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Spoločnosť IBA KIMYA bola založená v Ankare v roku 1977. Po Spoločnosť IBA KIMYA bola založená v Ankare v roku 1977. Po 

začiatkoch s izolačnými chemikáliami, riedidlami a rozpúšťadlazačiatkoch s izolačnými chemikáliami, riedidlami a rozpúšťadla-

mi sa spoločnosť IBA Kimya rozhodla pokračovať s elektrostaticmi sa spoločnosť IBA Kimya rozhodla pokračovať s elektrostatic-

kými práškovými náterovými látkami, ktoré sú nielen ekonomickými práškovými náterovými látkami, ktoré sú nielen ekonomic-

ké a priateľské k životnému prostrediu, ale taktiež poskytujú ké a priateľské k životnému prostrediu, ale taktiež poskytujú 

prvotriednu ochranu, nekonečne trvácny odtieň a možnosť prvotriednu ochranu, nekonečne trvácny odtieň a možnosť 

výberu prevedenia. IBA Kimya začala s výrobou práškových výberu prevedenia. IBA Kimya začala s výrobou práškových 

náterových látok s licenciou Oxyplast Belgicko v roku 1995.náterových látok s licenciou Oxyplast Belgicko v roku 1995.

IBA Kimya poháňaná inovatívnymi riešeniami je spoločnosť IBA Kimya poháňaná inovatívnymi riešeniami je spoločnosť 

zameraná na zákazníka, ktorá vyrába a distribuuje práškové zameraná na zákazníka, ktorá vyrába a distribuuje práškové 

náterové látky a taktiež poskytuje technológiu a poradenstvo náterové látky a taktiež poskytuje technológiu a poradenstvo 

svojim zákazníkom po celom svete. svojim zákazníkom po celom svete. 

Kombináciou medzinárodnej expertízy a lokálneho servisu, Kombináciou medzinárodnej expertízy a lokálneho servisu, 

práškové náterové látky pod značkou IBA Kimya predstavujú práškové náterové látky pod značkou IBA Kimya predstavujú 

kvalitu a spoľahlivosť. Vďaka úzkej spolupráci so zákazníkmi, je tu kvalitu a spoľahlivosť. Vďaka úzkej spolupráci so zákazníkmi, je tu 

silná väzba na investovanie do dlhodobých obchodných silná väzba na investovanie do dlhodobých obchodných 

partnerstiev za účelom vývoja nových výrobkov a technológií.partnerstiev za účelom vývoja nových výrobkov a technológií.

IBA Kimya sa stala vedúcou výrobnou spoločnosťou v oblasti IBA Kimya sa stala vedúcou výrobnou spoločnosťou v oblasti 

priemyslu elektrostatických a elektrokinetických práškových priemyslu elektrostatických a elektrokinetických práškových 

náterových látok, a to najmä vďaka porozumeniu potrieb a náterových látok, a to najmä vďaka porozumeniu potrieb a 

požiadaviek zákazníkov. Jej kompletný sortiment výrobkov požiadaviek zákazníkov. Jej kompletný sortiment výrobkov 

zahŕňajúci inovatívne výrobky, poskytuje možnosť uspokojiť zahŕňajúci inovatívne výrobky, poskytuje možnosť uspokojiť 

jedinečné potreby zákazníkov.jedinečné potreby zákazníkov.

IBA Kimya neustále zvyšovala hodnotu svojej značky a podiel na IBA Kimya neustále zvyšovala hodnotu svojej značky a podiel na 

trhu zvýšením počtu svojich výrobných závodov na 3, a ročnú trhu zvýšením počtu svojich výrobných závodov na 3, a ročnú 

výrobnú kapacitu na 20 000 ton.výrobnú kapacitu na 20 000 ton.

IBA Kimya neustále zlepšuje zákaznícky servis a kvalitu výrobkov IBA Kimya neustále zlepšuje zákaznícky servis a kvalitu výrobkov 

používaním Systému riadenia kvality, čo je manažérska stratégia používaním Systému riadenia kvality, čo je manažérska stratégia 

zameraná na implementáciu  kvality do každého organizačného zameraná na implementáciu  kvality do každého organizačného 

procesu. Systém riadenia kvality bol vo veľkej miere aplikovaný procesu. Systém riadenia kvality bol vo veľkej miere aplikovaný 

vo výrobe, kontrole kvality, oddelení výskumu a vývoja, vzdelávavo výrobe, kontrole kvality, oddelení výskumu a vývoja, vzdeláva-

cích programoch a zákazníckom servise. cích programoch a zákazníckom servise. 

Systém riadenia kvality poskytuje dáždnik, pod ktorým sa každý v Systém riadenia kvality poskytuje dáždnik, pod ktorým sa každý v 

spoločnosti môže usilovať o spokojnosť zákazníka, a neustále spoločnosti môže usilovať o spokojnosť zákazníka, a neustále 

znižovať reálne náklady. znižovať reálne náklady. 

Je nám známe, že spokojnosť zákazníka môže byť dosiahnutá len Je nám známe, že spokojnosť zákazníka môže byť dosiahnutá len 

poskytnutím vysoko kvalitných výrobkov. Neustále zlepšovanie poskytnutím vysoko kvalitných výrobkov. Neustále zlepšovanie 

kvality našich výrobkov sa nám ukazuje ako jediná cesta zachokvality našich výrobkov sa nám ukazuje ako jediná cesta zacho-

vania vysokej úrovne spokojnosti zákazníka. vania vysokej úrovne spokojnosti zákazníka. 

V roku 2010 vzniká na Slovensku nový spoločný podnik IBA V roku 2010 vzniká na Slovensku nový spoločný podnik IBA 

Chemolak, s.r.o., ktorý založili Chemolak a.s., a turecká spoločnosť Chemolak, s.r.o., ktorý založili Chemolak a.s., a turecká spoločnosť 

IBA Kimya so sídlom v Ankare. Zameriava sa na výrobu a predaj IBA Kimya so sídlom v Ankare. Zameriava sa na výrobu a predaj 

práškových náterových látok.práškových náterových látok.

Investície Chemolaku a spoločnosti IBA Kimya dosiahli po Investície Chemolaku a spoločnosti IBA Kimya dosiahli po 

500.000 eur. Najväčší producent práškových náterových látok v 500.000 eur. Najväčší producent práškových náterových látok v 

Turecku hľadal skúseného výrobcu tejto komodity v regióne. Turecku hľadal skúseného výrobcu tejto komodity v regióne. 

Spoločnosť transferom časti technológií a know-how na SlovenSpoločnosť transferom časti technológií a know-how na Sloven-

sko pripravila pôdu pre plánované zvýšenie výroby, nakoľko sko pripravila pôdu pre plánované zvýšenie výroby, nakoľko 

produkcia spoločného podniku bude smerovať na trhy strednej produkcia spoločného podniku bude smerovať na trhy strednej 

a východnej Európy.a východnej Európy.

Nová spoločnosť začala prevádzku v existujúcich priestoroch Nová spoločnosť začala prevádzku v existujúcich priestoroch 

spoločnosti Chemolak a.s.. Dlhodobé skúsenosti oboch partnespoločnosti Chemolak a.s.. Dlhodobé skúsenosti oboch partne-

rov vo výrobe práškových náterových látok, ako aj stabilné rov vo výrobe práškových náterových látok, ako aj stabilné 

zázemie spoločnosti zaručujú vysokú kvalitu výsledného produkzázemie spoločnosti zaručujú vysokú kvalitu výsledného produk-

tu podporeného spoľahlivým servisom a ponúkanými zákazníctu podporeného spoľahlivým servisom a ponúkanými zákazníc-

kymi službami. Spoločnosť dodáva na trh výrobky pod spoločkymi službami. Spoločnosť dodáva na trh výrobky pod spoloč-

ným označením Iba Kimya.ným označením Iba Kimya.

O spoločnostiO spoločnosti
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Naša misia,Naša misia,
to sú výrobky nad očakávania: Naša misia predstavuje efektívne a to sú výrobky nad očakávania: Naša misia predstavuje efektívne a 

vysoko kvalitné výrobky pre našich zákazníkov. To všetko od vysoko kvalitné výrobky pre našich zákazníkov. To všetko od 

našich špecializovaných technických pracovníkov, ktorí vyvíjajú našich špecializovaných technických pracovníkov, ktorí vyvíjajú 

nové inovatívne technológie.nové inovatívne technológie.

To je spolupráca výskumu a vývoja: Neustále investujeme do To je spolupráca výskumu a vývoja: Neustále investujeme do 

výskumu a vývoja za účelom dosiahnutia svetových štandardov.výskumu a vývoja za účelom dosiahnutia svetových štandardov.

To je kontinuálna kvalita služieb budovaná pomocou dobrých To je kontinuálna kvalita služieb budovaná pomocou dobrých 

vzťahov so zákazníkmi: Poskytujeme najlepšie riešenia pre našich vzťahov so zákazníkmi: Poskytujeme najlepšie riešenia pre našich 

zákazníkov s technickým servisom poskytovaným pred aj po zákazníkov s technickým servisom poskytovaným pred aj po 

predaji.predaji.

Je to technológia priateľská k životnému prostrediu a ľuďom: Je to technológia priateľská k životnému prostrediu a ľuďom: 

Našou najvyššou snahou je, samozrejme, ochrana ľudského Našou najvyššou snahou je, samozrejme, ochrana ľudského 

zdravia.zdravia.

Naša víziaNaša vízia
Poskytovaním najlepšej kvality, služieb a technológie pre našich Poskytovaním najlepšej kvality, služieb a technológie pre našich 

zákazníkov sa chceme dnes i v budúcnosti umiestniť medzi zákazníkov sa chceme dnes i v budúcnosti umiestniť medzi 

poprednými výrobcami práškových farieb v Európe. Zároveň poprednými výrobcami práškových farieb v Európe. Zároveň 

chceme zachovať našu pozíciu lídra v tejto oblasti na domácom chceme zachovať našu pozíciu lídra v tejto oblasti na domácom 

trhu.trhu.

ZásadyZásady
Spokojnosť zákazníkaSpokojnosť zákazníka

Chceme uspokojiť neustále rastúce požiadavky zákazníkov a v Chceme uspokojiť neustále rastúce požiadavky zákazníkov a v 

maximálnej možnej miere chceme zachovať a zlepšovať kvalitu maximálnej možnej miere chceme zachovať a zlepšovať kvalitu 

našich výrobkov.našich výrobkov.

Spokojnosť zamestnancovSpokojnosť zamestnancov

Snažíme sa o zvýšenie produktivity, znalostí, lojality a zainteresoSnažíme sa o zvýšenie produktivity, znalostí, lojality a zaintereso-

vania zamestnancov, aby si uvedomili, že kvalifikovaní a motivovavania zamestnancov, aby si uvedomili, že kvalifikovaní a motivova-

ní zamestnanci sú najdôležitejším článkom  spoločnosti.ní zamestnanci sú najdôležitejším článkom  spoločnosti.

Výskum a vývojVýskum a vývoj 

Chceme vyvíjať konkurencieschopné výrobky včas a  pomocou Chceme vyvíjať konkurencieschopné výrobky včas a  pomocou 

nových technológií a odborných expertov. Také,  ktoré uspokoja nových technológií a odborných expertov. Také,  ktoré uspokoja 

neustále rastúce požiadavky zákazníkov.neustále rastúce požiadavky zákazníkov.

Trvalá kvalitaTrvalá kvalita

Chceme predchádzať reklamáciám zákazníkov zabezpečením Chceme predchádzať reklamáciám zákazníkov zabezpečením 

trvalej kvality výrobkov a služieb.trvalej kvality výrobkov a služieb.

ProduktivitaProduktivita

Adaptujeme nové technológie a realizujeme potrebné zmeny vo Adaptujeme nové technológie a realizujeme potrebné zmeny vo 

všetkých našich procesoch.všetkých našich procesoch.

Inovácia a zmenaInovácia a zmena

Adaptácia nových technológií a realizácia týchto zmien vo Adaptácia nových technológií a realizácia týchto zmien vo 

všetkých procesoch.všetkých procesoch.

Rešpekt voči človeku a životnému prostrediuRešpekt voči človeku a životnému prostrediu

Vyrábame výrobky priateľské voči životnému prostrediu, ktoré Vyrábame výrobky priateľské voči životnému prostrediu, ktoré 

nepredstavujú žiadne riziko týkajúce sa zdravia a bezpečnosti pri nepredstavujú žiadne riziko týkajúce sa zdravia a bezpečnosti pri 

práci.práci.



1995  Prvé pokusy o výrobu práškových náterových látok1995  Prvé pokusy o výrobu práškových náterových látok

1996  Vytvorenie oddelenia výskumu a vývoja. Urýchlený test QUV1996  Vytvorenie oddelenia výskumu a vývoja. Urýchlený test QUV

1997  Zdvojnásobenie výrobnej kapacity1997  Zdvojnásobenie výrobnej kapacity

1998  Získanie osvedčenia Qualicoat pre polyesterovú exteriérovú práškovú náterovúá látku PE28 series1998  Získanie osvedčenia Qualicoat pre polyesterovú exteriérovú práškovú náterovúá látku PE28 series

1999  Získanie certifikátu ISO 9001 od certifikačnej spoločnosti SGS1999  Získanie certifikátu ISO 9001 od certifikačnej spoločnosti SGS

1999  Prvá výroba tenkovrstvovej práškovej náterovej látky, ktorá zníži spotrebu až do 60 %1999  Prvá výroba tenkovrstvovej práškovej náterovej látky, ktorá zníži spotrebu až do 60 %

1999  Spustenie kalorimetra (DSC) v laboratóriu výskumu a vývoja1999  Spustenie kalorimetra (DSC) v laboratóriu výskumu a vývoja

2001  Domáci výrobcovia spotrebičov začali používať tenkovrstvovú práškovú náterovú látku IBA Kimya2001  Domáci výrobcovia spotrebičov začali používať tenkovrstvovú práškovú náterovú látku IBA Kimya

2002  Obnovenie certifikátov ISO 9001:2001 2002  Obnovenie certifikátov ISO 9001:2001 

2002  Získanie osvedčenia Qualicoat pre polyesterovú exteriérovú práškovú náterovú látku bez TGIC (PE55 matt series)2002  Získanie osvedčenia Qualicoat pre polyesterovú exteriérovú práškovú náterovú látku bez TGIC (PE55 matt series)

2002  IBA Kimya sa stala lídrom na tureckom trhu práškových náterových látok2002  IBA Kimya sa stala lídrom na tureckom trhu práškových náterových látok

2003  Založenie druhého výrobného závodu v Kayseri - voľnej zóne. Celková kapacita navýšená na 16 000 ton ročne2003  Založenie druhého výrobného závodu v Kayseri - voľnej zóne. Celková kapacita navýšená na 16 000 ton ročne

2003  Obsadenie 225-ho miesta medzi 500 najväčšími priemyselnými závodmi v Turecku2003  Obsadenie 225-ho miesta medzi 500 najväčšími priemyselnými závodmi v Turecku

2003  Vyvinutie práškovej náterovej látky odolnej voči vysokým teplotám (3302003  Vyvinutie práškovej náterovej látky odolnej voči vysokým teplotám (330oC) s veľmi dobrými technickými vlastnosťamiC) s veľmi dobrými technickými vlastnosťami

2004  Získanie osvedčenia Qualicoat pre polyesterovú práškovú náterovú látku bez TGIC (1,3,5-Triglycidylizokyanurát) PE58 series2004  Získanie osvedčenia Qualicoat pre polyesterovú práškovú náterovú látku bez TGIC (1,3,5-Triglycidylizokyanurát) PE58 series

2004  Gradientová pec umožní kompletne simulovať priemyselné vypaľovanie v laboratórnych podmienkach2004  Gradientová pec umožní kompletne simulovať priemyselné vypaľovanie v laboratórnych podmienkach

2004  Vyvinutie epoxi-polyestorevej matnej práškovej náterovej látky FF20 series s vysokou odolnosťou voči žltnutiu2004  Vyvinutie epoxi-polyestorevej matnej práškovej náterovej látky FF20 series s vysokou odolnosťou voči žltnutiu

2005  Získanie osvedčenia Qualicoat pre vysoko odolnú polyesterovú práškovú náterovú látku vyvinutú v Turecku.2005  Získanie osvedčenia Qualicoat pre vysoko odolnú polyesterovú práškovú náterovú látku vyvinutú v Turecku.

