

Vonkajšie laky a emaily majú na kovových podkladoch priemerne vyššiu trvanlivosť 

ako zodpovedajúci olejový materiál, zvlášť ak sú sušené za vyšších teplôt.  

      

     Použitie: V priemysle, v stavebníctve i v údržbe sa hodia lepšie ako olejové. Sú 

vhodné ako pre drobné tak pre veľké strojárske výrobky, kde sa žiada rýchle 

prevedenie povrchovej úpravy pri vysokej kvalite i trvanlivosti náteru. O niečo 

vyššia cena syntetických farieb je len zdanlivá v porovnaní s olejovými, nakoľko je 

dlhšia trvanlivosť syntetického náteru. [1] 

2.4 Vodou riedite ľné náterové hmoty 

     Označujú sa písmenom V. Je to zmes disperzných pigmentov, plnív a ďalších 

aditív. Podľa použitého spojiva rozlišujeme emulzné a disperzné náterové hmoty. 

 

     Emulzné spojivo vzniká napríklad z roztoku filmotvorného polyméru 

v organickom rozpúšťadle emulgáciou vo vode pomocou detergentu (povrchovo 

aktívna látka). Podmienkou je aby použité rozpúšťadlá mali  schopnosť sa 

neobmedzene miešať s vodou. Je teda zmesou kvapaliny v kvapaline tzv. „olej vo 

vode”. V konečnom dôsledku emulzné vodou riediteľné farby obsahujú určitý podiel 

organického rozpúšťadla a majú preto čiastočne tzv. “obojaký charakter”. To 

znamená, že aj preto, že sa riedia vodou, vytvárajú určitý malý podiel emisií 

organických látok. V súčasnosti vďaka obsahu riedidiel ľahšie zmáčajú natieraný 
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podklad a preto nevyžadujú tu najnáročnejšiu predúpravu vrátane dokonalého 

odmastenia podkladu.  

     Z hľadiska tvorby filmu sa emulzné farby chovajú podobne ako rozpúšťadlové.  

Voda sa v tomto systéme chová ako rozpúšťadlo, buď sa na začiatku odparuje sama 

alebo v zmesi s prítomným organickým rozpúšťadlom. Postupne s odparovaním 

vody a riedidla sa kvapôčky emulzie priblížia k sebe a ako rozpúšťadlová farba 

fyzikálne spojí do hladkého, homogénneho filmu. Kvalita vytvoreného filmu je 

veľmi dobrá, zrovnateľná s filmom z rozpúšťadlových farieb. 

 

     Disperzné spojivo pre vodou riediteľnú farbu vzniká radikálovou polymerizáciou 

monomeru spojiva vo vode za prítomnosti emulgátora schopného vzniknutý polymér 

rozptýliť vo vode. Disperzia sa líši ako chemickým zložením polyméru, tak aj 

obsahom tuhej fázy, priemernou  veľkosťou a distribúciou polymérnych častíc, 

viskozitou, stabilitou pri styku s elektrolytmi a voči mechanickému namáhaniu alebo 

zmene pH.  

 

     Tvorba náterového filmu z disperzných farieb: V priebehu vysychania disperzie 

sa polymérové častice postupne približujú k sebe a po preskočení určitej medznej 

vzdialenosti nastáva zrážanie, spojovanie pevných častíc, po ktorých za vhodných 

podmienok nasleduje tvorba transparentného homogénneho filmu. Optimálnu tvorbu 

filmu z disperzií ovplyvňujú ako vonkajšie podmienky (teplota, farba podkladu, čas 

zasychania, vlhkosť), tak aj fyzikálne vlastnosti disperzie (veľkosť častíc, zloženie 

polyméru).

 

Obrázok č.1 Tvorba náterového filmu z disperznej farby bez sieťovania 
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Obrázok č.2 Tvorba náterového filmu z dvojzložkovej disperznej farby. 
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2.5 Práškové farby 

     Práškové farby sa radia do skupiny tzv. priemyselných náterových hmôt. Skladajú 

sa zo zmesi živíc, pigmentov, prípadne ďalších surovín, ktoré napríklad dodávajú 

práškovým farbám tvrdosť, lesk alebo požadovanú hĺbku matnosti, vytvárajú 

štruktúrny povrch a pod. Táto zmes má suchú práškovú konzistenciu. Prášková farba 

sa po aplikácií ničím neriedi ani sa nerozpúšťa v žiadnej tekutine. Nanáša sa 

v práškovej podobe pomocou stlačeného vzduchu, ktorý po zmiešaní s práškom 

vytvára tekutú zmes.  

     Na rozdiel od tekutých náterových hmôt, kde pri výrobe dochádza k zmiešaniu 

vzájomnej reakcie jednotlivých zložiek v roztoku vody alebo rozpúšťadiel, sú 

jednotlivé zložky práškových farieb zmiešavané v tavenine. Tá je potom vytlačená 

výrobným zrážaním na chladiacich valcoch a po schladení mletá v špeciálnych 

mlynoch na požadovanú hrubosť častíc práškovej hmoty. Táto výsledná hmota je 

konečným výrobným produktom – práškovou farbou. Práškové farby sa nanášajú na 

vhodne predupravený podklad, ktorý je zbavený všetkých chemických 

a mechanických nečistôt.  

     V aplikačnom zariadení je prášková farba zmiešavaná s tlakovým vzduchom 

a hnaná zo zásobníku hadicou do aplikačnej pištole a z nej strieka na výrobok. Aby 

nanesený prášok na výrobku držal je mu v aplikačnom zariadení dodaná 

elektrostatická energia, ktorá spôsobuje priťahovanie jeho častíc ku striekanému 

výrobku a následnému držaniu na ňom. Hovorí sa, že prášok je v aplikačnom 

zariadení „nabíjaný“. Toto „nabíjanie“ je zaisťované dvoma základnými spôsobmi: 

trením o vnútorné steny špeciálnej aplikačnej pištole, ktorá je vyrobená z teflónu 

(tzv. tribo) alebo získaním nábojov pomocou elektródy vysokého napätia, umiestené 

v ústí aplikačnej pištole (tzv. korona alebo statika). 

     Nasledujúce tvrdnutie v tvrdnúcej peci uzatvára celý proces aplikácie. Po 

stvrdnutí je výrobok z pece vybraný a po vychladení je ihneď pripravený k montáži, 

kompletizácii, prípadne na zabalenie a expedíciu. Práškové farby sú jednovrstvovým 

náterovým systémom, ktorý nevyžaduje použitie základných náterov a po nanesení 
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nevyžaduje žiadne následné schnutie. Táto vlastnosť umožňuje dosahovať pomerne 

vysokú produktivitu práce a pri optimálnom zvládnutí technológie aj ekonomické 

úspory. 

 Práškové farby na rozdiel od náterových hmôt neobsahujú rozpúšťadlá ani vodu, 

ale sú suchou zmesou. Zakúpená prášková farba teda neobsahuje žiadne škodlivé 

zložky, ktorú aj keď zákazník nevyužije, tak nie sú odparené do okolitého prostredia. 

Vo vzťahu k výdatnosti práškovej farby zjednodušene platí, že prášková farba je 

spotrebovaná buď pri aplikácii alebo v odpade. Pri aplikácii je možné za určitých 

podmienok tzv. prestrek práškovej farby vrátiť späť do aplikačného cyklu. Tak je 

minimalizovaný nielen konečný odpad práškovej farby, ale tak sa dá docieliť vysoká 

výťažnosť z jedného kila použitej práškovej farby. 

 

 Výdatnosť práškových farieb je ovplyvnená radou ďalších faktorov, 

zjednodušene povedané,  že pri optimálnej technológii môžeme zužitkovať takmer 

celé použité množstvo práškovej farby.  

     Merná hmotnosť alebo hustota práškovej farby sa spravidla pohybuje v rozmedzí 

1,3 - 1,7 g.cm3. Niektoré typy práškových farieb môžu byť podstatne ťažšie, napr. 

zinkové základné práškové farby, číre a prefarbené transparentné laky. Niektoré 

druhy metalíz sú zase ľahké.  

     Nanášanie hrúbky a ich rovnomernosť: V bežnej praxi najviac ovplyvňuje 

výdatnosť samotná aplikácia.  

     Kvalita práškovej farby: Rovnaké odtiene v rovnakom type práškovej farby majú 

spravidla veľmi podobnú alebo rovnakú mernú hmotnosť. Rozdiely v samotnom 

aplikačnom správaní ako napr. tzv. chytanie na výrobok pri striekaní, krytie pri 

menších hrúbkach, aplikačná stabilita, ale i hrubosť kresby u štrukturálneho typu, to 

všetko ovplyvňuje množstvo farby použitej na výrobok, množstvo prestrekov a teda 

výdatnosť.        
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2.6 Asfaltové náterové hmoty 

     Označujú sa písmenom A. Ako základ filmotvorných látok sa používa prírodný 

asfalt alebo ušľachtilé  živice z destilácie ropy, niekedy tiež kameno-uhoľného 

dechtu. Všetky tieto látky sa môžu kombinovať s ďalšími filmotvornými látkami ako 

živica alebo oleje. Týmito kombináciami sa dosahuje vhodných vlastností pre určité 

použitie.  

 

     Zasychanie:  Niektoré látky schnú na vzduchu, iné v peci obyčajne pri teplotách  

160 – 200°C. Asfaltové laky vysúšané v peci dávajú hlboko čierny, lesklý a plný 

film. 

 

     Vlastnosti:  Asfaltové laky majú dobrú chemickú odolnosť, zvlášť proti 

kyselinám. Sú stále proti všetkým kyselinám okrem koncentrovanej kyseliny 

dusičnej a koncentrovanej kyseliny sírovej. Nevzdorujú dobre poveternostným 

podmienkam.  

 

     Použitie: Asfaltové laky sa používajú pre dobrú chemickú odolnosť k ochrane 

proti korózií v kyslých prostrediach zvlášť pre ochranu betónu, dreva a železných 

konštrukcií. Laky k sušeniu sa používajú  v kovopriemysle v hromadnej výrobe 

napríklad  bicyklov,  šijacích strojov.[1] 
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3.  Nanášanie náterových hmôt 

     Medzi najdôležitejšie faktory, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú kvalitu 

a celkovú životnosť náterov, patrí správna voľba technológie nanášania. Spôsobov 

nanášania náterových hmôt je mnoho a každý má svoje výhody a nevýhody. Pri 

voľbe správneho spôsobu nanášania je nutné prihliadať predovšetkým k povahe 

náterovej hmoty, povahe natieraného predmetu a ďalším podmienkam, za ktorých sa 

náter zhotovuje.  

 

Hľadiská pre voľbu technológie nanášania: 

• veľkosť, tvar a množstvo upravovaných predmetov 

• požadované konečné vlastnosti zhotovovaného náteru (vzhľad, hrúbka, 

stupeň korózneho namáhania) 

• kvalita povrchu materiálu (pórovitosť, stupeň čistoty, priebežné úpravy, atď.) 

• vlastnosti použitých náterových hmôt (reologické vlastnosti, rýchlosť 

zasychania, zlievateľnosť, tekutosť rozpúšťadiel, merná vodivosť, atď.) 

• prácnosť a ekonómia jednotlivých technológií nanášania 

3.1 Nanášanie náterových hmôt štetcom 

     Tento spôsob patrí medzi najstaršie spôsoby nanášania. Vyžaduje remeselnú 

zručnosť a závisí na svedomitosti natieračov. Doteraz je to jeden z najpoužívanejších 

spôsobov nanášania. Vyžaduje vhodne odborne udržiavané a kvalitné štetce, ktoré sa 

vyrábajú v rôznych veľkostiach a prevedeniach. Nové štetce, ktoré majú dlhé štetiny 

sa podväzujú, čím sa zväzok štetín skráti a spevní.  Štetiny pre vrchné hlavné nátery 

treba zbrúsiť do klinu. Pri opotrebovaní podviazaných štetcov sa podľa potreby robí 

predlžovanie tým, že sa uvoľňuje podviazanie. Dĺžka štetín nemá byť dlhšia ako 5 

cm. Dlhšie štetiny sa používajú pre redšie náterové hmoty, kratšie pre hustejšie 

náterové hmoty.  

    Vlastný postup natierania sa robí tak, že sa štetec ponorí do náterovej hmoty až 

k podviazaniu u guľatých štetcov, alebo až k plechovej objímke u plochých štetcov. 

Po niekoľkých okamžitých ponoroch sa  náterová hmota vytrie o hranu nádoby.  
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Tým je zaistené, že priestor medzi štetinami sa vyplnil náterovou hmotou, a že 

všetky štetiny sú riadne namočené. Štetec sa po namočení do náterovej hmoty ľahšie 

otrie, aby sa odstránil jej prebytok.  

     V druhej fáze sa náterová hmota nanesie troma až štyrmi od seba vzdialenými 

ťahmi za mierneho tlaku štetca na povrch predmetu. Pri prvom ťahu je tlak miernejší 

a v nasledujúcich ťahoch sa mierne zvyšuje. Tlakom na štetec sa náterová hmota 

uvoľňuje a štetec sa vyprázdňuje. V ďalších fázach sa vrstva náterovej hmoty 

nanesená v predchádzajúcej operácií rozteká kolmo na pôvodne nanesené pruhy. 

Tlak štetca je väčší než pri prvom nanesení a ťahy sú kladené tesne vedľa seba. 

Potom sa vrstva náterovej hmoty natiera ešte jednou dôkladnejšou opäť kolmo na 

predchádzajúce ťahy. Tlak je v tejto fáze najväčší. Posledná fáza je uhladenie náteru 

miernym tlakom na štetec opäť kolmo na predchádzajúce ťahy.  

     Prednosťou nanášania základných náterov štetcom je, že sa dosahuje dokonalého 

rozpracovania náterovej hmoty, lepšej roztierateľnosti a priľnavosti do pórov 

materiálu, čím sa docieli dokonalej súdržnosti náteru k podkladovému materiálu. 

Ďalšou výhodou pri tomto spôsobe nanášania  sú minimálne straty náterovej hmoty. 

Z týchto dôvodov nebolo nanášanie štetcom ešte vytlačené inými metódami pri 

úprave konštrukcií, lodí a podobne. Nevýhodou je značná prácnosť.[1]  

3.2 Nanášanie náterových hmôt nava ľovaním 

     Táto metóda je vhodná na nanášanie náterových hmôt na rovinné plochy napr. 

dyriamové a transformátorové plechy, obaly, linoleá, papierové lepenky, 

drevotrieskové dosky, dyhy a rovinné časti nábytku.  

     Prednosťou metódy sú malé straty pri nanášaní (2-5%) a možnosť dokonalej 

mechanizácie a automatizácie. Princíp a funkcie navaľovacích strojov je ukázaná na 

obrázku. Náterové hmoty sa nanášajú najmä troma valcami. Nanášací valec je zo 

špeciálnej gumy. Náterová hmota sa dávkuje do stroja čerpadlom zo zásobnej nádrže 

alebo z centrálneho rozvodu. Používa sa vyššia konzistencia. Riedidlá nesmú 

obsahovať aromatické uhľovodíky, aby nerozleptávali gumové valce. Hrúbka nánosu 

sa reguluje vzdialenosťou nanášacieho valca od upravovaného povrchu, rýchlosťou 

a smerom otáčania.[3]  
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Obrázok č.3 Nanášanie náterových hmôt navaľovaním  

3.3 Nanášanie náterových hmôt namá čaním 

     Princíp metódy je veľmi jednoduchý. Predmet sa ponorí do nádrže s náterovou 

hmotou a potom sa rovnomernou rýchlosťou vynára. Po vynorení prebytočná 

náterová hmota stečie a zbytok vytvorí náter. Náter je klinovitý a jeho hrúbka závisí 

od konzistencie náterovej hmoty a od rýchlosti vynárania.  

     Tvar namáčacej vane musí odpovedať rozmerom upravovaných výrobkov. Príliš 

veľké vane nie sú vhodné, pretože sa spotrebuje veľké množstvo náterových hmôt 

a dochádza k veľkým stratám rozpúšťadiel. V správne dimenzovanej vani má byť 

spotreba náterovej hmoty minimálne 10% obsahu vane za zmenu. Spôsob nanášania 

náterových hmôt namáčaním sa používa pri povrchových úpravách predmetov 

veľkosériovej výroby.[1] 

 

Obrázok č.4 Nanášanie náterových hmôt namáčaním 
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3.4 Nanášanie náterových hmôt  polievaním 

     Tento spôsob nanášania je obdobou namáčania. Polievaním možno nanášať 

náterové hmoty tiež na veľmi rozmerné výrobky. Pritom nie sú potrebné veľké vane, 

výrobky možno upravovať jednostranne, straty a spotreby náterových hmôt sú nižšie. 

Nevýhodou postupu je klinovitosť náteru, tečenie a kvapky na hranách. Týmto 

spôsobom sa uskutočňuje nanášanie polievaním dýzami alebo clonou. Výrobky sú 

zavesené na dopravníku a prechádzajú tunelom, kde sa rovnomerne osprchujú 

náterovou hmotou. Pri polievaní clonou vyteká náterová hmota úzkou štrbinou 

v polievacej hlave priamo na povrch výrobku, ktorý sa pohybuje na dopravnom 

páse.[1]  

3.5 Nanášanie náterových hmôt pneumatickým 

striekaním 

     Dnes je najrozšírenejší spôsob nanášania vhodný pre  novodobé rýchlo schnúce 

celulózové a syntetické náterové hmoty. Hodí sa zvlášť na veľké plochy, kde sa nimi 

dosahuje rovnomerného nastriekania a veľmi hladkého povrchu. Striekanie sa dá 

dobre mechanizovať a automatizovať. Základom všetkých striekacích zariadení je 

striekacia pištoľ v ktorej je prúd náterovej hmoty strhávaný prúdiacim stlačeným 

vzduchom tak, že sa vytvorí kužeľ jemných kvapiek, ktoré dopadajú na striekaný 

predmet a rozlievajú sa v súvislý povlak. Nedostatkom striekania je značné 

rozprašovanie náterovej hmoty do vzduchu a straty rozpúšťadla, pretože náterová 

hmota určená k striekaniu musí byť dostatočne zriedená.  

     Striekanie sa prevádza v striekacích kabínach, ktorých účelom je obmedziť 

rozstrek náterovej hmoty na najmenší priestor a zneškodniť unikanie prchavých 

podielov náterových hmôt.  

Kabíny delíme: 

a) stolové – na striekanie drobných predmetov. Hlavnou časťou je pracovný stôl 

s príslušným odsávaním. Odsáva sa zadnou stenou za pracovným stolom. Pod 

stolom sa umiestňuje ventilátor a ostatné strojové zariadenia.  
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b) podlahové – v nich sa striekajú väčšie predmety, ktoré sa do kabíny zavážajú 

na vozíku, kladkostrojom, podvesným dopravníkom a pod. Odsáva sa zadnou 

stenou, prúdenie vzduchu v kabíne je približne rovnomerné, vzduch sa čerpá 

z okolia.  

c) tunelové – pre priebežnú úpravu veľkých predmetov. Predmety prechádzajú 

tunelovou kabínou buď na pomocných podvozkoch zväčša na koľajach alebo 

po vlastnej osi. Často sú ťahané podlahovým dopravníkom s takýmto 

chodom. Vzduch je do kabíny privádzaný po filtrácií a ohriatí stropnými 

kazetami. Vzduch sa odsáva podlahovými roštami umiestnenými v miestach, 

v ktorých sa obvykle strieka.  Kabíny bývajú riešené ako článkové, takže je 

možno zostaviť z nich tunel ľubovoľnej dĺžky. Vzduchotechnické zariadenie 

týchto kabín sa umiestňuje vedľa kabíny alebo na jej streche. Dôležité je 

dostatočne intenzívne osvetlenie.  

     Po filtrácií vzduchu sa riešia kabíny so suchými filtrami alebo mokrými filtrami. 

U suchých filtrov prechádza odsávaný vzduch labyrintovou žalúziou a ďalej 

skriňovými filtrami vyplnenými drevitou vlnou impregnovanou proti ohňu. U kabín 

s mokrými filtrami sú steny kabín, na ktoré mieri striekací lúč, zostavené z hladkých 

plechov, po ktorých nepretržite strieka voda. Voda zo steny a zo spŕch sa 

zhromažďuje vo vodných nádržiach, kde sa náterová hmota sedimentuje a čistá voda 

sa znovu čerpá do kabíny.[3]  

 

Obrázok č.5 Prístroj Monark na nanášanie náterových hmôt pneumatickým 

striekaním 
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3.6 Nanášanie náterových hmôt vysokotlakovým 

striekaním 

     Pri tomto spôsobe nanášania sa náterová hmota rozprašuje v špeciálnych dýzach 

za pôsobenia vysokého tlaku (8 – 16 MPa). Striekacie zariadenie obsahuje 

vysokotlakovú pumpu, vysokotlakovú pištoľ a vlastnú vysokotlakovú nádobu na 

náterovú hmotu. Výhodou vysokotlakového striekania je spoľahlivé nanášanie 

náterovej hmoty do úzkych špár, na ostré hrany a ďalej zníženie strát až o 30%. Na 

rozdiel od normálneho pneumatického striekania, kde vzduch, ktorý unáša náterovú 

hmotu sa odráža od nastriekanej plochy a strhuje taktiež časť rozprášenej hmoty, pri 

tomto zariadení náterová hmota dopadá na povrch vlastnou energiou a preto sa iba 

minimálne odráža od upravovanej plochy. Na vysokotlakové striekanie sa používajú 

náterové hmoty vyššej konzistencie, v dôsledku čoho vznikajú úspory riedidla. 