 Na trh sme uviedli vysoko odolnú matnú práškovú náterovú látku PSD77 series  bez TGIC  Na trh sme uviedli vysoko odolnú matnú práškovú náterovú látku PSD77 series  bez TGIC 

2005  IBA Kimya získala spoločnosť IKB-Penta, výrobcu 1000 ton práškových náterových látok ročne v Gebze, Turecko2005  IBA Kimya získala spoločnosť IKB-Penta, výrobcu 1000 ton práškových náterových látok ročne v Gebze, Turecko

2005  Otvorenie prvej pobočky v zahraničí2005  Otvorenie prvej pobočky v zahraničí

2005  Vyvinutie metalických výrobkov PE28-PE58-PE55 series osvedčených certifikátom Qualicoat pre použitie v exteriéroch 2005  Vyvinutie metalických výrobkov PE28-PE58-PE55 series osvedčených certifikátom Qualicoat pre použitie v exteriéroch 

2005  Umiestnenie sa medzi prvými 10-timi výrobcami práškových fariebv Európe2005  Umiestnenie sa medzi prvými 10-timi výrobcami práškových fariebv Európe

2005   Prvá spoločnosť v Turecku, ktorá vyrába metalické výrobky metódou bondovania2005   Prvá spoločnosť v Turecku, ktorá vyrába metalické výrobky metódou bondovania

2005  Rozhodnutie o spolufinancovaní investície do výroby tekutých farieb spolu so španielskou spoločnosťou Valresa2005  Rozhodnutie o spolufinancovaní investície do výroby tekutých farieb spolu so španielskou spoločnosťou Valresa

2005  Začiatok výstavby modernej továrne na výrobu tekutých farieb v Ankare na rozlohe 52 000 m2005  Začiatok výstavby modernej továrne na výrobu tekutých farieb v Ankare na rozlohe 52 000 m2

2006  Obnovenie licenčnej zmluvy Protech (Kanada) – Oxyplast (Belgicko)2006  Obnovenie licenčnej zmluvy Protech (Kanada) – Oxyplast (Belgicko)

2006  Vyvinutie nízkovypaľovacej (160 2006  Vyvinutie nízkovypaľovacej (160 oC/13 min) epoxi-polyesterovej matnej práškovej náterovej látky FF22 seriesC/13 min) epoxi-polyesterovej matnej práškovej náterovej látky FF22 series

2006  Získanie osvedčenia Qualicoat na prvú vysoko odolnú polyesterovú lesklú práškovú náterovú látku PSD70 series  bez TGIC 2006  Získanie osvedčenia Qualicoat na prvú vysoko odolnú polyesterovú lesklú práškovú náterovú látku PSD70 series  bez TGIC 

2006  Vyvinutie tenkovrstvej nízkovypaľovacej (140 2006  Vyvinutie tenkovrstvej nízkovypaľovacej (140 oC/10 min) práškovej farby FF55 series s veľmi dobrým rozlevom C/10 min) práškovej farby FF55 series s veľmi dobrým rozlevom 

2006  Vyvinutie antibakteriálnej práškovej náterovej látky2006  Vyvinutie antibakteriálnej práškovej náterovej látky

2007   Získanie osvedčenia WRc-NFS pre modrú práškovú farbu FP6102 na kontakt s pitnou vodou. 2007   Získanie osvedčenia WRc-NFS pre modrú práškovú farbu FP6102 na kontakt s pitnou vodou. 

2007  Osvedčenie bondovaných epoxidovaných práškových náterových látok pre použitie na 3-vrstvové potrubia a začiatok ich  2007  Osvedčenie bondovaných epoxidovaných práškových náterových látok pre použitie na 3-vrstvové potrubia a začiatok ich  

 používania najväčšími výrobcami potrubí. používania najväčšími výrobcami potrubí.

2008  Vyvinutie super hydrofóbnej, ľahko čistiteľnej práškovej farby2008  Vyvinutie super hydrofóbnej, ľahko čistiteľnej práškovej farby

2009  Vyvinutie antikorózneho ochranného náteru CorrShield2009  Vyvinutie antikorózneho ochranného náteru CorrShield

2010  Vznik spoločného slovensko - tureckého podniku IBA CHEMOLAK2010  Vznik spoločného slovensko - tureckého podniku IBA CHEMOLAK

Míľniky IBA Kimya Míľniky IBA Kimya 





Práškové farby sú aplikované v suchej podobe a používajú sa ako Práškové farby sú aplikované v suchej podobe a používajú sa ako 

dekoratívna aj funkčná ochrana. dekoratívna aj funkčná ochrana. 

Najdôležitejším rozdielom medzi práškovými a konvenčnými Najdôležitejším rozdielom medzi práškovými a konvenčnými 

tekutými farbami je, že práškové farby nevyžadujú riedidlá na tekutými farbami je, že práškové farby nevyžadujú riedidlá na 

rozpustenie spojív, plnidiel a pigmentov. rozpustenie spojív, plnidiel a pigmentov. 

Vo všeobecnosti, práškové farby sa aplikujú elektrostatickými a Vo všeobecnosti, práškové farby sa aplikujú elektrostatickými a 

elektrokinetickými pištoľami a za účelom dosiahnutia hladkého elektrokinetickými pištoľami a za účelom dosiahnutia hladkého 

povrchu sa vypaľujú  počas určitej doby pri stanovenej teplote povrchu sa vypaľujú  počas určitej doby pri stanovenej teplote 

(120 (120 oC – 240 C – 240 oC). To umožňuje dosiahnuť tvrdší povrch ako C). To umožňuje dosiahnuť tvrdší povrch ako 

konvenčnými tekutými farbami.konvenčnými tekutými farbami.

 

Práškové farby sa väčšinou aplikujú na kovové povrchy ako biela Práškové farby sa väčšinou aplikujú na kovové povrchy ako biela 

technika, kancelársky nábytok, hliníkové plechy, oceľové dvere, technika, kancelársky nábytok, hliníkové plechy, oceľové dvere, 

automobilové súčiastky, priemyselné stroje, zliatinové kolesá, automobilové súčiastky, priemyselné stroje, zliatinové kolesá, 

oplotenie, záhradné nástroje, osvetlenie, pouličné vybavenie a oplotenie, záhradné nástroje, osvetlenie, pouličné vybavenie a 

pod. pod. 

Nové technológie umožňujú aplikovať práškové farby aj na Nové technológie umožňujú aplikovať práškové farby aj na 

rozličné povrchy ako MDF a plasty. rozličné povrchy ako MDF a plasty. 

Práškové farby sa rozdeľujú do dvoch hlavných skupín - na Práškové farby sa rozdeľujú do dvoch hlavných skupín - na 

termoplastické a termosetové. Pri procese tvorby filmu termotermoplastické a termosetové. Pri procese tvorby filmu termo-

plastické práškové farby neprechádzajú chemickou zmenou. Na plastické práškové farby neprechádzajú chemickou zmenou. Na 

druhej strane termosetová prášková farba sa používa na trhu vo druhej strane termosetová prášková farba sa používa na trhu vo 

väčšej miere. Chemicky reaguje nezvratným sieťovaním.väčšej miere. Chemicky reaguje nezvratným sieťovaním.

Práškové farby majú veľa výhod oproti konvenčným tekutým Práškové farby majú veľa výhod oproti konvenčným tekutým 

farbám:farbám:

- poskytujú vynikajúcu konečnú úpravu, väčšiu trvácnosť a  - poskytujú vynikajúcu konečnú úpravu, väčšiu trvácnosť a  

 zlepšenú ochranu proti korózii zlepšenú ochranu proti korózii

- nevypúšťajú takmer žiadne organické zložky (VOC) do   - nevypúšťajú takmer žiadne organické zložky (VOC) do   

 prostredia prostredia

- použitá prášková farba môže byť do 100 % znovu použitá  - použitá prášková farba môže byť do 100 % znovu použitá  

 recyklovaním v aplikačnej kabíne recyklovaním v aplikačnej kabíne

- zabezpečujú vyššiu hrúbku filmu (do 2000 μm) pri jednej  - zabezpečujú vyššiu hrúbku filmu (do 2000 μm) pri jednej  

 vrstve bez stekania vrstve bez stekania

- je pri nich znížená tvorba odpadu farby a čistiacich rozpúšťa- - je pri nich znížená tvorba odpadu farby a čistiacich rozpúšťa- 

 diel, ktoré musia byť likvidované ako nebezpečný odpad diel, ktoré musia byť likvidované ako nebezpečný odpad

- sú ekonomickejšie z dlhodobého hľadiska- sú ekonomickejšie z dlhodobého hľadiska

- aplikácia a operačné náklady sú menšie ako pri konvenčných  - aplikácia a operačné náklady sú menšie ako pri konvenčných  

 tekutých farbách tekutých farbách

- vyžadujú menšiu prácnosť a aplikácia je vhodná pre - vyžadujú menšiu prácnosť a aplikácia je vhodná pre 

 automatizovaný systém  automatizovaný systém 

- zabezpečujú širokú škálu odtieňov a rôzne povrchové úpravy- zabezpečujú širokú škálu odtieňov a rôzne povrchové úpravy

- majú širokú škálu oblastí použitia  a zabezpečujú požadované  - majú širokú škálu oblastí použitia  a zabezpečujú požadované  

 podmienky pre mnoho špecifických oblastí  podmienky pre mnoho špecifických oblastí 

- možnosť výroby dekoratívnych farieb ako metalické farby,  - možnosť výroby dekoratívnych farieb ako metalické farby,  

 štruktúrované farby, miešané farby a iné štruktúrované farby, miešané farby a iné

Termosetové práškové náterové látky boli vyvinuté v 60-tych rokoch 20-ho storočia ako alternatíva Termosetové práškové náterové látky boli vyvinuté v 60-tych rokoch 20-ho storočia ako alternatíva 

k tekutým farbám. Práškové farby sa vyrábajú bez použitia organických rozpúšťadiel. Táto vlastnosť k tekutým farbám. Práškové farby sa vyrábajú bez použitia organických rozpúšťadiel. Táto vlastnosť 

zabezpečuje ich veľmi dôležitú ekologickú výhodu.zabezpečuje ich veľmi dôležitú ekologickú výhodu.

Opis a výhody práškovýchOpis a výhody práškových
náterových látoknáterových látok

Výhody práškových náterových látok Výhody práškových náterových látok 

Starostlivosť o životné prostredie je v súčasnosti zodpovednosStarostlivosť o životné prostredie je v súčasnosti zodpovednos-

ťou štátu, priemyslu ale aj jednotlivcov. Práškové farby majú ťou štátu, priemyslu ale aj jednotlivcov. Práškové farby majú 

hlavnú environmentálnu výhodu oproti konvenčným tekutým hlavnú environmentálnu výhodu oproti konvenčným tekutým 

farbám a často aj výhodu úzko súvisiacich finančných nákladov. farbám a často aj výhodu úzko súvisiacich finančných nákladov. 

Mokré farby môžu obsahovať až do 50 % rozpúšťadiel, aby sa Mokré farby môžu obsahovať až do 50 % rozpúšťadiel, aby sa 

zabezpečil rozptyl živice a pigmentov, a tak umožnili samotnú zabezpečil rozptyl živice a pigmentov, a tak umožnili samotnú 

aplikáciu. Tieto rozpúšťadlá sa kompletne vyparia do atmosféry. aplikáciu. Tieto rozpúšťadlá sa kompletne vyparia do atmosféry. 

Rozpúšťadlá sú hlavnou environmentálnou hrozbou a priemysel Rozpúšťadlá sú hlavnou environmentálnou hrozbou a priemysel 

výroby náterových látok je veľkým producentom takýchto emisií. výroby náterových látok je veľkým producentom takýchto emisií. 

Práškové farby IBA Kimya majú nulové VOC, preto sa emisie Práškové farby IBA Kimya majú nulové VOC, preto sa emisie 

rozpúšťadiel stávajú minulosťou, a tak pomáhajú tvorbe čistejšierozpúšťadiel stávajú minulosťou, a tak pomáhajú tvorbe čistejšie-

ho a bezpečnejšieho prostredia.ho a bezpečnejšieho prostredia.

Životné prostredieŽivotné prostredie



Výroba práškových farieb sa zdvojnásobovala každých 7 rokov a Výroba práškových farieb sa zdvojnásobovala každých 7 rokov a 

mala dôležitý podiel na trhu v priemysle. Ročná výroba práškomala dôležitý podiel na trhu v priemysle. Ročná výroba práško-

vých farieb prekročila 1  milión ton v roku 2006.vých farieb prekročila 1  milión ton v roku 2006.

Ak sa pozrieme na rozdelenie výroby podľa kontinentov: 42 % Ak sa pozrieme na rozdelenie výroby podľa kontinentov: 42 % 

sa vyrobilo v Európe, 34 % v Ázii – Pacifiku, 18 % v Severnej sa vyrobilo v Európe, 34 % v Ázii – Pacifiku, 18 % v Severnej 

Amerike a zvyšok 6 % sa vyrobilo v ostatných krajinách. Z hľadisAmerike a zvyšok 6 % sa vyrobilo v ostatných krajinách. Z hľadis-

ka technológie mali zastúpenie 47 % hybridné, 39 % polyesteroka technológie mali zastúpenie 47 % hybridné, 39 % polyestero-

vé, 10 % epoxidové, 3 % polyuretánové a 1 % akrylátové práškové, 10 % epoxidové, 3 % polyuretánové a 1 % akrylátové práško-

vé farby.vé farby.

Práškové farby sú v súčasnosti veľmi žiadané na trhu náterových Práškové farby sú v súčasnosti veľmi žiadané na trhu náterových 

látok nielen pre svoju environmentálnu výhodu, ale takisto látok nielen pre svoju environmentálnu výhodu, ale takisto 

zabezpečujú optimálny pomer cena-výkon v porovnaní s zabezpečujú optimálny pomer cena-výkon v porovnaní s 

rozpúšťadlovými a vodouriediteľnými tekutými farbami.rozpúšťadlovými a vodouriediteľnými tekutými farbami.

TrhTrh



Vlastnosti práškových náterových látok a oblasti použitiaVlastnosti práškových náterových látok a oblasti použitia

Prášková farba pozostáva z tuhých surovín ako sú živice, tvrdidlá, Prášková farba pozostáva z tuhých surovín ako sú živice, tvrdidlá, 

plnidlá, pigmenty a aditíva. Tvrdý film farby sa dosiahne vypaľoplnidlá, pigmenty a aditíva. Tvrdý film farby sa dosiahne vypaľo-

vaním aplikovanej práškovej farby. Práškové farby môžu byť vaním aplikovanej práškovej farby. Práškové farby môžu byť 

aplikované na všetky elektricky vodivé a teplu odolné materiály.aplikované na všetky elektricky vodivé a teplu odolné materiály.

Pre optimálne skladovanie a aplikáciu by vo všeobecnosti veľkosPre optimálne skladovanie a aplikáciu by vo všeobecnosti veľkos-

ti častíc práškovej farby  mali byť v priemere 30-50 μm a bod ti častíc práškovej farby  mali byť v priemere 30-50 μm a bod 

skleného prechodu by mal byť v rozmedzí medzi 50-70 skleného prechodu by mal byť v rozmedzí medzi 50-70 oC. Za C. Za 

týchto podmienok môže farba dosiahnuť pri hrúbke filmu 60-80 týchto podmienok môže farba dosiahnuť pri hrúbke filmu 60-80 

μm optimálne krytie a hladký povrch. Spotreba je približne 10 μm optimálne krytie a hladký povrch. Spotreba je približne 10 

m2/kg./kg.

S novými technológiami sa aplikovaná hrúbka filmu môže S novými technológiami sa aplikovaná hrúbka filmu môže 

redukovať až na 25 μm. Nami vyvinuté tenkovrstvé práškové redukovať až na 25 μm. Nami vyvinuté tenkovrstvé práškové 

farby sa úspešne používajú na bielu techniku, kde je dôležitá farby sa úspešne používajú na bielu techniku, kde je dôležitá 

spotreba aj dekoratívny vzhľad. Výroba tenkovrstvých práškospotreba aj dekoratívny vzhľad. Výroba tenkovrstvých práško-

vých farieb IBA Kimya predstavuje 10 % z našej celkovej výroby.vých farieb IBA Kimya predstavuje 10 % z našej celkovej výroby.

Kritériá na určenie vhodnej hrúbky filmu: Kritériá na určenie vhodnej hrúbky filmu: 

- krycia schopnosť- krycia schopnosť

- vzhľad povrchu (hladký, zvrásnený, štruktúra a pod. )- vzhľad povrchu (hladký, zvrásnený, štruktúra a pod. )

- kvalita podkladového povrchu- kvalita podkladového povrchu

- funkcia náterovej látky (izolačné náterové látky, farby na  - funkcia náterovej látky (izolačné náterové látky, farby na  

 potrubia, antikorozívne náterové látky a pod.) potrubia, antikorozívne náterové látky a pod.)

Výber systému spojiva závisí od konečnej aplikácie a požadovaVýber systému spojiva závisí od konečnej aplikácie a požadova-

ných vlastností. Napríklad polyesterová živica pre exteriéry, ných vlastností. Napríklad polyesterová živica pre exteriéry, 

epoxidová živica pre vysokú chemickú odolnosť.epoxidová živica pre vysokú chemickú odolnosť.

Kategórie práškových náterových látok:Kategórie práškových náterových látok:

- Epoxidové: reakcia epoxidovej živice a imidazolínu alebo  - Epoxidové: reakcia epoxidovej živice a imidazolínu alebo  

 fenolového alebo dikyándiamidového tvrdidla fenolového alebo dikyándiamidového tvrdidla

- Epoxi-polyesterové (hybridné):  reakcia  karboxylovej   - Epoxi-polyesterové (hybridné):  reakcia  karboxylovej   

 polyesterovej živice a epoxidovej živice polyesterovej živice a epoxidovej živice

- Polyesterové:- Polyesterové:

 - TGIC polyester: reakcia karboxylovej polyesterovej živice a   - TGIC polyester: reakcia karboxylovej polyesterovej živice a  

  TGIC  TGIC

 - B-hydroxyalkylamidový polyester: reakcia karboxylovej   - B-hydroxyalkylamidový polyester: reakcia karboxylovej  

  polyesterovej živice a B-hydroxyalkylamidu  polyesterovej živice a B-hydroxyalkylamidu

 - Glycidyl esterový polyester: reakcia karboxylovej - Glycidyl esterový polyester: reakcia karboxylovej

  polyesterovej živice a glycidyl esteru  polyesterovej živice a glycidyl esteru

- Polyuretánové: reakcia hydroxylovej polyesterovej živice a  - Polyuretánové: reakcia hydroxylovej polyesterovej živice a  

 izokyanátu izokyanátu

- Akrylátové: reakcia GMA (glycidyl metakrylát) akrylátovej  - Akrylátové: reakcia GMA (glycidyl metakrylát) akrylátovej  

 živice a dikarboxylovej kyseliny živice a dikarboxylovej kyseliny

Odhad spotreby práškovej farby

Vzorec:
hrúbka filmu (μm) x hustota (gr/cm3)
= použitá farba (gr/cm2)
Spotreba m2/kg = 1000 / použitá farba (gr/m2)

Príklad výpočtu:
Ak má farba hustotu 1,60 gr/cm3, pri 60 μm: 
Použitie farby: 1,60 x 60 = 96 gr/m2

Spotreba: 1000 / 96 = 10 m2/kg

Vzorové výrobky

Teplota vypaľovania oC

Odolnosť voči žltnutiu

Odolnosť voči úderu

Erichsen

Test priľnavosti

Test ohybu

Soľná komora

1000 hodín

Test vľhkosti 1000 hodín

DIN 50 017

Poveternostná odolnosť



Živica

Vzorové výrobkyVzorové výrobky

Teplota vypaľovania Teplota vypaľovania oC

Odolnosť voči žltnutiuOdolnosť voči žltnutiu

Odolnosť voči úderuOdolnosť voči úderu

ErichsenErichsen

Test priľnavostiTest priľnavosti

Test ohybuTest ohybu

Soľná komoraSoľná komora

1000 hodín1000 hodín

Test vľhkosti 1000 hodínTest vľhkosti 1000 hodín

DIN 50 017DIN 50 017

Poveternostná odolnosťPoveternostná odolnosť

Epoxi-
polyesterová

TGIC
Polyesterová

B-hydroxyal-
kylamid

polyesterová

Glycil-ester
polyesterová

Polyuretánová Vysoko trvácna
polyuretánová

Epoxidová



Karboxylová polyesterová živicaKarboxylová polyesterová živica
+ epoxidová živica  epoxidová živica 

EPOXIDOVÉ PRÁŠKOVÉEPOXIDOVÉ PRÁŠKOVÉ
NÁTEROVÉ LÁTKYNÁTEROVÉ LÁTKY

Epoxidové práškové náterové látky sú funkčné náterové látky s Epoxidové práškové náterové látky sú funkčné náterové látky s 

vysokou mechanickou, chemickou a koróznou odolnosťou. vysokou mechanickou, chemickou a koróznou odolnosťou. 

Tužidlá epoxidových náterových látok sú dikyandiamid, fenol, Tužidlá epoxidových náterových látok sú dikyandiamid, fenol, 

imidiazolin a anhydridy. Výber tužidla závisí od oblasti konečnéimidiazolin a anhydridy. Výber tužidla závisí od oblasti konečné-

ho použitia. Fenolové tužidlá sú veľmi reaktívne výrobky. Môžu sa ho použitia. Fenolové tužidlá sú veľmi reaktívne výrobky. Môžu sa 

vypaľovať pri teplote 120 vypaľovať pri teplote 120 oC. Zabezpečujú vysokú odolnosť voči C. Zabezpečujú vysokú odolnosť voči 

chemikáliám, rozpúšťadlám a korózii najmä vďaka ich vysokej chemikáliám, rozpúšťadlám a korózii najmä vďaka ich vysokej 

sieťovej hustote. Dikyandiamidové tužidlá zabezpečujú veľmi sieťovej hustote. Dikyandiamidové tužidlá zabezpečujú veľmi 

husté sieťovanie a majú vysokú odolnosť voči rozpúšťadlám a husté sieťovanie a majú vysokú odolnosť voči rozpúšťadlám a 

chemikáliám. Anhydridové tvrdidlá zabezpečujú odolnosť voči chemikáliám. Anhydridové tvrdidlá zabezpečujú odolnosť voči 

žltnutiu a odolnosť voči kyselinám a rozpúšťadlám. Imidiazolinožltnutiu a odolnosť voči kyselinám a rozpúšťadlám. Imidiazolino-

vé tvrdidlá sa používajú na dosiahnutie matnej práškovej farby. vé tvrdidlá sa používajú na dosiahnutie matnej práškovej farby. 

Vďaka ľahko dosiahnuteľnému matnému povrchu (3 %-ný lesk), Vďaka ľahko dosiahnuteľnému matnému povrchu (3 %-ný lesk), 

používajú sa aj na niektoré dekoratívne výrobky.používajú sa aj na niektoré dekoratívne výrobky.

Epoxidové náterové látky skracujú aplikačný čas v procese Epoxidové náterové látky skracujú aplikačný čas v procese 

povrchovej úpravy krátkym reakčným časom pri vysokej teplote povrchovej úpravy krátkym reakčným časom pri vysokej teplote 

vypaľovania a zabezpečujú dosiahnutie vysoko kvalitného vypaľovania a zabezpečujú dosiahnutie vysoko kvalitného 

výsledku.výsledku.

Používajú sa ako izolačný náter na elektrické náradie vďaka ich Používajú sa ako izolačný náter na elektrické náradie vďaka ich 

vysokej hustote sietí. vysokej hustote sietí. 

Nevýhodou epoxidových náterových látok je ich sklon k žltnutiu Nevýhodou epoxidových náterových látok je ich sklon k žltnutiu 

pri prepálení.pri prepálení.

Ďalšou nevýhodou epoxidových náterových látok je ich slabá Ďalšou nevýhodou epoxidových náterových látok je ich slabá 

odolnosť voči UV žiareniu. Po krátkom čase kriedujú a vytvorí sa odolnosť voči UV žiareniu. Po krátkom čase kriedujú a vytvorí sa 

matný povrch, ktorý však vôbec nevplýva na funkčné vlastnosti. matný povrch, ktorý však vôbec nevplýva na funkčné vlastnosti. 

EPOXI-POLYESTEROVÉ (HYBRIDNÉ)EPOXI-POLYESTEROVÉ (HYBRIDNÉ)
PRÁŠKOVÉ NÁTEROVÉ LÁTKYPRÁŠKOVÉ NÁTEROVÉ LÁTKY

Epoxi-polyesterové práškové náterové látky ponúkajú ekonoEpoxi-polyesterové práškové náterové látky ponúkajú ekono-

mickú alternatívu k epoxidom, ktoré sú vynikajúcou interiérovou mickú alternatívu k epoxidom, ktoré sú vynikajúcou interiérovou 

farbou pre všeobecné použitie. Sú určené pre dekoratívnu a farbou pre všeobecné použitie. Sú určené pre dekoratívnu a 

podpornú aplikáciu, kde sa nepožaduje vysoká trvanlivosť v podpornú aplikáciu, kde sa nepožaduje vysoká trvanlivosť v 

exteriéroch. Hybridné chemické zložky kriedujú a blednú exteriéroch. Hybridné chemické zložky kriedujú a blednú 

vplyvom UV žiarenia kvôli obsahu epoxidových zložiek. Avšak vplyvom UV žiarenia kvôli obsahu epoxidových zložiek. Avšak 

polyesterové zložky prispievajú k lepšej odolnosti voči žltnutiu polyesterové zložky prispievajú k lepšej odolnosti voči žltnutiu 

pri prepálení, ako je to pri typických epoxidových zložkách.pri prepálení, ako je to pri typických epoxidových zložkách.

Pomer polyesterovej a epoxidovej živice sa môže pohybovať od Pomer polyesterovej a epoxidovej živice sa môže pohybovať od 

50/50 do 80/20. Pomer je stanovený na základe požiadavky 50/50 do 80/20. Pomer je stanovený na základe požiadavky 

zákazníka. V tomto systéme sa kombinuje chemická odolnosť zákazníka. V tomto systéme sa kombinuje chemická odolnosť 

epoxidovej živice s odolnosťou polyesterovej živice voči žltnutiu epoxidovej živice s odolnosťou polyesterovej živice voči žltnutiu 

a voči UV žiareniu. Takmer 50 % všeobecnej spotreby práškových a voči UV žiareniu. Takmer 50 % všeobecnej spotreby práškových 

farieb predstavujú epoxi-polyesterové (hybridné) práškové farby.farieb predstavujú epoxi-polyesterové (hybridné) práškové farby.

Na kompletnú reakciu medzi epoxidovou a polyesterovou Na kompletnú reakciu medzi epoxidovou a polyesterovou 

živicou sa požaduje teplota v rozsahu od 140 živicou sa požaduje teplota v rozsahu od 140 oC do 220 C do 220 oC a čas C a čas 

potrebný na reakciu sa môže pohybovať od 5 do 30 minút. potrebný na reakciu sa môže pohybovať od 5 do 30 minút. 

Keďže pomer epoxidovej živice v hybridnej práškovej farbe je Keďže pomer epoxidovej živice v hybridnej práškovej farbe je 

menší ako v epoxidovej práškovej farbe, odolnosť voči žltnutiu a menší ako v epoxidovej práškovej farbe, odolnosť voči žltnutiu a 

kriedovaniu vo vonkajšom prostredí je lepšia. Avšak nedoporukriedovaniu vo vonkajšom prostredí je lepšia. Avšak nedoporu-

čuje sa použitie farby v exteriéroch práve kvôli obsahu epoxidočuje sa použitie farby v exteriéroch práve kvôli obsahu epoxido-

vej živice.vej živice.

Hybridné systémy majú vynikajúce mechanické vlastnosti. Hybridné systémy majú vynikajúce mechanické vlastnosti. 

Niektoré receptúry môžu poskytnúť výsledok až T0 v teste Niektoré receptúry môžu poskytnúť výsledok až T0 v teste 

T-bend. Pri vhodnej predúprave môže byť dosiahnutá na konci T-bend. Pri vhodnej predúprave môže byť dosiahnutá na konci 

1000 hodín soľnej komory penetrácia hrdze menej ako 2mm. 1000 hodín soľnej komory penetrácia hrdze menej ako 2mm. 

Hybridné systémy môžu byť použité vo väčšine interiérov vďaka Hybridné systémy môžu byť použité vo väčšine interiérov vďaka 

univerzálnym vlastnostiam. Sú často používané a vyhovujú univerzálnym vlastnostiam. Sú často používané a vyhovujú 

širokej škále aplikácií ako kovový nábytok, biela technika, širokej škále aplikácií ako kovový nábytok, biela technika, 

domáce spotrebiče, svietidlá, vykurovacie zariadenia (panelové domáce spotrebiče, svietidlá, vykurovacie zariadenia (panelové 

radiátory, bojlery), keramika, automobilové súčiastky (automobiradiátory, bojlery), keramika, automobilové súčiastky (automobi-

lové disky, rámy automobilových sedačiek) atď. lové disky, rámy automobilových sedačiek) atď. 

Pri hybridných systémoch sú dostupné všetky odtiene RAL a Pri hybridných systémoch sú dostupné všetky odtiene RAL a 

rôzne povrchové efekty, ako napríklad zvrásnenie, štruktúra, rôzne povrchové efekty, ako napríklad zvrásnenie, štruktúra, 

metalíza, žilkovitý náter.metalíza, žilkovitý náter.

Vlastnosti práškových náterových látok a oblasti použitiaVlastnosti práškových náterových látok a oblasti použitia





POLYESTEROVÉ PRÁŠKOVÉPOLYESTEROVÉ PRÁŠKOVÉ
NÁTEROVÉ LÁTKYNÁTEROVÉ LÁTKY

Pri výrobe polyesterových práškových náterových látok sa použíPri výrobe polyesterových práškových náterových látok sa použí-

va polyesterová živica s funkčnými karboxylovými skupinami. va polyesterová živica s funkčnými karboxylovými skupinami. 

Používajú sa v nich rozdielne tužidlá, v závislosti od oblasti použiPoužívajú sa v nich rozdielne tužidlá, v závislosti od oblasti použi-

tia ako napríklad TGIC(1,3,5-Triglycidylizokyanurát), hydroxyalkytia ako napríklad TGIC(1,3,5-Triglycidylizokyanurát), hydroxyalky-

lamid alebo glycidyl ester. Polyesterové práškové farby sú odolné lamid alebo glycidyl ester. Polyesterové práškové farby sú odolné 

voči UV žiareniu. Vďaka týmto vlastnostiam sa uprednostňujú pri voči UV žiareniu. Vďaka týmto vlastnostiam sa uprednostňujú pri 

aplikáciách v exteriéroch. Super odolné polyesterové práškové aplikáciách v exteriéroch. Super odolné polyesterové práškové 

farby sú o 2-3 krát odolnejšie voči UV žiareniu ako normálne farby sú o 2-3 krát odolnejšie voči UV žiareniu ako normálne 

polyestery. Používajú sa najmä pri stavebných hliníkových polyestery. Používajú sa najmä pri stavebných hliníkových 

výliskoch, poľnohospodárskych strojoch a automobilových výliskoch, poľnohospodárskych strojoch a automobilových 

súčiastkach. súčiastkach. 

Polyestery môžu byť vypaľované pri teplotách od 160 – 240 Polyestery môžu byť vypaľované pri teplotách od 160 – 240 oC. C. 

Majú veľmi dobrú mechanickú odolnosť a odolnosť voči chemiMajú veľmi dobrú mechanickú odolnosť a odolnosť voči chemi-

káliám. káliám. 

Odolnosť polyesterových práškových farieb voči žltnutiu je lepšia Odolnosť polyesterových práškových farieb voči žltnutiu je lepšia 

ako pri epoxidových a hybridných systémoch. Použitá živica a ako pri epoxidových a hybridných systémoch. Použitá živica a 

pigmenty sa pri vysokých teplotách nerozkladajú. Používajú sa aj pigmenty sa pri vysokých teplotách nerozkladajú. Používajú sa aj 

v interiéroch, napríklad na horúce materiály (pece, elektrické v interiéroch, napríklad na horúce materiály (pece, elektrické 

ohrievače).ohrievače).

POLYURETÁNOVÉ PRÁŠKOVÉPOLYURETÁNOVÉ PRÁŠKOVÉ
NÁTEROVÉ LÁTKYNÁTEROVÉ LÁTKY

Polyuretánové práškové náterové látky sa používajú hlavne tam, Polyuretánové práškové náterové látky sa používajú hlavne tam, 

kde sa vyžaduje matný povrch odolný voči vplyvom počasia. Veľa kde sa vyžaduje matný povrch odolný voči vplyvom počasia. Veľa 

polyuretánových tvrdidiel je na báze izoforón-diisokyanátu polyuretánových tvrdidiel je na báze izoforón-diisokyanátu 

(IPDI). Reakcia nastáva medzi OH polyesterom a blokovaným (IPDI). Reakcia nastáva medzi OH polyesterom a blokovaným 

izokyanátom alebo uretdione-izokyanátom (neobsahuje blokoizokyanátom alebo uretdione-izokyanátom (neobsahuje bloko-

vaciu zložku) a následne sa na konci reakcie vytvorí polyuretán. vaciu zložku) a následne sa na konci reakcie vytvorí polyuretán. 

Keďže izokyanáty sú veľmi reaktívne produkty, mali by byť blokoKeďže izokyanáty sú veľmi reaktívne produkty, mali by byť bloko-

vané. Preto pri prechode extrúderom sa materiál nezohrieva na vané. Preto pri prechode extrúderom sa materiál nezohrieva na 

teplotu vyššiu ako 100 teplotu vyššiu ako 100 oC, čo zabezpečí stabilitu aj pri skladovaní. C, čo zabezpečí stabilitu aj pri skladovaní. 

Blokovanie sa zabezpečuje  všeobecným kaprolaktámom. Tieto Blokovanie sa zabezpečuje  všeobecným kaprolaktámom. Tieto 

blokovacie zložky sa uvoľňujú nad 170 blokovacie zložky sa uvoľňujú nad 170 oC počas vypaľovania a 5 C počas vypaľovania a 5 

% odchádza ako plyn. Preto na kompletné sieťovanie musia byť % odchádza ako plyn. Preto na kompletné sieťovanie musia byť 

polyuretánové práškové farby vypaľované pri teplote najmenej polyuretánové práškové farby vypaľované pri teplote najmenej 

180 180 oC a pec musí mať veľmi dobrú ventiláciu. Toto neplatí pre C a pec musí mať veľmi dobrú ventiláciu. Toto neplatí pre 

polyuretánové práškové farby tužené uretdione-izokyanátom.polyuretánové práškové farby tužené uretdione-izokyanátom.

Vďaka tomu, že je ľahko dosiahnuteľný matný povrch a vďaka Vďaka tomu, že je ľahko dosiahnuteľný matný povrch a vďaka 

veľmi dobrým rozlevovým vlastnostiam sa polyuretánové veľmi dobrým rozlevovým vlastnostiam sa polyuretánové 

práškové farby používajú na automobilové súčiastky a na práškové farby používajú na automobilové súčiastky a na 

vycibrené dekoratívne techniky.vycibrené dekoratívne techniky.

AKRYLÁTOVÉ PRÁŠKOVÉAKRYLÁTOVÉ PRÁŠKOVÉ
NÁTEROVÉ LÁTKYNÁTEROVÉ LÁTKY

Akrylátové práškové farby zabezpečujú veľmi dobrú odolnosť Akrylátové práškové farby zabezpečujú veľmi dobrú odolnosť 

voči poveternostným vplyvom a lepšiu nivelizáciu pri nižších voči poveternostným vplyvom a lepšiu nivelizáciu pri nižších 

teplotách. Kvôli týmto vlastnostiam sa prednostne používajú ako teplotách. Kvôli týmto vlastnostiam sa prednostne používajú ako 

bezfarebný náter. Keďže akrylátové práškové farby nie sú kompabezfarebný náter. Keďže akrylátové práškové farby nie sú kompa-

tibilné s ostatnými systémami práškových farieb, vyrábajú sa v tibilné s ostatnými systémami práškových farieb, vyrábajú sa v 

úplne odlišných výrobných závodoch a používajú sa v iných úplne odlišných výrobných závodoch a používajú sa v iných 

oblastiach (môžu sa objaviť defekty na povrchoch kvôli nekomoblastiach (môžu sa objaviť defekty na povrchoch kvôli nekom-

patibilite).patibilite).