Vysokotlakové striekanie je vhodné použiť pri nanášaní základných a podkladových 

náterov na veľké plochy (lode, veľké konštrukcie, lokomotívy, železničné vagóny, 

panely, stavebné stroje, nábytok, atď.). 

 

Obrázok č.6 Vysokotlakové striekacie zariadenie 
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3.7 Nanášanie náterových hmôt pomocou 

elektrickej sily   

     Pri tomto spôsobe nanášania sa používa fyzikálny zákon o vzájomnej príťažlivosti 

častíc s opačným el. nábojom. Tento spôsob sa s výhodou používa v priemyselnej 

veľkovýrobe pri povrchovej úprave automobilov, výrobkov strojárenského 

spotrebného tovaru a pod.[1]  

3.8 Nanášanie náterových hmôt v elektrickom poli 

vysokého napätia (elektrostatické nanášanie)  

     Nanášanie v elektrickom poli vysokého napätia pracuje na tom princípe, že 

elektricky nabité častice náterovej hmoty putujú k opačnému polarizovanému 

povrchu predmetu,  kde sa usadzujú a vytvárajú súvislú vrstvu nánosu. Zdrojom 

nabíjania je tzv. korónový výboj, t.j. keď v blízkosti povrchu jednej z elektród - 

ionizačných elektród dochádza k nárazovej ionizácii plynu, druhá elektróda je 

utváraná tak, že na nej za normálnych podmienok náboj nevzniká.  

     Pri elektrónovom výboji elektróny opúšťajúce elektródu sú urýchľované 

intenzitou poľa v okolí elektródy na rýchlosť pri ktorej zrážkami vznikajú pozitívne 

ióny a elektródy. Tieto elektróny sú opäť urýchľované a spôsobujú ďalšiu ionizáciu. 

Tento kumulatívny proces sa nazýva elektrónová lavína. Korónový výboj sa 

vyznačuje relatívne malou prúdovou hustotou, jeho priebeh je kvalitatívne 

a kvantitatívne popísaný tzv. voltampérovou charakteristikou.      

  

Obrázok č.7 Prístroj Pro XS na elektrostatické nanášanie náterových hmôt 
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Tabuľka č.1 Dosahované účinnosti nanášania 

Spôsob nanášania Účinnosť (v %) Poznámky 

Lakovanie, nanášanie 

valcom 

95 – 100 Zníženie rovnorodosti 

povrchu 

Striekanie, tradičné 30 – 60 Veľké množstvo prestriekania 

Striekanie, HVLP 40 – 75  

Striekanie za tepla 40 – 60 Nanášanie 

vysokosušinových náterov, 

tiež použiteľné pre 

striekanie teplým voskom 

Airless striekanie 40 – 75  

Airless striekanie s 

podporou vzduchu 

35 – 50  

Striekanie, elektrostatické 

kvapalné farby 

50 – 70  

Striekanie, práškovej farby 80 – 95  

Polievanie 95 Obmedzené tvarovým 

riešením dielov 

Nanášanie valcom pre 

väčšie natierané tvary 

95 Obmedzené tvarovým 

riešením dielov 

Vacumat technika na náter 

drevených prvkov 

95 Aplikovateľné len  na úzke 

časti a hrany, vodou 

riediteľné a 

vysokosušinové  nátery 

vytvrdzované UV 

žiarením, nutné je tiež 

uvažovať o tvarovom 

riešení dielov  
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Tabuľka č.2  Použitá spotreba náterových hmôt pre rôzne spôsoby nanášania: 

Spôsob nanášania Spotreba (g/m2) Poznámky 

Nanášanie valcom 25 – 60  

Polievanie 60 – 250 Vo výnimočných prípadoch až 500 g/m2 

Ponor  60 – 200  

Striekanie  až 250 Materiálové straty kvôli nízkej účinnosti 

Tlač  1 – 2   

 

3.9 Náterové látky vytvrdzované UV žiarením 

     Je to pomerne nová skupina náterových látok používaných v drevospracujúcom 

priemysle. Základnou filmotvornou látkou je nenasýtená reaktoplastická živica, ktorá 

je rozpustená v reaktívnom rozpúšťadle. Do tejto zmesi je pridávaný fotoiniciátor, 

ktorý sa po interakcii s elektromagnetickým žiarením definovanej vlnovej dĺžky 

rozkladá fotolytickou reakciou na radikály. Vzniknuté radikály majú schopnosť 

iniciovať polymerizáciu vhodných monomérov. Voľba vhodných fotoiniciátorov je 

jedným z primárnych kritérií ovplyvňujúcich priebeh fotopolymerizácie, a tým aj 

časový priebeh vytvrdzovacej reakcie. Vytvrdzovanie náterových látok UV žiarením 

závisí od zdroja a intenzity UV žiarenia, voľby fotoiniciátora (od jeho koncentrácie). 

Medzi živice vhodné pre vytvrdzovanie UV žiarením pre povrchovú úpravu dreva 

patria: epoxyakrylátové, polyesterakrylátové, akrylakrylátové, polyéterakrylátové, 

uretánakrylátové. Nespornou výhodou náterových látok vytvrdzovaných UV 

žiarením je, že v priebehu ich vytvrdzovania nedochádza k odparovaniu rozpúšťadla, 

ale k jeho zabudovaniu do vznikajúceho náterového filmu.[5] 

3.10 Časová náro čnos ť vytvrdzovania 

náterových látok UV žiarením 

     Náterové látky, vytvrdzované UV žiarením, sú formulované tak, že pre ich úplné 

vytvrdnutie je možné počítať s rýchlosťou 3 m/min na jeden UV žiarič o výkone 80 

W/cm. Pri uvedenej rýchlosti a šírke UV žiariča 20 cm v smere pohybu dielca, 

zodpovedá doba vytvrdzovania 3 – 4 s. Pre porovnanie polyuretánové náterové látky 
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(rozpúšťadlové), ktoré tvoria štandardné látky, sa vytvrdzujú kombinovaným 

fyzikálno-chemickým spôsobom. Súčasne s odparovaním rozpúšťadiel a riedidiel 

dochádza k polyadičnej reakcii medzi živicou a tvrdivom. Dĺžka zasychania 

základného laku pri teplote (20 ± 2 ºC) a relatívnej vlhkosti vzduchu (60 ± 5 %) 

zodpovedá 12 hodinám pre dosiahnutie brúsiteľnosti laku a 12 hodín pre preschnutie 

laku do hĺbky.[5]  

 

Obrázok č.8 Porovnanie spôsobu vytvrdzovania náterových látok vytvrdzovaných 

UV žiarením a náterových látok vytvrdzovaných fyzikálno–chemickým spôsobom 

3.10.1 Faktory ovplyvňujúce trvanlivosť náterového systému: 

•    dôkladné očistenie a úprava natieraného povrchu pred samotným nanášaním – 

konečné prebrúsenie a zaoblenie ostrých hrán 

•    spôsob aplikácie náterového systému, ale tiež podmienky prostredia, ako sú 

vlhkosť a teplota vzduchu 

•    vhodný farebný odtieň náteru (nízka trvanlivosť bezfarebných náterových systémov) 

•    použitie ostatných ochranných prvkov (odkvapové rúry, dostatočné presahy striech, atď.) 

•    stav prvkov opatrených náterom pri zabudovaní do stavby (či bola napríklad 

dokončená povrchová úprava výplňového prvku alebo miera jeho vlhkosti) 

•    podmienky pri zabudovaní do stavby (pôsobenie vody skondenzovanej vinou 

tepelných mostov, vystavenie otvorových výplní rôznym poveternostným vplyvom, 

celková agresivita prostredia) [8] 
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4. Vplyv na životné prostredie 

     Náterové hmoty sa používajú na ochranu dreva, betónu, ocele a iných materiálov proti 

pôsobeniu vonkajšieho prostredia, mechanickému opotrebovaniu a ďalším formám pôsobenia. 

Používanie náterov a lepidiel je súčasťou širokého spektra priemyselných činností 

ako súčasť rôznych technologických operácií. Okrem priemyselného použitia náterov 

a lepidiel sa na emisiách VOC podieľa významnou mierou používanie týchto 

výrobkov v domácnostiach a malospotrebiteľskom sektore (cca. 25% z celkovej 

spotreby). Bilancovanie emisií pomocou podchytenia spotreby náterov a lepidiel 

s obsahom VOC u jednotlivých spotrebiteľov je z praktického hľadiska nemožné. 

4.1 Emisie 

     Náterové látky sú zložené zo spojív, pigmentov, aditív a rozpúšťadiel. 

V závislosti na spôsobe aplikácie sú rozpúšťadlové náterové hmoty dodatočne 

narieďované ďalšími vhodnými rozpúšťadlami  Rozpúšťadlá sú však len dočasné 

zložky náterových hmôt. Po ich aplikácií dochádza k ich odpareniu a emitovaniu pár 

rozpúšťadiel do ovzdušia. Toto odparenie je prakticky 100%. 

 

     Rozpúšťadlá a riedidlá tvoria 40 – 60% hmotnosti výrobku. Obsahujú škodlivé, 

prchavé organické zlúčeniny (Volalite organic compounds – VOC) a odparovaním 

rozpúšťadiel spôsobujú závažné znečisťovanie životného prostredia. Okrem 

prchavých organických látok sa pri aplikácií náterových uvoľňujú aj niektoré 

zlúčeniny ťažkých kovov. 

 

     V súčasnosti badať v oblasti náterových systémov jednoznačný trend, v ktorom 

skupiny klasických náterových látok, ako sú olejové, celulózové a doterajšie 

syntetické, budú stagnovať a naopak sa budú rozvíjať vodou riediteľné , akrylátové, 

kyanakrylátové, práškové a vinylické náterové látky napr. polyeterakrylátové, 

akrylátdesmodorové, elektroforézne základné a vodou riediteľné emaily. 