Vlastnosti práškových náterových látok a oblasti použitiaVlastnosti práškových náterových látok a oblasti použitia

Povrch / materiál

Hliníkový profil / stolárstvo

Hliníkový kryt v exteriéroch

Domáci/kancelársky nábytok

Regály/šatníky

Kuchynský nábytok

Kúpeľňová výbava

Záhradný nábytok

Svietidlá

Laboratórne vybavenie

Elektrické panely

Záhradné oplotenie

Mestský mobiliár

Panelové radiátory

Ručné náradie

Poľnohospodárske náradie

Reklamné panely

vodomery

Bicykle / motocykle

Povrch / materiál

Detský kočiar

Práčka / umývačka riadu

Chladnička / mraznička

Športové náradie / kemping

Hračky

Automobilový disk

Automobily - subdodávatelia

Pece 

Ohrievače 

Domáce elektrické spotrebiče

Klimatizácia / ventilácia

Šijacie stroje

Olejové filtre

Hasiace prístroje

Konštrukcie / ťažké konštr. zariadenia

Potrubia 

Parabolické antény

Kancelárske vybavenie



Odporúčané systémy práškových náterových látok pre vybrané povrchy
Povrch / materiálPovrch / materiál

Hliníkový profil / stolárstvoHliníkový profil / stolárstvo

Hliníkový kryt v exteriérochHliníkový kryt v exteriéroch

Domáci/kancelársky nábytokDomáci/kancelársky nábytok

Regály/šatníkyRegály/šatníky

Kuchynský nábytokKuchynský nábytok

Kúpeľňová výbavaKúpeľňová výbava

Záhradný nábytokZáhradný nábytok

SvietidláSvietidlá

Laboratórne vybavenieLaboratórne vybavenie

Elektrické panelyElektrické panely

Záhradné oplotenieZáhradné oplotenie

Mestský mobiliárMestský mobiliár

Panelové radiátoryPanelové radiátory

Ručné náradieRučné náradie

Poľnohospodárske náradiePoľnohospodárske náradie

Reklamné panelyReklamné panely

vodomeryvodomery

Bicykle / motocykleBicykle / motocykle

Povrch / materiálPovrch / materiál

Detský kočiarDetský kočiar

Práčka / umývačka riaduPráčka / umývačka riadu

Chladnička / mrazničkaChladnička / mraznička

Športové náradie / kempingŠportové náradie / kemping

HračkyHračky

Automobilový diskAutomobilový disk

Automobily - subdodávateliaAutomobily - subdodávatelia

Pece Pece 

Ohrievače Ohrievače 

Domáce elektrické spotrebičeDomáce elektrické spotrebiče

Klimatizácia / ventiláciaKlimatizácia / ventilácia

Šijacie strojeŠijacie stroje

Olejové filtreOlejové filtre

Hasiace prístrojeHasiace prístroje

Konštrukcie / ťažké konštr. zariadeniaKonštrukcie / ťažké konštr. zariadenia

Potrubia Potrubia 

Parabolické antényParabolické antény

Kancelárske vybavenieKancelárske vybavenie



Možnosť výberu odtieňov je v súčasnosti takmer neobmedzená. Možnosť výberu odtieňov je v súčasnosti takmer neobmedzená. 

Naša spoločnosť ponúka paletu hotových odtieňov napr. podľa Naša spoločnosť ponúka paletu hotových odtieňov napr. podľa 

vzorkovnice RAL a takisto aj možnosť prispôsobenia sa vášmu vzorkovnice RAL a takisto aj možnosť prispôsobenia sa vášmu 

odtieňu za účelom lepšieho uspokojenia špeciálnych potrieb,  odtieňu za účelom lepšieho uspokojenia špeciálnych potrieb,  

najmä menších spracovateľov práškových farieb. najmä menších spracovateľov práškových farieb. 

Vo všeobecnosti je dostupná škála od matných až po vysoko Vo všeobecnosti je dostupná škála od matných až po vysoko 

lesklé odtiene. Hladké, vysoko lesklé práškové nátery ponúkajú lesklé odtiene. Hladké, vysoko lesklé práškové nátery ponúkajú 

vysokú jedinečnosť vytvorením ilúzie hĺbky alebo mokrého vysokú jedinečnosť vytvorením ilúzie hĺbky alebo mokrého 

povrchu. Matné nátery môžu zasa zakryť povrchové defekty povrchu. Matné nátery môžu zasa zakryť povrchové defekty 

alebo chyby, ako napríklad: body zvaru, zárezy a škrabance na alebo chyby, ako napríklad: body zvaru, zárezy a škrabance na 

rôznych povrchoch. rôznych povrchoch. 

Kladivkový efekt alebo žilkovanie poskytujú antický alebo zvetraKladivkový efekt alebo žilkovanie poskytujú antický alebo zvetra-

ný vzhľad pomocou čiernej bázy s metalickými pigmentmi zlatej, ný vzhľad pomocou čiernej bázy s metalickými pigmentmi zlatej, 

striebornej alebo medenej v kontraste s čiernou. Tento zvetraný striebornej alebo medenej v kontraste s čiernou. Tento zvetraný 

vzhľad je populárny najmä pri nábytkoch a výkladoch, kde sa vzhľad je populárny najmä pri nábytkoch a výkladoch, kde sa 

požaduje rozsiahla škála viacfarebného efektného vzhľadu napr. požaduje rozsiahla škála viacfarebného efektného vzhľadu napr. 

v prevedení žula, konfetti, hrdza alebo zvetraný vzhľad.v prevedení žula, konfetti, hrdza alebo zvetraný vzhľad.

Transparentné práškové farby sa často používajú ako vonkajšia Transparentné práškové farby sa často používajú ako vonkajšia 

ochranná vrstva na mnohých mosadzných výrobkoch, ako sú ochranná vrstva na mnohých mosadzných výrobkoch, ako sú 

napríklad: kľučky dverí, pánty, zábradlia, lampy a vodovodné napríklad: kľučky dverí, pánty, zábradlia, lampy a vodovodné 

armatúry. Dostupné sú tiež práškové farby v prevedení, ktoré armatúry. Dostupné sú tiež práškové farby v prevedení, ktoré 

nahradí chrómované alebo mosadzné pokovanie pri rôznych nahradí chrómované alebo mosadzné pokovanie pri rôznych 

aplikáciách.aplikáciách.

Metalické práškové farby dodajú výrobkom ligotavý vzhľad, ktorý Metalické práškové farby dodajú výrobkom ligotavý vzhľad, ktorý 

môže reprodukovať imitáciu holého kovu, ale dodať zároveň aj môže reprodukovať imitáciu holého kovu, ale dodať zároveň aj 

punc elegancie konečnému výrobku. Na tento účel bolo vyvinupunc elegancie konečnému výrobku. Na tento účel bolo vyvinu-

tých veľa typov prevedení s efektným finálnym vzhľadom. Použítých veľa typov prevedení s efektným finálnym vzhľadom. Použí-

va sa potom na metalické prevedenia nábytkov v interiéroch aj va sa potom na metalické prevedenia nábytkov v interiéroch aj 

exteriéroch, cvičebné nástroje, trávne a záhradné nástroje a exteriéroch, cvičebné nástroje, trávne a záhradné nástroje a 

rôzne iné výrobky. Ich vzhľad sa môže podobať na zlato, chróm rôzne iné výrobky. Ich vzhľad sa môže podobať na zlato, chróm 

alebo mosadz.alebo mosadz.

Štruktúrované práškové farby sa často používajú na zakrytie Štruktúrované práškové farby sa často používajú na zakrytie 

nerovností povrchov, ktoré by pri hladkom povrchu mohli byť nerovností povrchov, ktoré by pri hladkom povrchu mohli byť 

viditeľné, poskytujú nešmykľavý povrch alebo skryjú odtlačky viditeľné, poskytujú nešmykľavý povrch alebo skryjú odtlačky 

prstov, zatiaľ čo výrobku poskytnú inak osobitý vzhľad. Vzhľad prstov, zatiaľ čo výrobku poskytnú inak osobitý vzhľad. Vzhľad 

môže variovať od jemného brúsneho papiera cez kamenistú môže variovať od jemného brúsneho papiera cez kamenistú 

štruktúru až po hrubý vzhľad podobný koži aligátora.štruktúru až po hrubý vzhľad podobný koži aligátora.

Vrásčité povrchy sú špeciálnou triedou štruktúr, ktoré poskytujú Vrásčité povrchy sú špeciálnou triedou štruktúr, ktoré poskytujú 

rôzne štýly a konzistentný vzhľad. Majú výbornú odolnosť voči rôzne štýly a konzistentný vzhľad. Majú výbornú odolnosť voči 

opotrebovaniu a poveternostným vplyvom. Typické použitie je opotrebovaniu a poveternostným vplyvom. Typické použitie je 

pre rôzne náradie a nástroje, cvičebné nástroje a výklady obchopre rôzne náradie a nástroje, cvičebné nástroje a výklady obcho-

dov.dov.

CharakteristikaCharakteristika
vzhľaduvzhľadu





Výroba práškových náterových látokVýroba práškových náterových látok
a kontrola kvalitya kontrola kvality

Termosetové práškové náterové látky pozostávajú z pigmentov a Termosetové práškové náterové látky pozostávajú z pigmentov a 

aditív rozptýlených vo filmotvornom spojive živice a tvrdidla, aditív rozptýlených vo filmotvornom spojive živice a tvrdidla, 

namletého na jemný prášok. Výroba práškovej farby pozostáva z namletého na jemný prášok. Výroba práškovej farby pozostáva z 

8 krokov:8 krokov:

- naváženie surovín- naváženie surovín

- miešanie- miešanie

- prechod cez extrúder- prechod cez extrúder

- chladenie - chladenie 

- drvenie (rozbíjanie extrudátov na malé čipsy)- drvenie (rozbíjanie extrudátov na malé čipsy)

- mletie a klasifikácia (mletie prášku na 2 veľkostné frakcie)- mletie a klasifikácia (mletie prášku na 2 veľkostné frakcie)

- preosievanie- preosievanie

- balenie- balenie

MiešanieMiešanie
Účelom miešania je pripraviť homogénnu zmes surovín ešte Účelom miešania je pripraviť homogénnu zmes surovín ešte 

pred samotným prechodom cez extrúder v súlade s receptúrou pred samotným prechodom cez extrúder v súlade s receptúrou 

výrobku. V tomto štádiu sa vykonávajú všetky doladenia výrobku. V tomto štádiu sa vykonávajú všetky doladenia 

odtieňov.odtieňov.

Prechod cez extrúderPrechod cez extrúder
Pripravená zmes sa dostáva do extrúdera, ktorým je postupne Pripravená zmes sa dostáva do extrúdera, ktorým je postupne 

pretláčaná na ďalšie spracovanie. Počas tohto deja prebieha pretláčaná na ďalšie spracovanie. Počas tohto deja prebieha 

niekoľko procesov vrátane tavenia a homogenizácie zmesi. niekoľko procesov vrátane tavenia a homogenizácie zmesi. 

Potrebná energia sa dodáva ohrievaním valca extrúdera a Potrebná energia sa dodáva ohrievaním valca extrúdera a 

teplom vznikajúcim mechanickým trením materiálu pri prechoteplom vznikajúcim mechanickým trením materiálu pri precho-

de cez extrúder. Pri vytlačení z extrúdera je extrudát prudko de cez extrúder. Pri vytlačení z extrúdera je extrudát prudko 

ochladený do tenkého plátu a nasleduje drvenie na malé čipsy ochladený do tenkého plátu a nasleduje drvenie na malé čipsy 

vhodné na mletie.vhodné na mletie.

MletieMletie
Extrudované čipsy sa do mlyna dopravujú pomocou podávača, Extrudované čipsy sa do mlyna dopravujú pomocou podávača, 

kde sa melú na kolíkových alebo diskových mlynoch. Prechod kde sa melú na kolíkových alebo diskových mlynoch. Prechod 

pomletých častíc mlynom zabezpečuje ventilátor s veľkou pomletých častíc mlynom zabezpečuje ventilátor s veľkou 

kapacitou, ktorý čerpá vzduch cez mlyn. Príliš veľké častice kapacitou, ktorý čerpá vzduch cez mlyn. Príliš veľké častice 

zostávajú v mlyne, až kým nemajú vhodnú veľkosť, aby ich klasifizostávajú v mlyne, až kým nemajú vhodnú veľkosť, aby ich klasifi-

kátor vypustil. Distribúcia veľkosti častíc je regulovateľná otáčkakátor vypustil. Distribúcia veľkosti častíc je regulovateľná otáčka-

mi motora mlyna, rýchlosťou klasifikátora a dobou zotrvania mi motora mlyna, rýchlosťou klasifikátora a dobou zotrvania 

materiálu v mlyne.materiálu v mlyne.

Odstraňovanie prášku z dopravného vzduchu je možné 3 metóOdstraňovanie prášku z dopravného vzduchu je možné 3 metó-

dami:dami:

Filtračný box:Filtračný box: Jemné častice sa separujú cez filter. Jemné častice sa separujú cez filter.

Cyklón a filtračný box:Cyklón a filtračný box: Častice väčšie ako 10 mikrónov sa  Častice väčšie ako 10 mikrónov sa 

separujú v cyklóne a vracajú sa späť do mlyna. Jemné častice sa separujú v cyklóne a vracajú sa späť do mlyna. Jemné častice sa 

separujú na fitroch.separujú na fitroch.

Mikroklasifikátor a filtračný box: Mikroklasifikátor a filtračný box: Prášok prejde mechanicPrášok prejde mechanic-

kým klasifikátorom, ktorý odstráni všetky častice menšie, ako kým klasifikátorom, ktorý odstráni všetky častice menšie, ako 

požadovaná veľkosť v závislosti od príslušného nastavenia požadovaná veľkosť v závislosti od príslušného nastavenia 

zariadenia. Toto zaručí, aby prášok obsahoval minimum jemných zariadenia. Toto zaručí, aby prášok obsahoval minimum jemných 

častíc, ale to zároveň výrazne zvyšuje náklady na výrobu práškočastíc, ale to zároveň výrazne zvyšuje náklady na výrobu práško-

vej farby.vej farby.

PreosievaniePreosievanie
Výrobok postupuje cez sito ešte pred balením, aby sa odstránili Výrobok postupuje cez sito ešte pred balením, aby sa odstránili 

všetky nadmerné častice, ktoré mohli uniknúť klasifikátoru.všetky nadmerné častice, ktoré mohli uniknúť klasifikátoru.

Kontrola kvalityKontrola kvality

Kvalita je našou silnou stránkou a je prítomná od Kvalita je našou silnou stránkou a je prítomná od 
začiatku až po koniec procesu pri každom výrobzačiatku až po koniec procesu pri každom výrob-
ku, ktorý vyrábame. ku, ktorý vyrábame. 

Oddelenie kontroly kvality našej spoločnosti garantuje, že finálny Oddelenie kontroly kvality našej spoločnosti garantuje, že finálny 

výrobok má stanovené a požadované vlastnosti. Vzorky sú výrobok má stanovené a požadované vlastnosti. Vzorky sú 

odoberané z každej výrobnej šarže a sú kontrolované na základe odoberané z každej výrobnej šarže a sú kontrolované na základe 

vopred stanovených testov a limitných hodnôt:vopred stanovených testov a limitných hodnôt:

- vzhľad povrchu- vzhľad povrchu

- odtieň (pomocou spektrofotometra)- odtieň (pomocou spektrofotometra)

- lesk (pomocou troch rozdielnych uhlov 20- lesk (pomocou troch rozdielnych uhlov 20o – 60 – 60o – 85 – 85o)

- doba želatínovania- doba želatínovania

- mechanická odolnosť- mechanická odolnosť

- distribúcia častíc (pomocou laserového analyzátora častíc)- distribúcia častíc (pomocou laserového analyzátora častíc)

- znečistenie- znečistenie

Všetky uvedené parametre, vzorky, testované panely a výsledky Všetky uvedené parametre, vzorky, testované panely a výsledky 

hodnotení sú archivované po určitú dobu. Na základe týchto hodnotení sú archivované po určitú dobu. Na základe týchto 

záznamov sa vykonávajú zlepšenia a úpravy, čo zabezpečuje záznamov sa vykonávajú zlepšenia a úpravy, čo zabezpečuje 

neustály pokrok v našej výrobe.neustály pokrok v našej výrobe.

  

VýrobaVýroba

Oddelenie kvality a výrobná prevádzka našej spoločnosti sú zamerané na „Neustále zlepšovanie výrobOddelenie kvality a výrobná prevádzka našej spoločnosti sú zamerané na „Neustále zlepšovanie výrob-
ného procesu“ tak, aby boli procesy viditeľné, opakovateľné a merateľné.ného procesu“ tak, aby boli procesy viditeľné, opakovateľné a merateľné.



Výrobný proces práškovej farby

miešanie váženie

mletie/triedenie hrubé drvenie extrudácia kontrola



Testovacie metódy práškových náterových látokTestovacie metódy práškových náterových látok
Práškové farby sa testujú v závislosti od ich určeného použitia (na úder, chemikálie, UV žiarenie, vlhkosť Práškové farby sa testujú v závislosti od ich určeného použitia (na úder, chemikálie, UV žiarenie, vlhkosť 
atď). Na základe výsledkov týchto testov sa môže určiť spôsob a oblasť aplikácie. Je dôležité vedieť, že atď). Na základe výsledkov týchto testov sa môže určiť spôsob a oblasť aplikácie. Je dôležité vedieť, že 
pokiaľ nie je dosiahnuté dokonalé zosieťovanie práškovej farby, nemôže byť dostupná ani plná škála pokiaľ nie je dosiahnuté dokonalé zosieťovanie práškovej farby, nemôže byť dostupná ani plná škála 
vlastností práškovej farby. vlastností práškovej farby. 

-  -  Vzhľad povrchu:Vzhľad povrchu: kompletne vypálený povrch s príslušnou  kompletne vypálený povrch s príslušnou 

hrúbkou filmu kontrolovaný voľným okom. Sledujú sa napríklad hrúbkou filmu kontrolovaný voľným okom. Sledujú sa napríklad 

krátery, zákal, stečenie.krátery, zákal, stečenie.

- - Lesk EN ISO 2813:Lesk EN ISO 2813: Určuje zrkadlový lesk náterového filmu  Určuje zrkadlový lesk náterového filmu 

použitím leskomera s uhlami  20použitím leskomera s uhlami  20o, 60, 60o alebo 85 alebo 85o. Uhol 60. Uhol 60o je  je 

vhodný pre všetky lesky. Pri veľmi vysokom lesku je vhodný uhol vhodný pre všetky lesky. Pri veľmi vysokom lesku je vhodný uhol 

2020o na určenie lepšej diferenciácie medzi lesklými povrchmi a pri  na určenie lepšej diferenciácie medzi lesklými povrchmi a pri 

matných, respektíve nízko lesklých náteroch, je vhodné použiť matných, respektíve nízko lesklých náteroch, je vhodné použiť 

leskomer s uhlom 85leskomer s uhlom 85o.

- - Zákal EN ISO 13803:Zákal EN ISO 13803: Pri 20 Pri 20o-vom uhle sa hodnotí reflexné -vom uhle sa hodnotí reflexné 

zakalenie farby. zakalenie farby. 

- - Pomarančová kôra (DOI):Pomarančová kôra (DOI): Pojem pomarančová kôra sa  Pojem pomarančová kôra sa 

používa na opis povrchu náteru. Meria sa špeciálnym prístrojom používa na opis povrchu náteru. Meria sa špeciálnym prístrojom 

a mernou jednotkou je DOI (odlišnosť vzhľadu)a mernou jednotkou je DOI (odlišnosť vzhľadu)

- - Pomarančová kôra (PCI):Pomarančová kôra (PCI): PCI štandardy vizuálnej hladkosti PCI štandardy vizuálnej hladkosti 

práškovej farby predstavujú sadu 10-tich panelov, ukazujúcich práškovej farby predstavujú sadu 10-tich panelov, ukazujúcich 

normálne stupne hladkosti dosiahnuteľné práškovou farbou. normálne stupne hladkosti dosiahnuteľné práškovou farbou. 

Panely sú očíslované od 1 do 10 s klasifikovaním rozlevu (pomaPanely sú očíslované od 1 do 10 s klasifikovaním rozlevu (poma-

rančovej kôry).rančovej kôry).

- - Test kompatibility:Test kompatibility: Miešanie rozdielnych pomerov práškov  Miešanie rozdielnych pomerov práškov 

a vyhodnotenie základného vzhľadu a vlastností.a vyhodnotenie základného vzhľadu a vlastností.

- - Odtieň ISO 7724:Odtieň ISO 7724: Kvantitatívne kolorimetrické vyhodnote Kvantitatívne kolorimetrické vyhodnote-

nie malých odchýlok medzi etalónom a vzorkou. Formula nie malých odchýlok medzi etalónom a vzorkou. Formula 

odchýlky odtieňa CIE 1976 odporúčaná CIE v roku 1976 sa ukázaodchýlky odtieňa CIE 1976 odporúčaná CIE v roku 1976 sa ukáza-

la ako praktický nástroj a je špeciálne určený pre toto hodnotela ako praktický nástroj a je špeciálne určený pre toto hodnote-

nie. Princíp je založený na kalkulácii odchýlok v odtieňoch, nie. Princíp je založený na kalkulácii odchýlok v odtieňoch, 

jasnosti, farebnosti a farby medzi hodnotenými nátermi a jasnosti, farebnosti a farby medzi hodnotenými nátermi a 

referenčnou vzorkou podľa farebnej schémy  CIE 1976.referenčnou vzorkou podľa farebnej schémy  CIE 1976.

- - Hrúbka filmu DIN EN ISO 2360:Hrúbka filmu DIN EN ISO 2360: Hrúbka náteru sa meria  Hrúbka náteru sa meria 

špeciálnymi prístrojmi. Mernou jednotkou je mikrón (μm). Pre špeciálnymi prístrojmi. Mernou jednotkou je mikrón (μm). Pre 

hodnotenie hrúbky filmu nevodivých náterov na nemagnetichodnotenie hrúbky filmu nevodivých náterov na nemagnetic-

kých materiáloch sa používajú amplitúdovo-citlivé nástroje s kých materiáloch sa používajú amplitúdovo-citlivé nástroje s 

vírivým prúdom.vírivým prúdom.

- - Kónický test ohybu DIN EN ISO 6860:Kónický test ohybu DIN EN ISO 6860: Empirická  Empirická 

testovacia procedúra pre stanovenie odolnosti náteru voči testovacia procedúra pre stanovenie odolnosti náteru voči 

popraskaniu a/alebo oddeleniu od kovového povrchu pri ohybe popraskaniu a/alebo oddeleniu od kovového povrchu pri ohybe 

okolo kónického tŕňa za štandardných podmienok.okolo kónického tŕňa za štandardných podmienok.

- - Test úderu DIN EN ISO 6272:Test úderu DIN EN ISO 6272: Opisuje spôsob vyhodnote Opisuje spôsob vyhodnote-

nia odolnosti suchého filmu voči popraskaniu alebo olupovaniu nia odolnosti suchého filmu voči popraskaniu alebo olupovaniu 

sa od povrchu pri deformácii spôsobenej padajúcou váhou, sa od povrchu pri deformácii spôsobenej padajúcou váhou, 

priestorovým telieskom s priemerom 20 mm, spusteným za priestorovým telieskom s priemerom 20 mm, spusteným za 

štandardných podmienok.štandardných podmienok.

- - Test priľnavosti DIN EN ISO 2409:Test priľnavosti DIN EN ISO 2409:  Testovacia metóda na   Testovacia metóda na 

určenie odolnosti náteru voči oddeľovaniu  sa od povrchu pri určenie odolnosti náteru voči oddeľovaniu  sa od povrchu pri 

vrezaní mriežky s pravými uhlami do náteru.vrezaní mriežky s pravými uhlami do náteru.

- - Skúška vhĺbením DIN EN ISO 1520: Skúška vhĺbením DIN EN ISO 1520: Testuje sa rozpínaTestuje sa rozpína-

vosť a priľnavosť náteru na kovovom povrchu. Oceľový guľatý vosť a priľnavosť náteru na kovovom povrchu. Oceľový guľatý 

dierovač s priemerom 20 mm sa prilisuje na nenatretú stranu dierovač s priemerom 20 mm sa prilisuje na nenatretú stranu 

testovacieho panela. Na druhej strane sa vytvorí korešpondujúca testovacieho panela. Na druhej strane sa vytvorí korešpondujúca 

forma. Postupne ako sa testovací panel deformuje, skúma sa forma. Postupne ako sa testovací panel deformuje, skúma sa 

natretá strana a bod pri ktorom náter praská alebo sa odlupuje natretá strana a bod pri ktorom náter praská alebo sa odlupuje 

od povrchu, sa zaznamená. od povrchu, sa zaznamená. 

- - Stanovenie tokových vlastností DIN EN ISO 8130-5:Stanovenie tokových vlastností DIN EN ISO 8130-5: 
Ide o stanovenie vlastností rozlevu zmesi prášku a vzduchu. Táto Ide o stanovenie vlastností rozlevu zmesi prášku a vzduchu. Táto 

metóda odzrkadľuje praktické skúsenosti pri aplikácii prášku. Jej metóda odzrkadľuje praktické skúsenosti pri aplikácii prášku. Jej 

princípom je uloženie špecifikovaného množstva prášku za princípom je uloženie špecifikovaného množstva prášku za 

bezveterných podmienok do nádoby, jeho fluidizácia s čistým bezveterných podmienok do nádoby, jeho fluidizácia s čistým 

suchým vzduchom za štandardných podmienok pri atmosféricsuchým vzduchom za štandardných podmienok pri atmosféric-

kej teplote a tlaku. Výška prášku počas a po fluidizácii je meraná a kej teplote a tlaku. Výška prášku počas a po fluidizácii je meraná a 

hodnota, pri ktorej fluidizovaný prášok preteká cez špecifikovaný hodnota, pri ktorej fluidizovaný prášok preteká cez špecifikovaný 

otvor je zaznamenaná. Výsledky meraní sa používajú na kalkuláotvor je zaznamenaná. Výsledky meraní sa používajú na kalkulá-

ciu fluidizačného faktora a hodnotu rozlevu prášku (faktor ciu fluidizačného faktora a hodnotu rozlevu prášku (faktor 

rozlevu), ktoré spolu určujú transportné a aplikačné vlastnosti rozlevu), ktoré spolu určujú transportné a aplikačné vlastnosti 

prášku.prášku.

SkúšanieSkúšanie
vzhľaduvzhľadu

Skúšky mechanickýchSkúšky mechanických
vlastnostívlastností

- Hodnotenie Tribo (Kleber): Hodnota Tribo náboja prášku 

sa meria Kleber tribo meracím zariadením.

- Tvrdosť: Tvrdosť natretého povrchu sa hodnotí na základe 

rozličných štandardov ako tvrdosť ceruzkou (ASTM D 3363), 

tvrdosť Buchholz (DIN EN ISO 2815) a tvrdosť kyvadlom (DIN EN 

ISO 1522).

- Test opotrebenia DIN 53778/13300: Stupeň opotrebe-

nia povrchu sa hodnotí špeciálnym zariadením, v ktorom sú 

umiestnené materiály rôznej drsnosti, napríklad kefa. Hodnotí sa 

opotrebenie napráškovaného predmetu.

- Distribúcia častíc: Laserová analýza veľkosti častíc pozostá-

va z merania veľkosti častíc prášku, použitím ohybu a rozptylu 

laserové lúča. Vysoká rozlíšiteľnosť a zaručená reprodukovateľ-

nosť, kombinovaná s vysokou rýchlosťou získania dát poskytuje 

kvalitnejšie riešenia. 

- Hodnotenie hustoty DIN EN ISO 8130-2: Stanovenie 

hustoty pomocou pyknometra na porovnanie plynov. Metóda je 

použiteľná pre všetky typy práškov a ľahko sa vykonáva. Je 

založená na stanovení objemu naváženého testovacieho podie-

lu meraním objemu premiestneného plynu. Toto je dosiahnuté 

vyrovnaním rozdielu tlaku, ktorý vzniká vytláčaním plynu.

- Soľná komora ISO 9227-ASTM 
B117: Tento test je štandartnou metó-

dou používanou na kontrolu  odolnosti 

natretých vzoriek voči korózii. Náter 

poskytuje ochranu pred koróziou pre 

kovové časti vyrobené z ocele, zliatiny 

alebo hliníka. Soľná sprcha je urýchlený 

korózny test, ktorý simuluje účinok 

korózie na natretú vzorku, za účelom 

predvídania vhodnosti prášku na konkrét-

ne použitie (ochranný náter). Vzhľad 

skorodovaných výrobkov sa vyhodnocuje 

po určitom čase. Trvanie testu závisí od odolnosti náteru proti 

korózii, čim viac je náter odolný voči korózii, tým je obdobie 

testovania bez znakov korózie dlhšie.  

- Test vlhkosti DIN 50 017: Meria sa odolnosť natretého 

materiálu voči vlhkosti za stálych podmienok a počas určitého 

obdobia v uzatvorenej kabíne na testovanie vlhkosti.

- Test urýchleného zvetrávania DIN EN ISO 11341: Je 

to procedúra, pri ktorej je farba vystavená umelému zvetrávaniu 

v prístroji s xenónovým oblúkom, spolu s pôsobením tekutej 

vody a vodnej pary.

Iné testy

- Test maltou (Malta) ASTM D 3260: Meria sa odolnosť 

natretého povrchu voči zmesi vápna, piesku a vody.

- Test vriacej vody: Kontroluje sa odolnosť natretého materi-

álu voči vriacej vode za určité obdobie (2 hodiny).

- MEK test oteru: Povrch náteru sa otiera bavlneným tampó-

nom nasýteným s MEK so stanoveným počtom opakovaní. Na 

základe výsledku testu na povrchu sa vyhodnocuje strata lesku, 

mäknutie alebo stupeň opotrebenia. Výsledky tohto testu posky-

tujú hodnotenie chemickej odolnosti daného náteru. Týmto 

testom sa stanovuje kvalita zosieťovania (vypálenia) náteru.  

- Test vypaľovania (DSC): Úroveň vypaľovania vypáleného 

filmu sa hodnotí kalorimetrom (DSC). Výsledok je vyjadrený ako 

nedostatočné vypálenie (dTg > 1,5oC), dostatočné vypálenie 

(-0,5 oC < dTg< 1,5oC) a prepálenie (dTg < -0,5oC).

- Meranie doby želatínácie DIN ISO 8130-6: Stanovenie 

doby želatínovania termosetových práškov pri danej teplote. 

Metóda je založená na ohrievaní stanoveného množstva vzorky 

pri stanovenej teplote, štandardne 180 oC pod tlakom v elektric-

ky ohrievanom oceľovom bloku, kde sa stanovuje čas, kedy 

vlákna už nemôžu byť ďalej ťahané z roztaveného produktu. 

- Test stability skladovania DIN ISO 8130-8: Test sa 

zaoberá odhadom stability skladovania termosetových práško-

vých farieb. Špecifikuje procedúry na stanovenie zmien fyzikál-

neho stavu termosetovej práškovej farby, ako aj zmeny v chemic-

kej reaktivite prášku spolu s jeho kapacitou vytvoriť primeraný 

film. Výsledky testu indikujú schopnosť práškovej farby znášať 

vplyv skladovania pred aplikáciou. 

- Test toku na naklonenej rovine DIN ISO 8130-11: 
Tento test stanovuje spôsob určenia vlastností rozlevu zatavenej 

termosetovej práškovej farby na rovine naklonenej v určitom 

uhle. Test indikuje stupeň stekania, ktoré sa môže objaviť pri 

vypaľovaní práškovej farby.

- Odolnosť voči žltnutiu: Vykoná sa meranie zmeny odtieňa 

pri vypaľovaní pri normálnej teplote a čase oproti vypaľovaniu 

pri vyššej teplote a za dlhšie obdobie. Pre tento účel sa používajú 

špeciálne zariadenia, ako je napríklad gradientová pec ale aj iné 

obvyklé pece.



- - Hodnotenie Tribo (Kleber):Hodnotenie Tribo (Kleber): Hodnota Tribo náboja prášku  Hodnota Tribo náboja prášku 

sa meria Kleber tribo meracím zariadením.sa meria Kleber tribo meracím zariadením.

- - Tvrdosť:Tvrdosť: Tvrdosť natretého povrchu sa hodnotí na základe  Tvrdosť natretého povrchu sa hodnotí na základe 

rozličných štandardov ako tvrdosť ceruzkou (ASTM D 3363), rozličných štandardov ako tvrdosť ceruzkou (ASTM D 3363), 

tvrdosť Buchholz (DIN EN ISO 2815) a tvrdosť kyvadlom (DIN EN tvrdosť Buchholz (DIN EN ISO 2815) a tvrdosť kyvadlom (DIN EN 

ISO 1522).ISO 1522).

- - Test opotrebenia DIN 53778/13300:Test opotrebenia DIN 53778/13300: Stupeň opotrebe Stupeň opotrebe-

nia povrchu sa hodnotí špeciálnym zariadením, v ktorom sú nia povrchu sa hodnotí špeciálnym zariadením, v ktorom sú 

umiestnené materiály rôznej drsnosti, napríklad kefa. Hodnotí sa umiestnené materiály rôznej drsnosti, napríklad kefa. Hodnotí sa 

opotrebenie napráškovaného predmetu.opotrebenie napráškovaného predmetu.

- - Distribúcia častíc:Distribúcia častíc: Laserová analýza veľkosti častíc pozostá Laserová analýza veľkosti častíc pozostá-

va z merania veľkosti častíc prášku, použitím ohybu a rozptylu va z merania veľkosti častíc prášku, použitím ohybu a rozptylu 

laserové lúča. Vysoká rozlíšiteľnosť a zaručená reprodukovateľlaserové lúča. Vysoká rozlíšiteľnosť a zaručená reprodukovateľ-

nosť, kombinovaná s vysokou rýchlosťou získania dát poskytuje nosť, kombinovaná s vysokou rýchlosťou získania dát poskytuje 

kvalitnejšie riešenia. kvalitnejšie riešenia. 

- - Hodnotenie hustoty DIN EN ISO 8130-2:Hodnotenie hustoty DIN EN ISO 8130-2: Stanovenie  Stanovenie 

hustoty pomocou pyknometra na porovnanie plynov. Metóda je hustoty pomocou pyknometra na porovnanie plynov. Metóda je 

použiteľná pre všetky typy práškov a ľahko sa vykonáva. Je použiteľná pre všetky typy práškov a ľahko sa vykonáva. Je 

založená na stanovení objemu naváženého testovacieho podiezaložená na stanovení objemu naváženého testovacieho podie-

lu meraním objemu premiestneného plynu. Toto je dosiahnuté lu meraním objemu premiestneného plynu. Toto je dosiahnuté 

vyrovnaním rozdielu tlaku, ktorý vzniká vytláčaním plynu.vyrovnaním rozdielu tlaku, ktorý vzniká vytláčaním plynu.

- - Soľná komora ISO 9227-ASTM Soľná komora ISO 9227-ASTM 
B117: B117: Tento test je štandartnou metóTento test je štandartnou metó-

dou používanou na kontrolu  odolnosti dou používanou na kontrolu  odolnosti 

natretých vzoriek voči korózii. Náter natretých vzoriek voči korózii. Náter 

poskytuje ochranu pred koróziou pre poskytuje ochranu pred koróziou pre 

kovové časti vyrobené z ocele, zliatiny kovové časti vyrobené z ocele, zliatiny 

alebo hliníka. Soľná sprcha je urýchlený alebo hliníka. Soľná sprcha je urýchlený 

korózny test, ktorý simuluje účinok korózny test, ktorý simuluje účinok 

korózie na natretú vzorku, za účelom korózie na natretú vzorku, za účelom 

predvídania vhodnosti prášku na konkrétpredvídania vhodnosti prášku na konkrét-

ne použitie (ochranný náter). Vzhľad ne použitie (ochranný náter). Vzhľad 

skorodovaných výrobkov sa vyhodnocuje skorodovaných výrobkov sa vyhodnocuje 

po určitom čase. Trvanie testu závisí od odolnosti náteru proti po určitom čase. Trvanie testu závisí od odolnosti náteru proti 

korózii, čim viac je náter odolný voči korózii, tým je obdobie korózii, čim viac je náter odolný voči korózii, tým je obdobie 

testovania bez znakov korózie dlhšie.  testovania bez znakov korózie dlhšie.  