 

     V porovnaní s tým, vodou riediteľné náterové látky obsahujú organické 

rozpúšťadlá iba v malej miere, čím pomáhajú podstatne riešiť problémy ochrany 
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ovzdušia, životného prostredia, zvyšujú hygienu a bezpečnosť na pracoviskách, 

pričom odpadá aj manipulácia a skladovanie horľavých organických rozpúšťadiel 

a riedidiel, ktoré sú potrebné pri aplikácií rozpúšťadlových náterových látok. Obsah 

rozpúšťadiel vo vodou riediteľných náterových látkach je maximálne 10%. Obsah 

VOC vo vodou riediteľných polyuretanových disperziách je okolo 0-3% v závislosti 

od modifikácie, pričom sa môže  počítať s 0%. Na výrobu polyuretánovej disperzie 

sa používajú menej škodlivé alebo menej nebezpečné produkty (najmä takmer 

nulový obsah prchavých organický látok) a taktiež toxický izokyanát látok  zreaguje 

v priebehu syntézy. V prípade dvojzložkových polyuretánových náterových látok 

dochádza k sieťovaniu v dôsledku reakcie izokyanátu s hydroxylovými skupinami 

akrylátovej živice až po zmiešaní oboch zložiek. To znamená, že s izokyanátom 

manipuluje výroba (plnenie do obalov), ako aj spotrebiteľ (miešanie oboch zložiek). 

Navyše polyuretánová disperzia obsahuje ľanový olej, ktorý je obnoviteľnou 

surovinou a oproti rozpúšťadlovým systémom je prakticky netoxická. [2] 

4.2 Emisie pri výrobe a aplikácií náterových hmôt    

     Emisie škodlivých látok do ovzdušia zahŕňajú emisie SO2, NOx, CO a tuhé emisie 

– TZL, popolček a aj technologické emisie.  

     Tieto sú tvorené hlavne emisiami prchavých organických rozpúšťadiel z procesu 

výroby a skladovania. Ich súčasťou sú aj emisie zo spaľovania odpadov, ktoré však 

tvoria zanedbateľnú položku.  

 

     Množstvo organických rozpúšťadiel emitovaných do ovzdušia s procesmi výroby 

náterových hmôt má klesajúcu tendenciu. 

Príčinou znečistenia emisií je obmedzenie spotreby organických rozpúšťadiel vo 

výrobe. Ďalšie znižovanie emisií organických rozpúšťadiel je v súlade 

s celosvetovým trendom obmedzovania používania náterových hmôt riedených 

organickými rozpúšťadlami. Dosiahnutie znižovania technologických emisií je 

možné hlavne reštrukturalizáciou výroby s nosným zameraním na náterové hmoty 

s nízkym obsahom rozpúšťadiel (vodou riediteľné, práškové, vysokosušinové) spolu 

s technologickými opatreniami zameranými na minimalizáciu únikov v procese 

skladovania a používania rozpúšťadiel vo výrobe. [2] 
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4.3 VOC  

     Prchavé organické zlúčeniny (VOC) škodia ľudskému zdraviu a v nemalej miere 

i životnému prostrediu. Tieto zlúčeniny sú základnými látkami pri tvorbe 

troposférického ozónu a ostatných fotochemických oxidantov. Tieto reakcie 

prebiehajú v prítomnosti oxidov dusíka vo vzduchu.  

     Ozón, ktorý je najnebezpečnejším produktom pri odburávaní VOC, je veľmi 

toxickou látkou, ktorá má veľmi negatívne účinky na ľudské zdravie, vegetáciu, 

zvieratá a materiály, ako sú kovy, plasty, dokonca i pri veľmi nízkych 

koncentráciách.  

      Jeho vplyv na ľudský organizmus sa prejavuje hlavne zhoršením činnosti pľúc, 

podráždením dýchacej sústavy a zhoršením imunitného systému. Okrem toho, že 

VOC prispievajú k tvorbe troposferického ozónu, sú nebezpečné i z hľadiska 

priamych toxických a dokonca i karcinogénnych účinkov  na ľudský organizmus. 
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Obrázok č.9 Vývoj emisií VOC z používania náterov a lepidiel na Slovensku 

Tabuľka č.3 Emisie VOC z používania náterov a lepidiel na Slovensku 

 

Základné VOC vstupujúce do výrobného procesu: 

a) alifatické uhľovodíky: acetón, metylcyklohexanón, cyklohexán, metylacetát, 

etylacetát, butylacetát, isobutylacetát, butylakrylát, lakový benzín, solventná nafta. 

Rok 1990 1993 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Množstvo emisií  

VOC t/rok 

 

32811 

 

19349 

 

19122 

 

16035 

 

13214 

 

14025 

 

15110 

 

16369 

 

18457 

 

18918 

 

19522 

 

20003 
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b) aromatické uhľovodíky:  styrén, toluén, xylén, dibutylftalát, krezol, xylenol 

c) chlórované uhľovodíky: metylchlorid 

d) alkoholy: glycerín, monopropylén glykol, etylalkohol, butylalkohol, 

isobutylalkohol, monoetylén glykol, dietylén glykol, etylén glykol 

     Rozpúšťadlá sú dočasné zložky náterových hmôt, ktorými sú spomínané látky 

dočasne narieďované. Po ich aplikácií dochádza k ich odpareniu a emitovaniu pár 

rozpúšťadiel do ovzdušia.  

 

Tabuľka č.4  Emisie VOC z používania náterov a lepidiel na Slovensku v roku 2007 

DRUH VOC MNOŽSTVO   (t/rok) 

benzín technický 153 

benzín lakový 7079 

Xylén 2774 

Toluén 2725 

Styrén 849 

  

etylacetán 1131 

butylacetán 2155 

etylakolhol 917 

izopropylalkohol 185 

butylalkohol 232 

izobutylalkohol 410 

  

metylacetát 243 

acetón 741 

metylénchlorid 39 

cyklohexán 42 

metoxypropylacetán 201 

  

Iné 127 

  

Spolu 20 003 
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     Emisie hlavne organických rozpúšťadiel vznikajú odparovaním počas napúšťania 

a sú závislé od prchavosti rozpúšťadla. Pary organických rozpúšťadiel a riedidiel 

v ovzduší za určitých poveternostných podmienok vytvárajú fotochemický smog, 

ktorý patrí k najzávažnejším problémom súčasného znečisťovania ovzdušia, 

zdravotne ohrozuje obyvateľstvo (choroby srdca a dýchacích ciest, karcinogénne 

javy), negatívne pôsobí na rastlinnú produkciu a spôsobuje korodovanie výrobkov 

(kovy, plasty). [2]  

4.4 Spotreba náterových hmôt 

     Nárast množstva emisií v období od r. 2000 - 2007 je  spôsobený zvyšovaním 

spotreby náterových látok a lepidiel. 

     Najväčší nárast je v spotrebe tlačiarenských farieb, syntetických farieb, riedidiel 

do náterových látok. Zvyšovanie spotreby náterových látok je spôsobené zvyšovaním 

dovozu rozpúšťadlových náterových systémov na územie Slovenska.  

 

Tabuľka č.5 Spotreba náterových látok na Slovensku v roku 2000 - 2007 

ROK 2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Spotreba NL 

z domácej 

produkcie  

                

(t/rok) 

 

9 392 

 

8 905 

 

8 675 

 

8411 

 

7927 

 

7704 

 

8392 

 

8470 

Spotreba NL 

z dovozu 

                 

(t/rok) 

 

15250 

 

16451 

 

18296 

 

21122 

 

24685 

 

26360 

 

27170 

 

27935 

CELKOVÁ 

SPOTREBA  

                  

(t/rok) 

 

24642 

 

25356 

 

26971 

 

29533 

 

32612 

 

34064 

 

35562 

 

36405 
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     Väčšia spotreba tlačiarenských farieb je spôsobená nárastom množstva 

potlačovaných materiálov (obaly, tlač, reklama a i.). 

     Zvyšovanie spotreby riedidiel do NH a syntetických NL na priemyselné použitie 

indikuje zvyšovanie priemyselnej spotreby NL. Zvyšovanie priemyselnej spotreby je 

úzko spojené so zvyšovaním priemyselnej výroby hlavne v strojárskom priemysle 

a nárastom v stavebníctve.  

4.5 Opatrenia na obmedzenie emisií VOC 

     Prchavé organické látky významne prispievajú k tvorbe  fotochemického smogu, 

ktorý patrí medzi vážne problémy súčasného znečisťovania ovzdušia. Z tohto dôvodu 

bol prijatý v roku 1991 Protokol o obmedzovaní emisií VOC alebo ich prenosov cez 

hranice štátu. 

Vláda SR rozhodla o pristúpení SR k VOC protokolu o prijatí medzinárodného 

záväzku znížiť antropogénne emisie do roku 2000 o 30 % v porovnaní s rokom 1990. 

Spôsob vytýčenia cieľa je predmetom Národného programu znižovania emisií 

prchavých organických látok. 

4.5.1 Zmluva EHK/OSN o dia ľkovom zne čisťovaní 

ovzdušia prekra čujúcom hranice štátov 

     Táto zmluva je z roku 1979 (označovaná ďalej len svojou tradičnou anglickou 

skratkou CLRTAP - Convention on Longrange Transboundary Air Pollution). 

CLRTAP – je pokladaná za jeden z najúspešnejších medzinárodných 

environmentálnych právnych nástrojov. Tvorí základ medzinárodného práva ochrany 

ovzdušia, je zameraná na aktuálne naliehavé problémy ovzdušia v prízemnej vrstve 

atmosféry vyvolané hlavnými antropogennými znečisťujúcimi látkami. 

 

     Vznikla na základe zložitého politického procesu v priebehu šesťdesiatych a 

sedemdesiatych rokov, keď sa environmentálna situácia v Európa začala s použitím 

moderných monitorovacích  prostriedkov sledovať a výsledky monitoringu sa stali 

predmetom politickej argumentácie. Jej význam podporila účasť Kanady a 

Spojených štátov amerických, teda zemí, ktoré sa na svojom kontinente začali 
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obdobne intenzívne zaoberať problematikou diaľkového transportu znečisťujúcich 

látok atmosférou. Zmluva bola na pôde Európskej poľnohospodárskej komisie OSN 

predložená 13. novembra 1979 a nadobudla účinnosť 16. marca 1983. Prehľad strán 

Zmluvy je v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka č.6 Strany zmluvy CLRTAP 

Arménsko Gruzínsko Maďarsko Rumunsko 

Belgicko Írsko Malta Rusko 

Bielorusko Island Moldavsko Slovensko 

Bosna a Hercegovina Taliansko Nemecko Slovinsko 

Bulharsko Kanada Holandsko Španielsko 

Chorvátsko Cyprus Nórsko Spojené kráľovstvo 

Dánsko Lichtenštajnsko Grécko Švédsko 

Česká republika Litva Poľsko Švajčiarsko 

Fínsko Lotyšsko Portugalsko USA 

Francúzsko Luxembursko Rakúsko Ukrajina 

  

Zmluva ukladá: 

• vypracovať politiku a stratégiu ako prostriedok boja proti emisiám znečisťujúcich 

ovzdušie 

• preskúmať svoje opatrenia vedecko-výskumnou činnosťou a technickými 

opareniami  

• prijať najlepšie opatrenia a stratégie spolu so systémom riadenia kvality 

ovzdušia 

• využívať najlepšie dostupné technológie a postupy (BAT) 

• spolupracovať v  oblasti riadenia výskumu a vývoja a výmene informácií 

 

Látky uvádzané v smernici WHO pre kvalitu ovzdušia  

     Výber škodlivých látok sledovaných v rámci diaľkového transportu atmosférou sa 

riadia aj prioritami stanovenými Medzinárodnou zdravotnou organizáciou (WHO), 

ktorá špecifikuje ako látky rizikové voči ľudskému organizmu, tak aj látky rizikové z 

hľadiska ich účinkov ekotoxických. 
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 Tabuľka č.7 Prehľad látok podľa smernice WHO pre kvalitu ovzdušia.  

 Hľadiská rizík pre ľudský organizmus 

Základné 

znečisťujúce látky 

oxid dusičitý, ozón a iné fotochemické oxidanty, tuhé 

znečisťujúce látky, oxid siričitý 

anorganické 

polutanty 

arzén, azbest, kadmium, chróm, fluoridy, sírovodík, olovo, 

mangán, ortuť 

organické 

polutanty 

akrylonitril, benzén, butadien, sírouhlík, oxid uhoľnatý, 

dichlormetán, formaldehyd, PAU 

látky znečisťujúce 

vnútorné ovzdušie tabakový dym, sklenené vlákna, radón 

     Najväčšie množstvo emisií VOC pochádza z používania náterov a lepidiel, z čoho 

vyplýva, že práve v tejto oblasti je potrebné, aby nastala najväčšia redukcia 

spomínaných emisií. Náterové hmoty sa používajú vo všetkých hospodárskych 

oblastiach, ako aj u malospotrebiteľov, preto používanie náterových látok a lepidiel 

má charakter plošného zdroja znečistenia ovzdušia. 

 

     Tento plán bol vypracovaný v súlade so zásadami štátnej environmentálnej 

politiky SR v úzkej spolupráci s dotknutými sektormi. 

Po zavedení tohto opatrenia sa emisie, v roku 1996 znížili v porovnaní s rokom 1990 

o 30 %. Významný 42 % podiel na tomto znížení malo práve používanie náterov 

a lepidiel. Pokles VOC v tejto oblasti bol zapríčinený najmä celkovým poklesom 

objemu používaných náterov a postupným zvyšovaním podielu 

nízko/bezrozpúšťadlových napr. (vodou riediteľných) typov náterov. [7] 

4.5.2 Súčasnos ť a budúcnos ť výroby náterových látok vo 

svete 

     Pri zachovaní prijateľnej cenovej úrovne, vedú firmy zaoberajúce sa výrobou 

náterových látok k inovačným aktivitám, v záujme udržania sa na trhu v prostredí 

veľkej konkurencie.  

    Tieto inovačné aktivity vytvárajú v štátoch Západnej Európy, USA, a Japonsku 

nadpriemerné medziročné nárasty výroby a spotreby.                    



39 
 

 Zo súčasného vyrábaného množstva náterový látok vo svete 13-15 mil. 

ton/rok vodou riediteľné náterové hmoty majú v USA, Japonsku, Veľkej Británii 

a vo Francúzsku 30 až 40% zastúpenie, v SRN je ich zastúpenie nad 20% podobne 

v ČR 20% a v SR cca 25%. Veľkú skupinu tvoria vodou riediteľné náterové hmoty 

pre elektroforézne nanášanie, ich rozvoj je ale čiastočne brzdený tým, že výrobcovia 

elektroforéznych náterových hmôt musia súčasne vyvíjať systémy a zariadenia pre 

elektroroforézne nanášanie.  

 

    Medzi najväčších svetových výrobcov patria ICI Veľká Británia (najväčší výrobca 

alkydových vodných disperzií), BASF SRN, PPG Industries USA. Podiel vodou 

riediteľných náterových látok na celkovej spotrebe rastie čo vyplýva predovšetkým 

z environmentálnej a zdravotnej neškodnosti. Prieskumy hovoria, že tento trend bude 

pokračovať aj napriek v súčasnosti vyššej cene vodou riediteľných náterových látok 

oproti klasickým riedidlovým systémom.  

     V súvislosti so svetovým trendom rozvoja výroby a aplikácie náterových látok 

došlo aj k reštrukturalizácií surovinovej základne, ak základná surovinová báza 

donedávna pre vodou riediteľné náterové hmoty prevažovali vodou riediteľné alkydy 

(výrobcovia Bayer SRN, British Petroleum V. Británia, Plus-Staufer Švajčiarsko, 

Vianova Rakúsko, Scado Holandsko a iní). V poslednom období sa najmä z dôvodu 

širokej možnosti uplatnenia v rôznych oblastiach dostávajú do popredia disperzné 

systémy - vodné disperzie polymérov, kopolymérov, terpolymérov a vodné disperzie 

alkydových, polysterových, epoxidových a epoxyesterových živíc. 

 

     Podľa doterajších vplyvov a tendencií, ktoré pôsobia vo svete na rozvoj 

náterových látok a podľa doteraz publikovaných prognóz boli ovplyvnené ďalšie 

smery vývoja týchto odborov špecializovanej chémie, všeobecné požiadavky na 

efektívnosť, ekonomiku a ekológiu, ale aj požiadavky na kvalitu, teda úžitkové 

vlastnosti náterových hmôt.  

Svetoví výrobcovia posudzujú tieto faktory pri orientácií výskumu, výroby 

a aplikácie komplexne.  
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  Z toho zhodnotenia vyplýva aj svetový trend rozvoja výroby a aplikácie náterov, 

látok, ktorý je zameraný predovšetkým na nasledovné oblasti: 

• bezrozpúšťadlové systémy, systémy s malým obsahom rozpúšťadiel 

• skracovanie doby vytvrdzovania a znižovanie energetickej náročnosti pri 

aplikácií (vypaľovanie pri nižších teplotách, využívanie UV alebo 

elektrónového žiarenia a pod.) 

• vodou riediteľné náterové látky, inovácie súčasného sortimentu a výskum nových druhov 

• kombinácia rozpúšťadlového systému s vodou riediteľným 

• kombinácia elektroforéznych a vodou riediteľných náterových látok 

• kombinácia nanášacích postupov - elektroforézne - elektrostatické  

• vodou riediteľné náterové látky pre automobilový priemysel 

• vysokolesklé vodou riediteľné náterové látky 

• kombinácia doteraz používaných typov s novovzniknutými druhmi 

náterových látok, napr. akrylát-desmodur, polyester, polyéter-akrylát 

• práškové náterové látky epoxidové a kombinované s polyestermi, 

polyuretánmi, akrylátmi a pod. 

• náterové látky založené na polyméroch typu PVC, polyvinyldénchlorid, polyvinyldénflorid 

     V súčasnosti s rastom výroby náterových hmôt rastie aj výroba rozhodujúcich 

surovín ako sú pigmenty, plnidlá, spojivá. Prednostne sa však rozvíja vodou 

riediteľný systém, ustupuje sa od rozpúšťadlového. 

     Produkcia náterových látok má stále stúpajúcu tendenciu. Zvyšuje sa zároveň aj 

percentuálny podiel vodou riediteľných a iných alternatívnych (nahradzujúcich 

riedidlové náterové látky) systémov. Vodou riediteľné náterové hmoty majú 

v súčasnosti na celkovom sortimente náterových hmôt 30 až 40% zastúpenie. 

Väčšina v súčasnosti existujúcich firiem sa v záujme udržania si dopytu o svoje 

produkty zo strany spotrebiteľov musí venovať neustálemu vývoju alternatívnych 

systémov, čo je finančne značne náročné.  

     I keď výroba náterových látok stále stúpa, nie je také jednoduché udržať sa na trhu v konkurencii 

množstva existujúcich a prosperujúcich firiem so zavedenou značkou. V prípade vstupu na tieto trhy je 

nutné zamerať svoju pozornosť na kvalitatívne, ekologické parametre produkcie, ako aj legislatívne 

podmienky v daných regiónoch, ktoré priamo podporujú environmentálne orientované výrobky. [2] 
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Tabuľka č.8 Spotreba rozpúšťadlových náterových látok a lepidiel na Slovensku za rok 2007 

SKUPINA VÝROBKOV VYROBENÉ NA 

SLOVENSKU(T/ROK) 

DOVOZ 

(T/ROK) 

Spotreba NL 

V SR(T/ROK) 

laky olejové a fermežové 21 35 56 

laky syntetické vzdušné 253 950 1203 

laky syntetické epoxidové 10 320 330 

laky polyuretánové 89 770 859 

laky polymerátové - 70 70 

laky celulózové 115 500 615 

laky asfaltové - 850 850 

laky esterimidové - 170 170 

    

farby olejové a fermežové 65 30 95 

farby syntetické 4360 6150 10510 

farby polyuretánové 510 1300 1810 

farby akrylátové 230 780 1010 

farby celulózové 132 230 362 

farby epoxidové 50 800 850 

farby vysokosušinové - 500 500 

farby chlórkau čukové - 200 200 

farby tla čiarenské - 7350 7350 

riedidlá syntetické 730 1550 2280 

riedidlá polyuretánové 140 240 390 

riedidlá celulózové 1060 800 1860 

riedidlá rôzne 35 290 325 

    

rozpúšť. lepidlá 530 300 830 

nenasýtené polyest. živice 30 2800 2830 

alkyd. živice 70 650 720 

živice rôzne 10 250 260 

odstraňovač star. náterov 30 40 70 

Spolu: 8 470 27 935 36 405 
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4.6 Odpady 

     Všetky odpady určené na likvidáciu sú likvidované v zariadeniach, ktoré 

vyhovujú legislatívnym podmienkam pre likvidáciu odpadov. Vyseparované odpady, 

na ktoré existujú spracovateľské kapacity sú recyklované. Jedná sa napríklad 

o odpadové riedidlá a rozpúšťadlá, železné znehodnotené obaly, odpadová 

polyetylénová fólia, odpadové plastové obaly, odpadový papier, odpadový metanol. 

a) Nepoužiteľné zvyšky sa odporúčajú zlievať do jednej nádoby a likvidovať 

spaľovaním vo vhodných spaľovniach priemyselného odpadu.  

b) Jednocestné obaly po vyčistení od výrobku sú odporúčané likvidovať 

šrotovaním ako    druhotnú surovinu. 

c) Tuhé a pastovité odpady sa ukladajú na vhodné skládky odpadov.  

d) Tekuté odpady je potrebné sústreďovať do nepriepustnej nádoby alebo 

kontajnera, najvhodnejším spôsobom zneškodňovania týchto odpadov je 

spaľovanie v spaľovni odpadov. 

e) Obaly znečistené zvyškami náterovej látky sa ukladajú na vhodné skládky 

odpadov pretože sú definované ako nebezpečný odpad, dôkladne 

vyčistené obaly je možné recyklovať ako druhotnú surovinu. [6]  

4.7 Odhad vývoja emisií VOC v období 2008 – 2012 

     Zvyšovanie priemyselnej spotreby rozpúšťadiel u väčších spotrebiteľov bude 

čiastočne znížené platnou legislatívou (Vyhláška MŽP SR č. 409/2003). 