- Test vlhkosti DIN 50 017:  Test vlhkosti DIN 50 017: Meria sa odolnosť natretého Meria sa odolnosť natretého 

materiálu voči vlhkosti za stálych podmienok a počas určitého materiálu voči vlhkosti za stálych podmienok a počas určitého 

obdobia v uzatvorenej kabíne na testovanie vlhkosti.obdobia v uzatvorenej kabíne na testovanie vlhkosti.

- - Test urýchleného zvetrávania DIN EN ISO 11341:Test urýchleného zvetrávania DIN EN ISO 11341: Je  Je 

to procedúra, pri ktorej je farba vystavená umelému zvetrávaniu to procedúra, pri ktorej je farba vystavená umelému zvetrávaniu 

v prístroji s xenónovým oblúkom, spolu s pôsobením tekutej v prístroji s xenónovým oblúkom, spolu s pôsobením tekutej 

vody a vodnej pary.vody a vodnej pary.

Iné testyIné testy

- - Test maltou (Malta) ASTM D 3260Test maltou (Malta) ASTM D 3260: Meria sa odolnosť : Meria sa odolnosť 

natretého povrchu voči zmesi vápna, piesku a vody.natretého povrchu voči zmesi vápna, piesku a vody.

- - Test vriacej vodyTest vriacej vody: Kontroluje sa odolnosť natretého materi: Kontroluje sa odolnosť natretého materi-

álu voči vriacej vode za určité obdobie (2 hodiny).álu voči vriacej vode za určité obdobie (2 hodiny).

- - MEK test oteru:MEK test oteru: Povrch náteru sa otiera bavlneným tampó Povrch náteru sa otiera bavlneným tampó-

nom nasýteným s MEK so stanoveným počtom opakovaní. Na nom nasýteným s MEK so stanoveným počtom opakovaní. Na 

základe výsledku testu na povrchu sa vyhodnocuje strata lesku, základe výsledku testu na povrchu sa vyhodnocuje strata lesku, 

mäknutie alebo stupeň opotrebenia. Výsledky tohto testu poskymäknutie alebo stupeň opotrebenia. Výsledky tohto testu posky-

tujú hodnotenie chemickej odolnosti daného náteru. Týmto tujú hodnotenie chemickej odolnosti daného náteru. Týmto 

testom sa stanovuje kvalita zosieťovania (vypálenia) náteru.  testom sa stanovuje kvalita zosieťovania (vypálenia) náteru.  

- - Test vypaľovania (DSC):Test vypaľovania (DSC): Úroveň vypaľovania vypáleného  Úroveň vypaľovania vypáleného 

filmu sa hodnotí kalorimetrom (DSC). Výsledok je vyjadrený ako filmu sa hodnotí kalorimetrom (DSC). Výsledok je vyjadrený ako 

nedostatočné vypálenie (dTg > 1,5nedostatočné vypálenie (dTg > 1,5oC), dostatočné vypálenie C), dostatočné vypálenie 

(-0,5 (-0,5 oC < dTg< 1,5C < dTg< 1,5oC) a prepálenie (dTg < -0,5C) a prepálenie (dTg < -0,5oC).C).

- - Meranie doby želatínácie DIN ISO 8130-6:Meranie doby želatínácie DIN ISO 8130-6: Stanovenie  Stanovenie 

doby želatínovania termosetových práškov pri danej teplote. doby želatínovania termosetových práškov pri danej teplote. 

Metóda je založená na ohrievaní stanoveného množstva vzorky Metóda je založená na ohrievaní stanoveného množstva vzorky 

pri stanovenej teplote, štandardne 180 pri stanovenej teplote, štandardne 180 oC pod tlakom v elektricC pod tlakom v elektric-

ky ohrievanom oceľovom bloku, kde sa stanovuje čas, kedy ky ohrievanom oceľovom bloku, kde sa stanovuje čas, kedy 

vlákna už nemôžu byť ďalej ťahané z roztaveného produktu. vlákna už nemôžu byť ďalej ťahané z roztaveného produktu. 

- - Test stability skladovania DIN ISO 8130-8:Test stability skladovania DIN ISO 8130-8: Test sa  Test sa 

zaoberá odhadom stability skladovania termosetových práškozaoberá odhadom stability skladovania termosetových práško-

vých farieb. Špecifikuje procedúry na stanovenie zmien fyzikálvých farieb. Špecifikuje procedúry na stanovenie zmien fyzikál-

neho stavu termosetovej práškovej farby, ako aj zmeny v chemicneho stavu termosetovej práškovej farby, ako aj zmeny v chemic-

kej reaktivite prášku spolu s jeho kapacitou vytvoriť primeraný kej reaktivite prášku spolu s jeho kapacitou vytvoriť primeraný 

film. Výsledky testu indikujú schopnosť práškovej farby znášať film. Výsledky testu indikujú schopnosť práškovej farby znášať 

vplyv skladovania pred aplikáciou. vplyv skladovania pred aplikáciou. 

- - Test toku na naklonenej rovine DIN ISO 8130-11:Test toku na naklonenej rovine DIN ISO 8130-11: 
Tento test stanovuje spôsob určenia vlastností rozlevu zatavenej Tento test stanovuje spôsob určenia vlastností rozlevu zatavenej 

termosetovej práškovej farby na rovine naklonenej v určitom termosetovej práškovej farby na rovine naklonenej v určitom 

uhle. Test indikuje stupeň stekania, ktoré sa môže objaviť pri uhle. Test indikuje stupeň stekania, ktoré sa môže objaviť pri 

vypaľovaní práškovej farby.vypaľovaní práškovej farby.

- - Odolnosť voči žltnutiu:Odolnosť voči žltnutiu: Vykoná sa meranie zmeny odtieňa  Vykoná sa meranie zmeny odtieňa 

pri vypaľovaní pri normálnej teplote a čase oproti vypaľovaniu pri vypaľovaní pri normálnej teplote a čase oproti vypaľovaniu 

pri vyššej teplote a za dlhšie obdobie. Pre tento účel sa používajú pri vyššej teplote a za dlhšie obdobie. Pre tento účel sa používajú 

špeciálne zariadenia, ako je napríklad gradientová pec ale aj iné špeciálne zariadenia, ako je napríklad gradientová pec ale aj iné 

obvyklé pece.obvyklé pece.



Výskum a vývojVýskum a vývoj
Vytváranie budúcnosti vo výrobe práškových fariebVytváranie budúcnosti vo výrobe práškových farieb

Cieľom spoločnosti je dosiahnuť najlepšie štandardy v oblasti Cieľom spoločnosti je dosiahnuť najlepšie štandardy v oblasti 

výskumu a vývoja. To všetko s pomocou skúsených technologicvýskumu a vývoja. To všetko s pomocou skúsených technologic-

kých pracovníkov a taktiež s pomocou podpory oddelenia kých pracovníkov a taktiež s pomocou podpory oddelenia 

výskumu a vývoja spoločnosti Oxyplast-Protech. Naša spoločvýskumu a vývoja spoločnosti Oxyplast-Protech. Naša spoloč-

nosť prideľuje značnú časť svojich fondov práve na technológiu, nosť prideľuje značnú časť svojich fondov práve na technológiu, 

vzdelávanie a aktivity v oblasti výskumu a vývoja. Svojou schopvzdelávanie a aktivity v oblasti výskumu a vývoja. Svojou schop-

nosťou vyrábať najpokročilejšie výrobky práškových farieb nosťou vyrábať najpokročilejšie výrobky práškových farieb 

predstihujeme očakávania zákazníkov a nachádzame riešenia im predstihujeme očakávania zákazníkov a nachádzame riešenia im 

ušité na mieru.ušité na mieru.

Výskum a vývoj zohráva veľmi dôležitú úlohu v našom procese Výskum a vývoj zohráva veľmi dôležitú úlohu v našom procese 

inovácií. Jej výsledkom je technológia, ktorá prináša nové výrobinovácií. Jej výsledkom je technológia, ktorá prináša nové výrob-

ky a služby na trh alebo pomáha podchytiť lepšie procesy. Inováky a služby na trh alebo pomáha podchytiť lepšie procesy. Inová-

cia vyústi do lepšej kvality práce, úspešného obchodu, lepších cia vyústi do lepšej kvality práce, úspešného obchodu, lepších 

výrobkov a služieb a do efektívnejších procesov. výrobkov a služieb a do efektívnejších procesov. 

Rozvoj technologických znalostí, potrebný pre proces neustálej Rozvoj technologických znalostí, potrebný pre proces neustálej 

inovácie, je vzrušujúcou úlohou pre oddelenie výskumu a vývoja inovácie, je vzrušujúcou úlohou pre oddelenie výskumu a vývoja 

spoločnosti. spoločnosti. 

Trhovo orientovaná výroba práškových farieb sa stala záležitosTrhovo orientovaná výroba práškových farieb sa stala záležitos-

ťou náročnou na vedomosti. Zákazníci na hlavných trhoch ako ťou náročnou na vedomosti. Zákazníci na hlavných trhoch ako 

napríklad kovový nábytok, biela technika, stavebníctvo, antikoronapríklad kovový nábytok, biela technika, stavebníctvo, antikoro-

zívna ochrana a všeobecný priemysel požadujú na mieru šité zívna ochrana a všeobecný priemysel požadujú na mieru šité 

výrobky za konkurencieschopné ceny. Táto požiadavka môže byť výrobky za konkurencieschopné ceny. Táto požiadavka môže byť 

splnená len neustálym zlepšovaním procesov a výrobkov a splnená len neustálym zlepšovaním procesov a výrobkov a 

vývojom nových výrobkov  podľa potrieb zákazníkov.vývojom nových výrobkov  podľa potrieb zákazníkov.

Výskum a vývoj spoločnosti spolupracuje s licenčnou sieťou Výskum a vývoj spoločnosti spolupracuje s licenčnou sieťou 

Protect-Oxyplast, s univerzitami a výskumnými ústavmi na celom Protect-Oxyplast, s univerzitami a výskumnými ústavmi na celom 

svete, aby boli zabezpečené neustále prelomové a inovatívne svete, aby boli zabezpečené neustále prelomové a inovatívne 

technológie, teraz aj v budúcnosti.technológie, teraz aj v budúcnosti.

ISO 9001:2000:ISO 9001:2000: Spoločnosť IBA Kimya je akreditovaná pre ISO  Spoločnosť IBA Kimya je akreditovaná pre ISO 

9001. Je to štandard a  záruky kvality – komplexné ohodnotenie, 9001. Je to štandard a  záruky kvality – komplexné ohodnotenie, 

ktoré sa týka nielen kvality, ale každého aspektu vnútropodnikoktoré sa týka nielen kvality, ale každého aspektu vnútropodniko-

vých operácií. Je kľúčovým znakom našej neustálej snahy zachových operácií. Je kľúčovým znakom našej neustálej snahy zacho-

vať mimoriadny štandard našej kvality a služieb.vať mimoriadny štandard našej kvality a služieb.

NFS (pitná voda):NFS (pitná voda): Niektoré skupiny epoxidových receptúr sú  Niektoré skupiny epoxidových receptúr sú 

považované za akceptovateľné na použitie na potrubiach, považované za akceptovateľné na použitie na potrubiach, 

ventiloch, nádržiach a inštaláciách, ktoré budú v kontakte s ventiloch, nádržiach a inštaláciách, ktoré budú v kontakte s 

pitnou vodou.pitnou vodou.

Správa o potravinách a liečivách (FDA):Správa o potravinách a liečivách (FDA): Niektoré epoxi Niektoré epoxi-

dové, hybridné a polyesterové práškové farby vyhovujú smernidové, hybridné a polyesterové práškové farby vyhovujú smerni-

ciam podľa Stanov, knihy 21, sekcia 175.300, živicové a polymeciam podľa Stanov, knihy 21, sekcia 175.300, živicové a polyme-

rické nátery. rické nátery. 

Qualicoat:Qualicoat: Niektoré polyesterové prášky vyhovujú požiadav Niektoré polyesterové prášky vyhovujú požiadav-

kám Qualicoat, čo je znakom kvalitatívnej úrovne organizácie, kám Qualicoat, čo je znakom kvalitatívnej úrovne organizácie, 

ktorá zaväzuje dodržiavať a prezentovať kvalitu náteru na hliníku ktorá zaväzuje dodržiavať a prezentovať kvalitu náteru na hliníku 

a jeho zliatinách pre aplikácie v stavebníctve. a jeho zliatinách pre aplikácie v stavebníctve. 

Výskum výrobkovVýskum výrobkov
Výskum výrobkov sa zameriava na výrobky vyrábané pod Výskum výrobkov sa zameriava na výrobky vyrábané pod 

značkou IBA KIMYA. Výskumníci skúmajú, ako môžu byť vlastnosti značkou IBA KIMYA. Výskumníci skúmajú, ako môžu byť vlastnosti 

a správanie týchto výrobkov najlepšie prispôsobené  individuála správanie týchto výrobkov najlepšie prispôsobené  individuál-

nym požiadavkám trhu. Napríklad, požiadavky zákazníkov na nym požiadavkám trhu. Napríklad, požiadavky zákazníkov na 

výskum v oblasti bielej techniky sú veľmi odlišné od požiadaviek výskum v oblasti bielej techniky sú veľmi odlišné od požiadaviek 

zákazníkov z oblasti stavebníctva.zákazníkov z oblasti stavebníctva.

Výskum výrobných procesovVýskum výrobných procesov
Práca v tejto oblasti zlepšuje kvalitu výrobných procesov práškoPráca v tejto oblasti zlepšuje kvalitu výrobných procesov práško-

vých farieb a samotných výrobkov, a tak zlepšuje efektivitu a vých farieb a samotných výrobkov, a tak zlepšuje efektivitu a 

znižuje celkové výrobné náklady. Výskum výrobných procesov znižuje celkové výrobné náklady. Výskum výrobných procesov 

takisto významne prispieva k najefektívnejšiemu využívaniu takisto významne prispieva k najefektívnejšiemu využívaniu 

surovín. Minimalizuje spotrebu energie v jednotlivých štádiách surovín. Minimalizuje spotrebu energie v jednotlivých štádiách 

výroby. výroby. 

Výskum aplikačných možnostíVýskum aplikačných možností
Výskum je zameraný na pomoc zákazníkom, čo najviac vyťažiť z Výskum je zameraný na pomoc zákazníkom, čo najviac vyťažiť z 

výrobkov IBA KIMYA. Výskumníci zisťujú, ako sa výrobky správajú výrobkov IBA KIMYA. Výskumníci zisťujú, ako sa výrobky správajú 

pri aplikácii, aby sa optimalizovali aplikačné procesy, určili pri aplikácii, aby sa optimalizovali aplikačné procesy, určili 

charakteristiky finálneho výrobku a predišlo sa takým problécharakteristiky finálneho výrobku a predišlo sa takým problé-

mom, ako napríklad odplynenie, hrdza alebo stekanie.mom, ako napríklad odplynenie, hrdza alebo stekanie.

V spoločnosti máme k dispozícii výskumné laboratóriá, laboraV spoločnosti máme k dispozícii výskumné laboratóriá, labora-

tórium skúšobnej výroby a laboratórium na kontrolu kvality. Sme tórium skúšobnej výroby a laboratórium na kontrolu kvality. Sme 

schopní vykonávať veľké množstvo rôznych testov požadované schopní vykonávať veľké množstvo rôznych testov požadované 

pre práškové farby. Laboratóriá spoločnosti sú schopné nielen pre práškové farby. Laboratóriá spoločnosti sú schopné nielen 

vykonávať výskumné operácie, ale aj vykonávať testy za účelom vykonávať výskumné operácie, ale aj vykonávať testy za účelom 

uspokojenia požiadaviek zákazníka. Naše oddelenia výskumu a uspokojenia požiadaviek zákazníka. Naše oddelenia výskumu a 

technických služieb sú vždy pripravené slúžiť a pomáhať našim technických služieb sú vždy pripravené slúžiť a pomáhať našim 

zákazníkom. zákazníkom. 

OsvedčeniaOsvedčenia





Spoločnosť IBA Kimya ponúka najširší sortiment výrobkov pre stavebníctvo, všeobecný priemysel, pre trh dekoraSpoločnosť IBA Kimya ponúka najširší sortiment výrobkov pre stavebníctvo, všeobecný priemysel, pre trh dekora-
tívnych a funkčných náterov. Jednak podľa produktových typov ako aj podľa vzhľadu. Zabezpečuje neustále tívnych a funkčných náterov. Jednak podľa produktových typov ako aj podľa vzhľadu. Zabezpečuje neustále 
dostupné kvalitatívne výrobky a inovatívne technológie, aby uspokojili súčasné a budúce potreby zákazníkov. dostupné kvalitatívne výrobky a inovatívne technológie, aby uspokojili súčasné a budúce potreby zákazníkov. 

Séria Séria PE25-PE58-PE55PE25-PE58-PE55 sú práškové farby s osvedčením Qualicoat  sú práškové farby s osvedčením Qualicoat 

určené špeciálne na použitie v stavebníctve. Stabilita odtieňa a určené špeciálne na použitie v stavebníctve. Stabilita odtieňa a 

lesku zodpovedá predpísaným špecifikáciám aj po 10 rokoch. lesku zodpovedá predpísaným špecifikáciám aj po 10 rokoch. 