    Nové zariadenia používajúce rozpúšťadlá, ktoré spadajú medzi zariadenia, ktorých 

prevádzka bude povoľovaná v zmysle Zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ budú musieť 

spĺňať podmienky najlepších dostupných technológií (BAT technológií), ktoré sa 

budú vyznačovať vysokým štandardom zabezpečovania ochrany ovzdušia pred 

emisiami znečisťujúcich látok. Malospotrebiteľská spotreba sa bude zvyšovať. 

Podpora predaja zo strany štátu zavedením účinných ekonomických nástrojov 

nebude realizovaná.  

     V súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 133/2006 Z. z. sa obsah VOC v regulovaných 

výrobkoch, ktoré sú určené hlavne pre malospotrebiteľov a aplikácie mimo zariadení 

spadajúcich pod Vyhlášku MŽP SR č. 409/2003 Z. (menší živnostníci, stavenisko, 
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konštrukcie) zníži v dvoch etapách. Touto vyhláškou sa ustanovujú emisné limity, 

technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich 

zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá, ustanovuje povinnosť 

bilancovať spotrebu rozpúšťadiel za účelom výpočtu emisií VOC zo zdrojov.   

     Rozvoj priemyselnej spotreby by mal byť vhodným vplyvom regulačných 

legislatívnych opatrení smerovaný hlavne do používania environmentálne 

vhodnejších typov NL (vodou riediteľné, práškové, vysokosušinové).  Štát by mal 

podporiť používanie týchto NL aj v malospotrebiteľskom sektore vhodnými 

ekonomickými nástrojmi, ktoré zvýhodnia používanie hlavne znížením ceny 

v porovnaní s rozpúšťadlovými typmi NL. Malo by sa zabezpečiť zvýšené a zlepšené 

označovanie environmentálnych výrobkov znakmi: Environmentálne vhodný 

produkt, ktorý má menej nepriaznivých účinkov emisií VOC na človeka a životné 

prostredie.  

Tabuľka č.9 Odhad emisií VOC v období 2008 - 2012 

ROK 2008 2010 2012 

Množstvo emisií VOC             t/rok 20 000 20 400 20 600 

4.8 Environmentálne vhodný produkt "EVP" 

     Environmentálne vhodný produkt je národná environmentálna značka, ktorá je 

vlastníctvom MŽP SR a má verejnoprávnu povahu. Pozostáva z dvoch sústredných kružníc, 

vo vnútri ktorých je štylizovaný obraz trojvršia s tromi trojuholníkmi znázorňujúci zložky 

životného prostredia a pôsobenie vládnych orgánov, priemyslu a obchodu v starostlivosti o 

životné prostredie. V hornej časti medzikružia je nápis „Environmentálne vhodný produkt“, 

v dolnej polovici sa uvádza identifikačné číslo Smernice NPEHOV, ktorá je uvedená 

v prílohe výnosu MŽP SR a Oznámenia MŽP SR, podľa ktorej bol predmetný výrobok 

posudzovaný. Značka je jednofarebná a môže sa tlačiť v ľubovoľnej farbe, ktorá vyhovuje 

celkovému tvarovaniu výrobku alebo jeho obalu. Vonkajší priemer (veľkosť) značky musí 

byť minimálne 15 mm. [4]                    

 

                                          Obrázok č.10 Značka environmentálne vhodného produktu    
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5. Možnosti zlepšenia 

     Obmedzené zdroje surovín (drevo, kovy), ako aj zhoršujúce sa životné prostredie 

pôsobiace stále agresívnejšie na produkty z dreva a kovu, ako aj stavby, si vyžadujú 

stále kvalitnejšie prostriedky na ich ochranu. Zvyšuje sa tak spotreba rôznych druhov 

náterových látok, pričom neustále pokračuje výskum na zdokonaľovanie ich 

vlastností, spôsobov nanášania, ako aj vplyvu na životné prostredie. Svetový trend 

rozvoja výroby a aplikácií náterových hmôt je zameraný na vodou riediteľné 

náterové hmoty, bezrozpúšťadlové systémy s malým obsahom rozpúšťadiel, 

práškové hmoty. Z prehľadu uvádzaných vlastností bezrozpúšťadlových a hlavne 

vodou riediteľných náterových látok netreba pochybovať o ich uplatnení na trhu 

a raste záujmu o uvedené systémy. Zavádzanie týchto náterových látok je 

podporované vládami jednotlivých krajín po legislatívnej stránke, ale aj z dôvodu ich 

priaznivého vplyvu na životné prostredie, čo je nesporne ich bezkonkurenčná výhoda 

oproti riedidlovým náterovým látkam. 

 

     Základom znižovania emisií VOC v oblasti náterových látok je náhrada 

rozpúšťadlových náterových látok alternatívnymi typmi náterových látok so 

zníženým obsahom organických rozpúšťadiel. 

V súčasnosti bežne používané systémy: 

• vodou riediteľné náterové látky 

• práškové náterové látky 

• náterové látky s vysokým obsahom sušiny. 

     Z uvedených troch systémov sú považované za najperspektívnejšie práve vodou 

riediteľné náterové systémy a to z viacerých dôvodov, ako napríklad podobný spôsob 

aplikácie a aplikačné vlastnosti. Na aplikačnú konzistenciu sa riedia tieto náterové 

látky lacným a dostupným riedidlom - vodou, ktorá sa používa aj na čistenie 

aplikačného zariadenia. Pretože obsahujú iba v malej miere organické rozpúšťadlá, 

pomáhajú podstatne riešiť problémy ochrany ovzdušia, životného prostredia, zvyšujú 

hygienu a bezpečnosť na pracoviskách a odpadá aj manipulácia a skladovanie 

horľavých organických rozpúšťadiel a riedidiel, ktoré sú potrebné pri aplikácii 
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rozpúšťadlových náterových látok. Ďalšou výhodou je skutočnosť, že pri ich výrobe 

je možne využiť technologické zariadenia používané na výrobu rozpúšťadlových 

náterových látok, len s minimálnymi úpravami.    

     Vodou riediteľné náterové látky vykazujú pri nanášaní vyšší obsah sušiny, kratšie 

vysúšanie časy a nižšie aplikačné nánosy v porovnaní s konvenčnými náterovými 

látkami. Nátery sa vyznačujú rýchlym zasychaním a presychaním, vysokou 

odolnosťou voči pôsobeniu chemikálií, veľmi dobrou svetlostálosťou, tvrdosťou, ako 

aj odolnosťou voči oderu, striedaniu teplôt, mechanickému poškodeniu a vysokou 

životnosťou pri poveternostných vplyvoch.  

 

     Vodou riediteľné náterové látky sú charakterizované podľa spojivovej bázy, ktorá 

je buď vo vode dispergovaná, alebo je vo vode rozpustná. Medzi týmito skupinami 

sa nachádza ešte určitý rad prechodných, intermediárnych typov, ktoré sú však 

v súčasnosti zatiaľ vo výskumno-vývojovom štádiu.  

Na základe toho rozdeľujeme vodou riediteľné náterové látky na dve základné 

skupiny: 

• vodou riediteľné náterové látky na báze vodných disperzií, 

• vodou riediteľné náterové látky na báze vodou rozpustných živíc. 

     Do prvej skupiny náterových látok patria aj vodné disperzie kvapalných 

polymérov, resp. ich koncentrovaných roztokov v organickom rozpúšťadle pri 

použití vhodných typov tenzidov (povrchovo aktívne látky), ktoré sa pripravujú na 

dispergačných zariadeniach. Sú to napr. vodné disperzie alkydových, epoxidových, 

polysterových živíc, ďalej vodné disperzie nitrocelulózy, silikónov, polyuretánov 

a iných typov polymérových substancií.  

    Požiadavky na vlastnosti náterových látok, (ako napr. maximálna životnosť, 

odolnosť proti poveternosti, okolitému prostrediu, efektný vzhľad, jednoduchá 

aplikácia, dobrá priľnavosť k podkladu a odolnosť proti alkalickému prostrediu pri 

súčasnom zlepšovaní a dotváraní estetického vzhľadu, ekologickosť) sa stále 

zvyšujú. 
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5.1 Možnosti ochrany pred zne čisťovaním VOC 

    Náterové hmoty bežne používané pre priemyselné účely a v domácnostiach  majú 

priemerný obsah organických rozpúšťadiel v rozmedzí od 25 – 60%. Úsilie a prístup 

k znižovaniu emisií prchavých organických látok zameraný na zámenu farieb a lakov 

s vysokým obsahom rozpúšťadiel za alternatívne náterové látky s nízkym VOC si 

zasluhuje prioritu z toho dôvodu, že je aplikovateľný vo všetkých sférach spotreby. 

Z jednotlivých typov náterových látok sa ako najvýhodnejší variant javí používanie 

vodou riediteľných náterových látok a to v kvalite vypaľovacích a na vzduchu 

zasychajúcich typov. 

     Vodou riediteľné náterové látky sú výhodnejším variantom ako klasické 

rozpúšťadlové náterové látky i z pohľadu výrobcu, a  to z dôvodov: 

a) môžu byť vyrábané v technologických zariadeniach používaných na výrobu 

rozpúšťadlových náterových látok, pretože tieto zariadenia nepotrebujú 

väčšie úpravy 

b) výrobný proces je podobný ako v prípade rozpúšťadlových náterových látok, 

zaškolenie pracovníkov si preto nevyžaduje dodatočné náklady  

c) zhodné spôsoby aplikácie a aplikačné vlastnosti, nové aplikačné zariadenia 

ani špeciálne zaškolenia pracovníkov nie sú potrebné  

d) sú veľmi vhodné na aplikáciu v podmienkach neexistujúcej ventilácie, 

pretože obsah organického rozpúšťadla používaného ako koalescenčné 

činidlo je veľmi nízky alebo v niektorých prípadoch nulový. Takto prakticky 

nevznikajú žiadne emisie organických zlúčenín, a preto nie je potrebné prijať 

žiadne zvláštne opatrenia z hľadiska bezpečnosti práce a ochrany 

pracovníkov proti škodlivým chemickým látkam 

e) v prevádzkach nie sú potrebné protipožiarne múry, ani špeciálne úpravy na 

ochranu pred explóziou alebo požiarom. 
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5.2 Ekologické aspekty povrchových úprav pri 

vytvrdzovaní UV žiarením 

     Správnou voľbou náterového systému a nanášacej techniky je možné 

technologicky redukovať množstvo (VOC). V tabuľke sú uvedené emisie VOC z 

náterových látok vytvrdzovaných UV žiarením a rozpúšťadlových PUR, nanášaných 

striekaním. 

 

Tabuľka č.10 Prehľad vypočítaných emisií VOC 

Náterové látky vytvrdzované UV žiarením 

 plnič 0% 
Obsah prchavých organických látok 

 lak 2% 

 plnič  15 g/ m2 
Spotreba na 1 m2 

 lak  18 g/ m2 

 plnič  1500 kg 
Spotreba na 100 000 m2 

 lak  1800 kg 

 plnič  0 kg 
Emisie VOC 

 lak  36 kg 

Polyuretánové náterové látky 

Obsah prchavých organických látok  lak 58% 

Spotreba na 1 m2  lak  240 g/m2 

Spotreba na 100 000 m2  lak  2400 kg 

Emisie  lak  13920 kg 

 

     Z tabuľky vyplýva, že emisie VOC, ktoré vznikajú pri použití náterových 

systémov na báze rozpúšťadlových PUR, sú rádovo neporovnateľne vyššie, než pri 

„ekologickejších“ náterových látkach vytvrdzovaných UV žiarením. [5] 

 



48 
 

5.3 Ďalšie opatrenia 

5.3.1 Legislatívne opatrenia 

 

     Prchavé organické zlúčeniny (ďalej len VOC) patria medzi významnú skupinu 

znečisťujúcich látok, ktoré negatívne ovplyvňujú čistotu ovzdušia. Popri vlastnom 

negatívnom vplyve na kvalitu ovzdušia sa tieto látky podieľajú aj na tvorbe 

fotochemického smogu, ktorého najškodlivejšou zložkou je prízemný ozón. 

Zníženie emisií VOC pri používaní náterov a lepidiel musí byť podporované 

legislatívnymi a ekonomickými opatreniami zo strany štátnej správy. 

     Zabezpečiť dôslednou kontrolou dodržanie Vyhlášky MŽP SR č. 409/2003 Z. z. 

všetkými priemyselnými spotrebiteľmi, ktorí spadajú pod jej účinnosť. V prevažnej 

miere sa jedná o sektor používania náterov a lepidiel. Výsledkom by malo byť 

zníženie emisií VOC buď zámenou používania náterových hmôt alebo vybudovaním 

účinných odlučovacích zariadení v rozhodujúcej časti priemyselných podnikov, ktoré 

spotrebovávajú náterové látky a lepidlá.  

    Kontrolou dodržiavania Vyhlášky MŽP SR č. 133/2006 Z. z. dosiahnuť zníženie 

obsahu VOC v regulovaných výrobkoch hlavne pre malosprostredkovateľský sektor.  

 

Smernice Európskej únie  riešia tento problém dvoma rôznymi prístupmi: 

• regulovaním maximálneho obsahu organických rozpúšťadiel v určitých 

náterových látkach, určených pre používanie v menších zariadeniach 

(zariadenia s nižšou spotrebou rozpúšťadla, ako je najnižšia prahová spotreba 

ustanovená smernicou 1999/13/ES) a pre činnosti vykonávané mimo zariadení 

- túto problematiku upravuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2004/42/ES o obmedzovaní emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich 

pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo 

výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel.    
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• regulovaním množstva vypúšťaných VOC zo zariadení s vyššou spotrebou 

organického rozpúšťadla ako je najnižšia prahová spotreba  

- túto problematiku upravuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

1999/13/ES o obmedzovaní emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní 

rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach.   

5.3.2 Ekonomické opatrenia 

     Ekonomické opatrenia musia vo všeobecnosti finančne zvýhodňovať výrobu, 

dovoz a predaj environmentálne prijateľnejších výrobkov.  

Vzhľadom na členstvo SR v EÚ musia byť tieto opatrenia koordinované v rámci 

únie, hlavne otázka colného zaťaženia exportovaných a importovaných tovarov.  

     Opatrenia v oblasti daňového zaťaženia (zvýšenie spotrebných daní na 

rozpúšťadlá, zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty na environmentálne 

prijateľnejšie typy NL) by mali zásadnú úlohu v ovplyvnení malospotrebiteľskej 

spotreby cenovým zvýhodnením ekologických typov NL. 

Podpora investícií spojených so zmenou technológie povrchových úprav alebo 

budovaním účinných odlučovacích zariadení by mala byť realizovaná dvoma 

spôsobmi:    

- možnosťou rýchlejšieho odpisovania investičného majetku. 

- priamou podporou investícií z fondov EÚ a iných podporných programov aj pre 

priemyselný (súkromný) sektor. 
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6. Záver 

 

     Cieľom tejto práce bolo zistiť vplyv náterových látok na životné prostredie 

a informovať o ich negatívnych účinkoch. Pri posudzovaní týchto účinkov som sa 

zameral na znečisťovanie hlavne ovzdušia emisiami, VOC, ale aj odpadmi, ktoré sú 

často nebezpečné svojím zložením a následným ukladaním na skládky. 

     Čo sa týka pozitívnych účinkov, poukázal som na možnosti zlepšenia či už 

náterových systémov alebo samotného používania náterových látok. Podstatným 

impulzom na zlepšenie životného prostredia je tiež modernizácia výroby náterových 

látok, ale aj iné faktory ako zákonné smernice a nariadenia, náhrada organických 

rozpúšťadiel vodou riediteľnými náhradami a to čiastočne až úplne. Na každý tento 

krok ale vplývajú zložité politicko – ekonomické problémy. 
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Výroba a používanie náterových látok, odstraňovanie náterov a zneškodňovanie 

odpadov negatívne ovplyvňujú životné prostredie. 

 

Náterové látky obsahujú množstvo škodlivých látok. Významnou skupinou 

znečisťujúcich látok sú hlavne prchavé organické látky z rozpúšťadiel a riedidiel, 

ktoré v klasických náterových látkach tvoria 40 – 60 % ich hmotnosti. Okrem 

prchavých organických látok sa pri aplikácii uvoľňujú aj zlúčeniny ťažkých kovov. 

 

Plynné organické škodliviny pôsobia nepriaznivo či už samostatne, alebo vo forme 

znečisťujúcich látok tvoriacich tzv. „fotochemický smog“, ktorý vzniká 

z organických zlúčenín za pôsobenia slnečného žiarenia. Fotochemický smog pôsobí 

škodlivo na živé organizmy, pary organických zlúčenín negatívne ovplyvňujú 

ozonosféru Zeme. 

 

Náterové látky bezrozpúšťadlového typu majú nesporné environmentálne prednosti, 

predstavujú významný prínos pre zlepšenie životného prostredia a ochranu zdravia 

obyvateľstva. 

1. Vymedzenie skupiny produktov 

Náterové  látky  (ďalej len „produkty“)  sú  látky  na  úpravu   povrchov  použiteľné  

vo vnútornom aj vonkajšom prostredí, v kvapalnej alebo práškovej forme, alebo vo 

forme pasty. 

2. Definície pojmov 

2.1 Náterová látka je akýkoľvek regulovaný výrobok, ktorý sa používa na 

vytvorenie filmu  

      s dekoratívnym efektom, ochranným efektom alebo s iným funkčným efektom na 

povrchu,  

      obsahujúci organické rozpúšťadlá alebo prípravky, ktoré obsahujú organické 

rozpúšťadlá potrebné  

      na jeho použitie.         

 2.2 Vodou riediteľná náterová látka (WB) je náterová látka, ktorej viskozita sa 

upravuje vodou. 



57 
 

2.3 Rozpúšťadlom riediteľná náterová látka (SB) je náterová látka, ktorej 

viskozita sa upravuje  

     organickým rozpúšťadlom. 

2.4 Organické rozpúšťadlo je akákoľvek prchavá organická zlúčenina, ktorá sa 

samostatne alebo  

      v kombinácii s ostatnými činidlami používa na rozpúšťanie alebo riedenie 

surovín, regulovaných  

      výrobkov alebo odpadových materiálov, na úpravu viskozity, na úpravu 

povrchového napätia, ako  

      čistiaci prostriedok na rozpúšťanie kontaminantov, ako disperzné médium, ako 

zmäkčovadlo alebo  

      ako konzervačný prostriedok. 

2.5 Prchavá organická zlúčenina je akákoľvek organická zlúčenina, ktorá má 

počiatočnú teplotu  

      varu najviac 250° C pri štandardnom tlaku 101,3 kPa. 

2.6 Obsah prchavej organickej zlúčeniny je množstvo prchavej organickej 

zlúčeniny  

      v regulovanom výrobku, ktorý je pripravený na použitie, vyjadrené v g/l; do 

obsahu prchavej organickej zlúčeniny v náterovej látke sa nezapočítava množstvo 

prchavej organickej zlúčeniny, ktoré pri  sušení chemicky reaguje a tým sa stáva 

súčasťou nanesenej vrstvy. 

2.7 Halogénované rozpúšťadlá sú prchavé  látky, ktoré obsahujú v molekulárnej 

štruktúre fluór, chlór, prípadne bróm. 

2.8 Prchavé aromatické uhľovodíky sú organické látky, ktoré majú v molekulovej 

štruktúre benzénové jadro. 

2.9 Teplota vzplanutia je najnižšia teplota kvapaliny, pri ktorej sa vyvíja zo 

skúšobnej vzorky také množstvo pár, že sa vzduchom nad hladinou vzorky tvorí 

zmes, ktorá pri priblížení zdroja zapaľovania krátkodobo vzplanie, pričom 

kvapalina nezačne horieť, 

2.10 Funkčná spôsobilosť je schopnosť výrobku spoľahlivo plniť účel použitia, na 

ktorý bol určený,      ak je  používaný  predpísaným spôsobom. 
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3. Základné požiadavky 

Náterové látky musia byť funkčne spôsobilé produkty. Musia spĺňať požiadavky 

platných technických predpisov, predpisy v oblasti ochrany zdravia ľudí, ochrany 

spotrebiteľa, bezpečnosti a predpisy týkajúce sa  ochrany a tvorby životného 

prostredia, vzťahujúce sa na produkt a na jeho výrobu, predovšetkým: 

Zákon č. 245/2003 Z. z.  o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 

prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

Zákon č. 478/2002 Z. z.  o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 

Z. z.  o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o 

ovzduší), v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 364/2004 Z. z.  o vodách a o zmene a doplnení  zákona SNR č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný  zákon), v znení neskorších 

predpisov 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty 

ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd,  

Zákon č. 529/2002 Z. z.  o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov,  

Zákon č. 223/2001 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov,  

Zákon č. 163/2001 Z. z.  o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení 

neskorších predpisov,  

Zákon č. 17/1992 Zb.  o životnom prostredí v znení neskorších predpisov,  

Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní 

zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov,  

Zákon č. 355/2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení  niektorých zákonov,   
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Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej 

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov, 

Zákon č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií 

v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o činnostiach testovacích pracovísk, pracovných náplniach 

zamestnancov v nich zamestnaných a podrobnosti o činnostiach a pracovných 

náplniach inšpektorov vykonavajúcich inšpekcie a overovanie dodržiavania zásad 

správnej laboratórnej praxe, 

 

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 515/2001 Z. z. o 

podrobnostiach o obsahu karty bezpečnostných údajov, 

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 133/2006 Z. z. 

o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín 

unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch. 