Séria Séria PSD70-PSD77PSD70-PSD77 sú supertrvácne polyesterové práškové farby  sú supertrvácne polyesterové práškové farby 

bez TGIC s osvedčením Qualicoat. Odporúčajú sa najmä pri bez TGIC s osvedčením Qualicoat. Odporúčajú sa najmä pri 

vysokých požiadavkách na stabilitu odtieňa a lesku. Hlavnou vysokých požiadavkách na stabilitu odtieňa a lesku. Hlavnou 

oblasťou použitia sú hliníkové výlisky v stavebníctve. Stabilita oblasťou použitia sú hliníkové výlisky v stavebníctve. Stabilita 

lesku a odtieňa zostáva v rámci limitných hodnôt počas 20 rokov.lesku a odtieňa zostáva v rámci limitných hodnôt počas 20 rokov.

SériaSéria FF22 FF22 je nízkovypaľovacia epoxi-polyesterová matná práško je nízkovypaľovacia epoxi-polyesterová matná práško-

vá farba. Výsledná prášková farba môže dosiahnuť lesk 25+5 pri vá farba. Výsledná prášková farba môže dosiahnuť lesk 25+5 pri 

6060o pri vypaľovaní pri 160 pri vypaľovaní pri 160o C počas 15 minút. C počas 15 minút.

Séria Séria F70F70 a  a FPFP sú farby na báze epoxidovej živice a používajú sa  sú farby na báze epoxidovej živice a používajú sa 

pre izolačné účely. Používajú sa pri aplikáciách na rozvody vďaka pre izolačné účely. Používajú sa pri aplikáciách na rozvody vďaka 

ich vysokej schopnosti sieťovať a kvôli flexibilnej štruktúre. ich vysokej schopnosti sieťovať a kvôli flexibilnej štruktúre. 

Séria Séria F20F20 je matná prášková farba s veľmi dobrou odolnosťou  je matná prášková farba s veľmi dobrou odolnosťou 

voči žltnutiu v porovnaní s klasickými práškovými farbami. Môže voči žltnutiu v porovnaní s klasickými práškovými farbami. Môže 

sa použiť na regály obchodov, radiátory atď. sa použiť na regály obchodov, radiátory atď. 

Séria Séria FF55FF55 je nízkovypaľovacia prášková farba. Pomáha šetriť  je nízkovypaľovacia prášková farba. Pomáha šetriť 

energiu, čas a peniaze. energiu, čas a peniaze. 

Bondované výrobky IBA KimyaBondované výrobky IBA Kimya sú perfektným zapracovaním  sú perfektným zapracovaním 

efektných pigmentov do práškovej farby s optimalizáciou efektných pigmentov do práškovej farby s optimalizáciou 

recyklovateľnosti a aplikačných vlastností. Môžu sa použiť na recyklovateľnosti a aplikačných vlastností. Môžu sa použiť na 

kovový nábytok, bielu techniku, stavebníctvo atď. kovový nábytok, bielu techniku, stavebníctvo atď. 

Správna predúprava kovového povrchu je nesmierne dôležitá na Správna predúprava kovového povrchu je nesmierne dôležitá na 

dosiahnutie plného efektu akéhokoľvek následne aplikovaného dosiahnutie plného efektu akéhokoľvek následne aplikovaného 

náteru. Tromi hlavnými cieľmi predúpravy sú: náteru. Tromi hlavnými cieľmi predúpravy sú: 

- kompletné očistenie povrchu- kompletné očistenie povrchu

- úprava povrchu, aby bol vhodný na následnú aplikáciu náteru- úprava povrchu, aby bol vhodný na následnú aplikáciu náteru

- zvýšenie antikorozívnej odolnosti - zvýšenie antikorozívnej odolnosti 

Za účelom zvýšenia efektivity náteru nie je podstatné o aký Za účelom zvýšenia efektivity náteru nie je podstatné o aký 

povrch, náter alebo aplikáciu ide. Povrch musí byť vždy čistý pred povrch, náter alebo aplikáciu ide. Povrch musí byť vždy čistý pred 

samotnou aplikáciou náteru. Avšak niekedy ani čistenie povrchu samotnou aplikáciou náteru. Avšak niekedy ani čistenie povrchu 

nepostačuje. Toto obzvlášť platí pre povrchy, ktoré budú nepostačuje. Toto obzvlášť platí pre povrchy, ktoré budú 

povrchovo upravené organickým náterom, akým je prášková povrchovo upravené organickým náterom, akým je prášková 

farba. Pred aplikáciou náteru väčšina povrchov vyžaduje farba. Pred aplikáciou náteru väčšina povrchov vyžaduje 

predúpravu. predúpravu. 

Tento proces je všeobecne známy ako prechodný náter. Tento proces je všeobecne známy ako prechodný náter. 

Vo všeobecnosti, cieľom prechodného náteru je zabezpečiť Vo všeobecnosti, cieľom prechodného náteru je zabezpečiť 

priľnavosť, zamedziť vzájomné ovplyvňovanie častí náteru, priľnavosť, zamedziť vzájomné ovplyvňovanie častí náteru, 

zlepšiť odolnosť voči korózii a zvýšiť odolnosť voči pľuzgierikom. zlepšiť odolnosť voči korózii a zvýšiť odolnosť voči pľuzgierikom. 

Prechodné nátery sú typicky železo a zinkfosfát a môžu byť Prechodné nátery sú typicky železo a zinkfosfát a môžu byť 

aplikované v rôznych štádiách počas predúpravy.aplikované v rôznych štádiách počas predúpravy.

Séria Séria F56F56 sú epoxidové práškové farby s tepelnou odolnosťou do  sú epoxidové práškové farby s tepelnou odolnosťou do 

330 330 oC. Používajú sa na povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s C. Používajú sa na povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s 

vysokými teplotami, ako katalytické pece. Farba nesmie prísť do vysokými teplotami, ako katalytické pece. Farba nesmie prísť do 

priameho kontaktu s ohňom.priameho kontaktu s ohňom.

Výrobky Thin Coating (TC)Výrobky Thin Coating (TC) – tenkovrstvové práškové farby  – tenkovrstvové práškové farby 

špeciálne používané na bielu techniku, zabezpečujúce úspory špeciálne používané na bielu techniku, zabezpečujúce úspory 

pri spotrebe prášku až do výšky 55 % pri aplikácii na hladké pri spotrebe prášku až do výšky 55 % pri aplikácii na hladké 

povrchy. Sú špeciálne určené pre výrobcov bielej techniky za povrchy. Sú špeciálne určené pre výrobcov bielej techniky za 

účelom dosiahnutia výrazných úspor.účelom dosiahnutia výrazných úspor.

ZincomprimZincomprim je výrobok obsahujúci vysoký podiel zinkového  je výrobok obsahujúci vysoký podiel zinkového 

prášku, ktorý môže zabezpečiť katodickú ochranu ako je galvaniprášku, ktorý môže zabezpečiť katodickú ochranu ako je galvani-

zácia. Poskytuje výbornú ochranu proti korózii. Používa sa najmä zácia. Poskytuje výbornú ochranu proti korózii. Používa sa najmä 

na podzemné nádrže, nátery kovových povrchov v morských na podzemné nádrže, nátery kovových povrchov v morských 

oblastiach a na záhradné zariadenie. oblastiach a na záhradné zariadenie. 

Séria Séria FPFP je založená na fúzii bondovaného epoxidu, ktorý posky je založená na fúzii bondovaného epoxidu, ktorý posky-

tuje výbornú odolnosť voči korózii. Farby série FP vyhovujú tuje výbornú odolnosť voči korózii. Farby série FP vyhovujú 

všetkým požiadavkám na potrubia. Môže byť použitá pre jednovšetkým požiadavkám na potrubia. Môže byť použitá pre jedno-

vrstvové a trojvrstvové aplikácie.vrstvové a trojvrstvové aplikácie.

Séria Séria PU44PU44 je trvácna polyuretánová prášková farba pre exteriéry,  je trvácna polyuretánová prášková farba pre exteriéry, 

určená ako základný náter pre ušľachtilé dekoračné aplikácie. určená ako základný náter pre ušľachtilé dekoračné aplikácie. 

Vzhľad dreva sa dosiahne aplikáciou vrchného náteru cez ušľachVzhľad dreva sa dosiahne aplikáciou vrchného náteru cez ušľach-

tilú dekoratívnu techniku. tilú dekoratívnu techniku. 

Séria Séria FP6102FP6102 je modrá prášková náterová látka certifikovaná pre  je modrá prášková náterová látka certifikovaná pre 

kontakt s pitnou vodou. Výrobok IBA Kimya FP6102 vyhovuje kontakt s pitnou vodou. Výrobok IBA Kimya FP6102 vyhovuje 

predpisu BS 6920 pre použitie s horúcou (až do 85predpisu BS 6920 pre použitie s horúcou (až do 85oC) a studenou C) a studenou 

vodou.vodou.

Špeciálne výrobkyŠpeciálne výrobky

Predúprava kovových  povrchovPredúprava kovových  povrchov

Len čistenie

Čistenie

Opláchnutie

Úprava

Zinkfosfát

Opláchnutie

DI Opláchnutie

Čistenie

Opláchnutie

Železný fosfát

Opláchnutie

Opláchnutie

DI Opláchnutie

Čistenie/fosfátovanie

Opláchnutie

Opláchnutie

DI Opláchnutie

V súčasnosti používané bežné systémy zahrňujú aj zinkový aj 
železný fosfát. Nasledujúci graf ukazuje relatívnu výkonnosť 
týchto 3 systémov pod práškovým náterom. 



Typické Multikovové predprípravné procesy

Test soľnej sprchy počas 250 hodín na oceli valcovanej za studena
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Predpríprava povrchu
Len čistenieLen čistenie

Zinkfosfát 4-stupňový
 železný fosfát

6-stupňový
 železný fosfát

ČistenieČistenie

OpláchnutieOpláchnutie

ÚpravaÚprava

ZinkfosfátZinkfosfát

OpláchnutieOpláchnutie

DI OpláchnutieDI Opláchnutie

ČistenieČistenie

OpláchnutieOpláchnutie

Železný fosfátŽelezný fosfát

OpláchnutieOpláchnutie

OpláchnutieOpláchnutie

DI OpláchnutieDI Opláchnutie

Čistenie/fosfátovanieČistenie/fosfátovanie

OpláchnutieOpláchnutie

OpláchnutieOpláchnutie

DI OpláchnutieDI Opláchnutie

V súčasnosti používané bežné systémy zahrňujú aj zinkový aj V súčasnosti používané bežné systémy zahrňujú aj zinkový aj 
železný fosfát. Nasledujúci graf ukazuje relatívnu výkonnosť železný fosfát. Nasledujúci graf ukazuje relatívnu výkonnosť 
týchto 3 systémov pod práškovým náterom. týchto 3 systémov pod práškovým náterom. 



Aplikačné metódy práškovej farbyAplikačné metódy práškovej farby

Pracovný postup a zariadeniePracovný postup a zariadenie
Nabíjacie vlastnosti práškovej farby sú optimalizované, keď Nabíjacie vlastnosti práškovej farby sú optimalizované, keď 

má prášok plynulý tok a neobsahuje vlhkosť. Starý alebo má prášok plynulý tok a neobsahuje vlhkosť. Starý alebo 

kompaktný prášok môže vyžadovať niekoľko minútovú kompaktný prášok môže vyžadovať niekoľko minútovú 

opätovnú úpravu tak, aby tiekol rovnomerne. opätovnú úpravu tak, aby tiekol rovnomerne. 

Ak je nižšia teplota skladovacích priestorov ako teplota Ak je nižšia teplota skladovacích priestorov ako teplota 

prostredia aplikácie, prášková farba, ktorá je navlhnutá, by prostredia aplikácie, prášková farba, ktorá je navlhnutá, by 

mala byť aklimatizovaná v uzatvorených obaloch pred mala byť aklimatizovaná v uzatvorených obaloch pred 

naplnením do zásobníkov. Pre optimálnu aplikáciu by mal byť naplnením do zásobníkov. Pre optimálnu aplikáciu by mal byť 

prášok aplikovaný a skladovaný v klimatizovanom prostredí. prášok aplikovaný a skladovaný v klimatizovanom prostredí. 

Teplota skladovacích priestorov by mala byť udržiavaná pod Teplota skladovacích priestorov by mala byť udržiavaná pod 

30 30 oC

Prášok by nemal byť skladovaný v zásobníkoch dlhú dobu. Ak Prášok by nemal byť skladovaný v zásobníkoch dlhú dobu. Ak 

sa objaví kondenzácia vlhkosti, fluidizujte prášok, aby vyschol sa objaví kondenzácia vlhkosti, fluidizujte prášok, aby vyschol 

alebo nahraďte zvlhnutý prášok čerstvým práškom.alebo nahraďte zvlhnutý prášok čerstvým práškom.

Práškové farby obsahujú jemne mleté častice. Pracovníci Práškové farby obsahujú jemne mleté častice. Pracovníci 

vystavení prášku by mali nosiť respirátory alebo ochranné vystavení prášku by mali nosiť respirátory alebo ochranné 

masky, aby sa zabránilo vdýchnutiu prachu.masky, aby sa zabránilo vdýchnutiu prachu.

Stlačený vzduch v pištoli nesmie obsahovať olej alebo vlhkosť.Stlačený vzduch v pištoli nesmie obsahovať olej alebo vlhkosť.

V oblasti aplikácie by nemal byť použitý silikón.V oblasti aplikácie by nemal byť použitý silikón.

Zabezpečte, aby podávače boli dôkladne vložené do prášku a Zabezpečte, aby podávače boli dôkladne vložené do prášku a 

pracovali podľa doporučení výrobcu. pracovali podľa doporučení výrobcu. 

Kontaktné body závesného zariadenia by mali byť udržiavané Kontaktné body závesného zariadenia by mali byť udržiavané 

čisté, aby sa zabezpečil kontakt kovu s kovom.čisté, aby sa zabezpečil kontakt kovu s kovom.

Relatívna vlhkosť pre elektrostatické nanášanie by mala byť Relatívna vlhkosť pre elektrostatické nanášanie by mala byť 

50-60 %, a pre elektrokinetické nanášanie  menej ako 40 %.50-60 %, a pre elektrokinetické nanášanie  menej ako 40 %.

Vypaľujte podľa doporučení uvedených na obale výrobku.Vypaľujte podľa doporučení uvedených na obale výrobku.

Pomer recyklovaného a čerstvého prášku počas recyklácie by Pomer recyklovaného a čerstvého prášku počas recyklácie by 

mal byť dôsledne sledovaný, aby za zachoval tok prášku.mal byť dôsledne sledovaný, aby za zachoval tok prášku.

Preosievanie prášku pred naplnením do zásobníka eliminuje Preosievanie prášku pred naplnením do zásobníka eliminuje 

možnosť hrudkovatenia alebo prítomnosť cudzích látok.možnosť hrudkovatenia alebo prítomnosť cudzích látok.

Boli vyvinuté 3 odlišné postupy aplikácie práškovej farby: elektroBoli vyvinuté 3 odlišné postupy aplikácie práškovej farby: elektro-

statické (Korona), elektrokinetické striekanie (Tribo)  a fluidné statické (Korona), elektrokinetické striekanie (Tribo)  a fluidné 

lôžko. V nasledovnej časti opíšeme len techniku elektrostatickélôžko. V nasledovnej časti opíšeme len techniku elektrostatické-

ho a elektrokinetického striekania. ho a elektrokinetického striekania. 

Proces je založený na pohone suchých častíc prášku pomocou Proces je založený na pohone suchých častíc prášku pomocou 

stlačeného vzduchu cez striekaciu pištoľ, kde sa elektricky nabije. stlačeného vzduchu cez striekaciu pištoľ, kde sa elektricky nabije. 

Pohyb častíc medzi nabitou pištoľou a povrchom, na ktorý je Pohyb častíc medzi nabitou pištoľou a povrchom, na ktorý je 

prášok aplikovaný, je riadený kombináciou elektrických a mechaprášok aplikovaný, je riadený kombináciou elektrických a mecha-

nických síl. Elektrické sily sú výsledkom interakcie medzi nabitými nických síl. Elektrické sily sú výsledkom interakcie medzi nabitými 

časticami prášku a elektrického poľa, medzi povrchom a pištoľou, časticami prášku a elektrického poľa, medzi povrchom a pištoľou, 

pričom mechanické sily pochádzajú zo vzduchu, ktorý vanie cez pričom mechanické sily pochádzajú zo vzduchu, ktorý vanie cez 

pištoľ. Častice prášku, ako elektricky izolačný materiál, držia svoje pištoľ. Častice prášku, ako elektricky izolačný materiál, držia svoje 

nabitie a priľnú k povrchu.nabitie a priľnú k povrchu.

Práškové farby aplikované špeciálnymi pištoľami sa nabíjajú Práškové farby aplikované špeciálnymi pištoľami sa nabíjajú 

elektrostaticky a elektrokineticky a priľnú k uzemnenému materielektrostaticky a elektrokineticky a priľnú k uzemnenému materi-

álu. Poznáme dva typy striekacích pištolí: korona a tribo. Pre álu. Poznáme dva typy striekacích pištolí: korona a tribo. Pre 

systém tribo musí byť prášok špeciálne upravený aditívami. Toto systém tribo musí byť prášok špeciálne upravený aditívami. Toto 

nie je podmienkou pre korona systém. Týmto systémom je nie je podmienkou pre korona systém. Týmto systémom je 

možné aplikovať korona aj tribo práškové farby.možné aplikovať korona aj tribo práškové farby.