3.1 Kritériá funk čnej spôsobilosti 

Odolnosť proti oderu za mokra  

Náterové látky na steny, ktoré sú umývateľné alebo sa dajú čistiť, musia mať 

odolnosť proti oderu za mokra stanovenú podľa technických noriem (STN EN 

13300:2002 (673000), STN EN ISO 11998:2007 (673112)) triedy 3 alebo lepšiu 

(menej ako 70 mikrónov po 200 cykloch). Ak sa dajú náterové látky natierať štetcom 

musia mať odolnosť proti oderu za mokra triedy 2 alebo lepšiu (menej ako 20 

mikrónov po 200 cykloch). 

Podlahové nátery a podlahové farby musia mať odolnosť proti oderu triedy 1 (menej 

ako 5 mikrónov po 200 cykloch). 
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10.1.1 Odolnos ť proti vode 

Podlahové nátery a podlahové farby musia mať takú odolnosť proti vode ako je 

stanovené v technickej norme (STN EN ISO 2812-1:2007 (672011) - metóda ISO 

2812-1:2007)  aby sa po 24-hodinovej expozícii a ďalších 16 hodinách po expozícii 

neobjavila žiadna zmena lesku alebo farby. 

Priľnavosť 

Podlahové nátery a podlahové farby musia  pri skúške na  priľnavosť podľa 

technickej normy  ( STN EN ISO 2409:1997 (673085))  dosiahnuť minimálne 

hodnotu 2. 

Oder 

Podlahové nátery a podlahové farby musia mať odolnosť proti oderu triedy 1 podľa 

technickej normy (STN EN 13300:2002 (673000), STN EN ISO 11998:2007 

(673112))  (menej ako 5 mikrónov po 200 cykloch). 

 

4. Špecifické požiadavky 

4.1 Produkt musí spĺňať nasledujúce  požiadavky : 

Ukazovateľ Jednotka Hraničná 

hodnota 

Skúška podľa 

Voľný formaldehyd %     najviac 0,001 STN 64 

0335:1985 

Aromatické uhľovodíky % hm.    najviac 0,1 STN 65 

6150:1979 

Halogénované rozpúšťadlá % hm. 

 

   najviac 0,1 STN 65 

6150:1979 
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Teplota vzplanutia ºC >55 Príloha č. 5 

Metóda A.9 

výnosu 

Ministerstva 

hospodárstva 

Slovenskej 

republiky č. 

2/2002 Z. z., 

ktorým sa 

vykonáva zákon 

č. 163/2001 Z. z. 

o chemických 

látkach 

a chemických 

prípravkoch  
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Podkategória produktu1 Typ Maximálny 

obsah 

prchavých 

organických 

zlúčenín 

(g/l)* 

Skúška 

podľa 

a Náterové látky interiérové 

matné 

(Lesk ≤ 25@60 ° ) 

WB 

SB 

30 

30 

b Náterové látky interiérové 

lesklé 

(Lesk > 25@60 ° ) 

WB 

SB 

100 

100 

c Farby exteriérové na 

povrchovú úpravu 

minerálnych materiálov 

WB 

SB 

40 

430 

d Farby interiérové 

a exteriérové na povrchovú 

úpravu dreva, kovu a plastov 

WB 

SB 

130 

300 

e Laky interiérové 

a exteriérové na drevo, kov 

a plasty a lazúrovacie laky na 

drevo 

WB 

SB 

130 

400 

f Moridlá pre ultratenkú vrstvu WB 

SB 

130 

700 

g Základné náterové látky WB 

SB 

30 

350 

h Penetračné a spevňujúce 

náterové látky 

WB 

SB 

30 

750 

i Špeciálne jednozložkové 

náterové látky 

WB 

SB 

140 

500 

j Špeciálne dvojzložkové 

náterové látky 

WB 

SB 

140 

500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STN EN 

ISO 

11890-

2:2007 

(673029) 
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4.2 Produkt musí spĺňať nasledujúce maximálne hodnoty obsahu prchavých 

organických zlúčenín: 

 * g/l – vo forme pripravenej na použitie 

WB – vodou riediteľná náterová látka 

SB – náterová látka riediteľná organickým rozpúšťadlom 

4.3  Vodný výluh zaschnutého náteru produktu musí spĺňať nasledujúce  požiadavky:  

Ukazovateľ Jednotka Hraničná 

hodnota 

Skúška podľa  

Ortuť    najviac 60 

Olovo mg.kg-1 

zaschnutého 

náteru 

  najviac 90 

Kadmium    najviac 75  

Bárium    najviac 500 

Šesťmocný chróm    najviac 60 

STN EN 71-3:1996 

(943094) 

 

4.4  Prísady.  

4.4.1 Pri výrobe výrobku sa nesmú používať ťažké kovy (Cd, Pb, CrVI, Hg, As) alebo 

ich zlúčeniny  ako prísady výrobku. 

4.4.2  Nesmú byť použité žiadne prísady, ktoré sú alebo môžu byť označené 

ktoroukoľvek   z nasledujúcich viet označujúcich špecifickú rizikovosť (R 

vetami a ich kombináciami): 

          R 23 (jedovatý pri vdýchnutí) 

          R 24 (jedovatý pri kontakte s pokožkou) 

          R 25 (jedovatý po požití) 

          R 26 (veľmi jedovatý pri vdýchnutí) 

          R 27 (veľmi jedovatý pri kontakte s pokožkou) 

          R 28 (veľmi jedovatý po požití) 

          R 39 (nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov) 

k Viacfarebné náterové látky WB 

SB 

100 

100 

l Náterové látky 

s dekoratívnym efektom 

WB 

SB 

200 

200 
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          R 45 (môže spôsobiť rakovinu) 

          R 46 (môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie) 

          R 48 (nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii) 

          R 49 (môže spôsobiť rakovinu pri vdýchnutí) 

          R 60 (môže poškodiť plodnosť) 

          R 61 (môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa) 

ako je to stanovené v osobitnom predpise2. Účinné prísady používané vo 

výrobku ako konzervačné látky, a ktoré sú označené ktoroukoľvek 

z nasledujúcich viet označujúcich špecifickú rizikovosť (R vetami a ich 

kombináciami): 

 R 23 (jedovatý pri vdýchnutí) 

 R 24 (jedovatý pri kontakte s pokožkou) 

 R 25 (jedovatý po požití) 

 R 26 (veľmi jedovatý pri vdýchnutí) 

 R 27 (veľmi jedovatý pri kontakte s pokožkou) 

 R 28 (veľmi jedovatý po požití) 

          R 39 (nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov  

          R 48 (nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii) 

 nesmú prekročiť 0,1% (hm/hm) celkového zloženia náterovej farby. 

4.4.3  Žiadna prísada, ktorá je alebo môže byť označená ktoroukoľvek  

z nasledujúcich viet označujúcich špecifickú rizikovosť (R vetami a ich 

kombináciami): 

   R 50 (veľmi jedovatý pre vodné organizmy) 

 R 51 (jedovatý pre vodné organizmy) 

 R 52 (škodlivý pre vodné organizmy) 

 R 53 ( môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného 

prostredia) nesmie prekročiť 2,5% hmotnosti výrobku. Celkové množstvo 

všetkých prísad, ktoré sú alebo môžu byť označené niektorou z týchto 

rizikových viet (alebo ich kombináciou) nesmie prekročiť 5% hmotnosti 

výrobku.  

4.5 Glykolétery : 2-(2-metoxyetoxy) etanol (CAS 111-77-3) sa nesmie používať. 

4.6  Alkylfenoletoxyláty sa nesmú používať. 
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4.7 Spotrebiteľské, skupinové a prepravné obaly týchto výrobkov musia byť 

opätovne použiteľné a musia byť označené podľa osobitných predpisov3. 

5. Posudzovanie zhody 

5.1 Splnenie základných požiadaviek podľa bodu 3 sa preukazuje platnými dokladmi 

pre uvedenie produktu na trh a vyhlásením žiadateľa o výsledkoch 

environmentálneho správania sa organizácie. Pri   hodnotení súladu 

s požiadavkami podľa bodu 3 sa zohľadňuje implementácia uznávaných 

systémov environmentálneho manažérstva, napríklad EMAS podľa zákona č. 

491/2005 Z. z.  environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme 

Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov alebo ISO 14001. 

5.2 Splnenie  špecifických požiadaviek podľa bodov 4.1, 4.2, 4.3 a 4.7 sa preukazuje 

protokolmi vydanými, alebo potvrdenými autorizovanou osobou alebo 

akreditovanou osobou alebo akreditovaným laboratóriom pre danú skupinu 

produktov. 

5.3 Splnenie špecifických požiadaviek podľa bodov 4.5 a  4.6 sa preukazuje 

vyhlásením žiadateľa a príslušnou dokumentáciou. 

5.4 Splnenie špecifických požiadaviek podľa bodov 4.4 sa preukazuje vyhlásením 

žiadateľa a príslušnou dokumentáciou (karty bezpečnostných údajov). 

6. Platnosť oznámenia  

Oznámenie o osobitných podmienkach nadobúda účinnosť dňom schválenia 

ministrom životného prostredia a má platnosť 3 roky od jeho schválenia. Jeho 

platnosť môže byť predĺžená na ďalšie obdobie po posúdení platnosti špecifických 

požiadaviek na udeľovanie národnej environmentálnej značky, ako aj požiadaviek na 

posudzovanie ich zhody vzhľadom na rozvoj vedeckých poznatkov a vývoj na trhu 

a po odbornom posúdení prípadných zmien všeobecne záväzných právnych 

predpisov alebo technológií výroby. 

 

V Bratislave   27. 03. 2008                                                                           Jaroslav 

Izák  

minister životného prostredia Slovenskej republiky 

 