VLASTNOSTI SYSTÉMU KORONAVLASTNOSTI SYSTÉMU KORONA

Nabíjacie pištole korona sú najčastejšie používaným aplikačným Nabíjacie pištole korona sú najčastejšie používaným aplikačným 

zariadením pre nabíjanie častíc prášku. Častice prášku sa nabíjajú zariadením pre nabíjanie častíc prášku. Častice prášku sa nabíjajú 

vysokým napätím aplikovaným najmenej jednou elektródou vysokým napätím aplikovaným najmenej jednou elektródou 

umiestnenou vnútri striekacej pištole.umiestnenou vnútri striekacej pištole.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

častice prášku sú nabité negatívnym nábojom s vysokým častice prášku sú nabité negatívnym nábojom s vysokým 

napätím elektriny pomocou pólu pištole,napätím elektriny pomocou pólu pištole,

medzi pištoľou a povrchom sa vytvorí vysoko elektrické pole,medzi pištoľou a povrchom sa vytvorí vysoko elektrické pole,

proces nabitia sa lepšie kontroluje ako pri tribo pištoliach,proces nabitia sa lepšie kontroluje ako pri tribo pištoliach,

efekt  farradayovej klietky sa môže objaviť na hrane a členitom efekt  farradayovej klietky sa môže objaviť na hrane a členitom 

povrchu,povrchu,

zabezpečí vysoký podiel striekania,zabezpečí vysoký podiel striekania,

vyžaduje menej technologických zariadení,vyžaduje menej technologických zariadení,

môže sa objaviť spätná ionizácia, ak sa aplikuje hrubá vrstva môže sa objaviť spätná ionizácia, ak sa aplikuje hrubá vrstva 

náteru alebo sa použije vysoké napätie.náteru alebo sa použije vysoké napätie.

-

-

-

-

-

-

-

VLASTNOSTI SYSTÉMU TRIBO

Nabíjacie pištole tribo využívajú princíp nabíjania trením. 

Konštrukcia tribo pištole je veľmi jednoduchá. Najčastejšie je to 

tuba vyrobená z teflonu, cez ktorý je prášok poháňaný pomocou 

stlačeného vzduchu. Výsledkom je turbulentný tok v pištoli. 

Steny tuby sú uzemnené, a tak náboj generovaný na stenách je 

neustále odvádzaný do zeme. Ďalšími sprievodnými znakmi sú: 

- častice prášku sú nabité pozitívne trením s teflónovým  

 povrchom,

- medzi pištoľou a povrchom je vytvorené slabé elektrické pole,

- nevytvára sa farradayov efekt,

- zabezpečí sa dobrá výťažnosť PNL,

- menšia spätná ionizácia ako pri korona systéme,

- väčšia citlivosť na vplyvy prostredia (RV < %40),

- vyžaduje viac technologických zariadení,

- nevyhovuje pre aplikáciu metalických práškových farieb.

VYPAĽOVANIE

Vypaľovanie práškovej farby je jedným z najkritickejším procesov 

na ceste k dosiahnutiu požadovaných vlastností práškovej farby. 

Plán vypaľovania je čas pri špecifickej teplote povrchu, ktorý sa 

požaduje na kompletné vytvorenie siete práškovej farby. Vypaľo-

vanie je stanovené testovaním filmu náteru na súbor fyzikálnych 

vlastností, vrátane lesku, úderu, flexibility a odolnosti voči rozpúš-

ťadlám.

Ak bol výrobok nedostatočne vypálený alebo prepálený, môže to 

spôsobiť nevyhovujúce vlastnosti náteru, ako napríklad zlé 

fyzikálne vlastnosti, slabá odolnosť voči korózii, nízka odolnosť 

voči opotrebeniu a  chemikáliám.

Je oveľa dôležitejšie poznať konkrétnu teplotu povrchu/teplotný 

profil ako nastavenie pece a čas v peci. Odporúča sa kontrola 

operačných podmienok v peci presným automatickým teplome-

rom, ktorý zaznamenáva a archivuje teplotu objektu aj vzduchu 

počas vypaľovania.

Reologické zmeny v práškovej farbe počas vypaľovania

Práškové farby musia zmäknúť, rozliať sa a vytvoriť taveninu za 

pôsobenia tepla tak aby sa dosiahli požadované vlastnosti 

povrchovej úpravy. Proces skvapalnenia práškových farieb 

pozostáva z 3 krokov: 

najskôr sú pevné častice rozpustené, nasleduje spojenie a 

vyformovanie súvislého filmu a nakoniec je tento film s nesúmer-

ným povrchom vyrovnaný na film s hladším povrchom.

Najdôležitejšou podmienkou hladkého povrchu je mať nízku 

hodnotu viskozity pre dostatočne dlhý časový interval. Viskozita, 

ktorá sa znižuje počas vypaľovania, sa zvyšuje pri začiatku 

želatínovania (začiatok reakcie). Reaktivita prášku a stupeň 

teploty majú veľmi dôležitý aspekt na nivelizačný proces.

Vysoko reaktívne práškové farby majú tendenciu želatínovať 

oveľa rýchlejšie. V tomto prípade vypálený náter bude vykazovať 

pomarančovú kôru. Rýchlejšie zohrievanie natieraného materiá-

lu spôsobí, že hodnota viskozity bude nižšia, ale za kratší čas. 

Najnižšia viskozita sa najrýchlejšie dosiahne vložením materiálu 

na striekanie priamo do predhriatej pece pri teplote vypaľovania. 

Distribúcia častíc prášku ovplyvňuje nivelizáciu. Malé častice sa 

môžu roztaviť skôr v porovnaní s hrubšími časticami a môžu byť 

zmiešané s inými časticami. Ak sa z prášku odstránia hrubé 

častice, môže sa dosiahnuť tenší film s lepším vzhľadom povrchu 

a lesku.



VLASTNOSTI SYSTÉMU TRIBOVLASTNOSTI SYSTÉMU TRIBO

Nabíjacie pištole tribo využívajú princíp nabíjania trením. Nabíjacie pištole tribo využívajú princíp nabíjania trením. 

Konštrukcia tribo pištole je veľmi jednoduchá. Najčastejšie je to Konštrukcia tribo pištole je veľmi jednoduchá. Najčastejšie je to 

tuba vyrobená z teflonu, cez ktorý je prášok poháňaný pomocou tuba vyrobená z teflonu, cez ktorý je prášok poháňaný pomocou 

stlačeného vzduchu. Výsledkom je turbulentný tok v pištoli. stlačeného vzduchu. Výsledkom je turbulentný tok v pištoli. 

Steny tuby sú uzemnené, a tak náboj generovaný na stenách je Steny tuby sú uzemnené, a tak náboj generovaný na stenách je 

neustále odvádzaný do zeme. Ďalšími sprievodnými znakmi sú: neustále odvádzaný do zeme. Ďalšími sprievodnými znakmi sú: 

- častice prášku sú nabité pozitívne trením s teflónovým  - častice prášku sú nabité pozitívne trením s teflónovým  

 povrchom, povrchom,

- medzi pištoľou a povrchom je vytvorené slabé elektrické pole,- medzi pištoľou a povrchom je vytvorené slabé elektrické pole,

- nevytvára sa farradayov efekt,- nevytvára sa farradayov efekt,

- zabezpečí sa dobrá výťažnosť PNL,- zabezpečí sa dobrá výťažnosť PNL,

- menšia spätná ionizácia ako pri korona systéme,- menšia spätná ionizácia ako pri korona systéme,

- väčšia citlivosť na vplyvy prostredia (RV < %40),- väčšia citlivosť na vplyvy prostredia (RV < %40),

- vyžaduje viac technologických zariadení,- vyžaduje viac technologických zariadení,

- nevyhovuje pre aplikáciu metalických práškových farieb.- nevyhovuje pre aplikáciu metalických práškových farieb.

VYPAĽOVANIEVYPAĽOVANIE

Vypaľovanie práškovej farby je jedným z najkritickejším procesov Vypaľovanie práškovej farby je jedným z najkritickejším procesov 

na ceste k dosiahnutiu požadovaných vlastností práškovej farby. na ceste k dosiahnutiu požadovaných vlastností práškovej farby. 

Plán vypaľovania je čas pri špecifickej teplote povrchu, ktorý sa Plán vypaľovania je čas pri špecifickej teplote povrchu, ktorý sa 

požaduje na kompletné vytvorenie siete práškovej farby. Vypaľopožaduje na kompletné vytvorenie siete práškovej farby. Vypaľo-

vanie je stanovené testovaním filmu náteru na súbor fyzikálnych vanie je stanovené testovaním filmu náteru na súbor fyzikálnych 

vlastností, vrátane lesku, úderu, flexibility a odolnosti voči rozpúšvlastností, vrátane lesku, úderu, flexibility a odolnosti voči rozpúš-

ťadlám.ťadlám.

Ak bol výrobok nedostatočne vypálený alebo prepálený, môže to Ak bol výrobok nedostatočne vypálený alebo prepálený, môže to 

spôsobiť nevyhovujúce vlastnosti náteru, ako napríklad zlé spôsobiť nevyhovujúce vlastnosti náteru, ako napríklad zlé 

fyzikálne vlastnosti, slabá odolnosť voči korózii, nízka odolnosť fyzikálne vlastnosti, slabá odolnosť voči korózii, nízka odolnosť 

voči opotrebeniu a  chemikáliám.voči opotrebeniu a  chemikáliám.

Je oveľa dôležitejšie poznať konkrétnu teplotu povrchu/teplotný Je oveľa dôležitejšie poznať konkrétnu teplotu povrchu/teplotný 

profil ako nastavenie pece a čas v peci. Odporúča sa kontrola profil ako nastavenie pece a čas v peci. Odporúča sa kontrola 

operačných podmienok v peci presným automatickým teplomeoperačných podmienok v peci presným automatickým teplome-

rom, ktorý zaznamenáva a archivuje teplotu objektu aj vzduchu rom, ktorý zaznamenáva a archivuje teplotu objektu aj vzduchu 

počas vypaľovania.počas vypaľovania.

Reologické zmeny v práškovej farbe počas vypaľovaniaReologické zmeny v práškovej farbe počas vypaľovania

Práškové farby musia zmäknúť, rozliať sa a vytvoriť taveninu za Práškové farby musia zmäknúť, rozliať sa a vytvoriť taveninu za 

pôsobenia tepla tak aby sa dosiahli požadované vlastnosti pôsobenia tepla tak aby sa dosiahli požadované vlastnosti 

povrchovej úpravy. Proces skvapalnenia práškových farieb povrchovej úpravy. Proces skvapalnenia práškových farieb 

pozostáva z 3 krokov: pozostáva z 3 krokov: 

najskôr sú pevné častice rozpustené, nasleduje spojenie a najskôr sú pevné častice rozpustené, nasleduje spojenie a 

vyformovanie súvislého filmu a nakoniec je tento film s nesúmervyformovanie súvislého filmu a nakoniec je tento film s nesúmer-

ným povrchom vyrovnaný na film s hladším povrchom.ným povrchom vyrovnaný na film s hladším povrchom.

Najdôležitejšou podmienkou hladkého povrchu je mať nízku Najdôležitejšou podmienkou hladkého povrchu je mať nízku 

hodnotu viskozity pre dostatočne dlhý časový interval. Viskozita, hodnotu viskozity pre dostatočne dlhý časový interval. Viskozita, 

ktorá sa znižuje počas vypaľovania, sa zvyšuje pri začiatku ktorá sa znižuje počas vypaľovania, sa zvyšuje pri začiatku 

želatínovania (začiatok reakcie). Reaktivita prášku a stupeň želatínovania (začiatok reakcie). Reaktivita prášku a stupeň 

teploty majú veľmi dôležitý aspekt na nivelizačný proces.teploty majú veľmi dôležitý aspekt na nivelizačný proces.

Vysoko reaktívne práškové farby majú tendenciu želatínovať Vysoko reaktívne práškové farby majú tendenciu želatínovať 

oveľa rýchlejšie. V tomto prípade vypálený náter bude vykazovať oveľa rýchlejšie. V tomto prípade vypálený náter bude vykazovať 

pomarančovú kôru. Rýchlejšie zohrievanie natieraného materiápomarančovú kôru. Rýchlejšie zohrievanie natieraného materiá-

lu spôsobí, že hodnota viskozity bude nižšia, ale za kratší čas. lu spôsobí, že hodnota viskozity bude nižšia, ale za kratší čas. 

Najnižšia viskozita sa najrýchlejšie dosiahne vložením materiálu Najnižšia viskozita sa najrýchlejšie dosiahne vložením materiálu 

na striekanie priamo do predhriatej pece pri teplote vypaľovania. na striekanie priamo do predhriatej pece pri teplote vypaľovania. 

Distribúcia častíc prášku ovplyvňuje nivelizáciu. Malé častice sa Distribúcia častíc prášku ovplyvňuje nivelizáciu. Malé častice sa 

môžu roztaviť skôr v porovnaní s hrubšími časticami a môžu byť môžu roztaviť skôr v porovnaní s hrubšími časticami a môžu byť 

zmiešané s inými časticami. Ak sa z prášku odstránia hrubé zmiešané s inými časticami. Ak sa z prášku odstránia hrubé 

častice, môže sa dosiahnuť tenší film s lepším vzhľadom povrchu častice, môže sa dosiahnuť tenší film s lepším vzhľadom povrchu 

a lesku.a lesku.



Výsledný efekt a kvalita práškovej farby sú ovplyvnené rôznymi faktormi, ako napríklad: predúprava, parametre Výsledný efekt a kvalita práškovej farby sú ovplyvnené rôznymi faktormi, ako napríklad: predúprava, parametre 
aplikovania, pec, prášková farba, okolité podmienky a povrch. Sledovanie príčin vzniku defektov by malo prebieaplikovania, pec, prášková farba, okolité podmienky a povrch. Sledovanie príčin vzniku defektov by malo prebie-
hať počas výroby práškovej farby, počas procesu aplikácie, predúpravy, prepravy a skladovania natretých predhať počas výroby práškovej farby, počas procesu aplikácie, predúpravy, prepravy a skladovania natretých pred-
metov a povrchov.metov a povrchov.

Nedostatky povrchov a ich riešeniaNedostatky povrchov a ich riešenia

NečistotyNečistoty

Opis:Opis: Cudzí materiál, ktorý sa počas vypaľovania a nástreku  Cudzí materiál, ktorý sa počas vypaľovania a nástreku 

neroztopil,  vyčnieva z vypáleného filmu náteru.neroztopil,  vyčnieva z vypáleného filmu náteru.

Príčina:Príčina: Chyby na povrchu, spečenie nečistoty z pece, znečis Chyby na povrchu, spečenie nečistoty z pece, znečis-

tenie z dopravníka alebo dopravnej reťaze, znečistenie tenie z dopravníka alebo dopravnej reťaze, znečistenie 

samotného prášku, nedostatočné čistenie. samotného prášku, nedostatočné čistenie. 

Riešenie:Riešenie: Skontrolovať čistotu podkladu, použiť vhodnú  Skontrolovať čistotu podkladu, použiť vhodnú 

veľkosť sitka podľa typu práškovej farby. veľkosť sitka podľa typu práškovej farby. 

ZákalZákal

Opis:Opis: Lesklé povrchy by mali mať čistý a žiarivý vzhľad.  Lesklé povrchy by mali mať čistý a žiarivý vzhľad. 

Mikroštruktúry môžu kvôli slabej disperzii alebo kontaminácii Mikroštruktúry môžu kvôli slabej disperzii alebo kontaminácii 

inou práškovou farbou spôsobiť mliečny vzhľad. Tento efekt inou práškovou farbou spôsobiť mliečny vzhľad. Tento efekt 

sa nazýva zákal.sa nazýva zákal.

Príčina:Príčina: Vzájomné znečistenie s iným nekonzistentným  Vzájomné znečistenie s iným nekonzistentným 

náterom, samotným práškom, znečistenie pochádzajúce z náterom, samotným práškom, znečistenie pochádzajúce z 

predprípravného procesu, plyny v peci.predprípravného procesu, plyny v peci.

Riešenie:Riešenie: Čistenie by malo byť vykonané počas dopĺňania inej  Čistenie by malo byť vykonané počas dopĺňania inej 

farby, skontrolovať parametre predprípravy, predísť hromadefarby, skontrolovať parametre predprípravy, predísť hromade-

niu plynov v peci. niu plynov v peci. 

KráteryKrátery

Opis:Opis: Kruhové prehĺbenia nazývané tiež rybie oko. Kruhové prehĺbenia nazývané tiež rybie oko.

Príčina:Príčina: Olejové, voskové a silikónové zbytky, nedostatočné  Olejové, voskové a silikónové zbytky, nedostatočné 

čistenie povrchu podkladu, nekonzistentný materiál z okolia, čistenie povrchu podkladu, nekonzistentný materiál z okolia, 

mokrý povrch, zbytky z predúpravy. mokrý povrch, zbytky z predúpravy. 

Riešenie:Riešenie: Skontrolovať sekundárny vzduch a povrch, odstrániť  Skontrolovať sekundárny vzduch a povrch, odstrániť 

vonkajšie vplyvy.vonkajšie vplyvy.

Rozdiely v odtieňochRozdiely v odtieňoch

Opis:Opis: Rozdiel v odtieni viditeľný voľným okom alebo mimo  Rozdiel v odtieni viditeľný voľným okom alebo mimo 

špecifikácie. špecifikácie. 

Príčina:Príčina: Rozdielna teplota v peci alebo iný časový interval,  Rozdielna teplota v peci alebo iný časový interval, 

rozdiel v hrúbke filmu, samotného náteru, kontaminácia.rozdiel v hrúbke filmu, samotného náteru, kontaminácia.

Riešenie:Riešenie: Zabezpečiť vhodnú teplotu meraním pece, hrúbka  Zabezpečiť vhodnú teplotu meraním pece, hrúbka 

filmu nastavená podľa doporučení, skontrolovať čistotu filmu nastavená podľa doporučení, skontrolovať čistotu 

aplikačného náradia.aplikačného náradia.

ŽltnutieŽltnutie

Opis:Opis: Farba je žltšia ako štandardný panel alebo referenčný  Farba je žltšia ako štandardný panel alebo referenčný 

panel. panel. 

Príčina:Príčina: Vysoká teplota pece alebo dlhší čas vypaľovania,  Vysoká teplota pece alebo dlhší čas vypaľovania, 

samotný náter, rôzne hrúbky filmu  náteru.samotný náter, rôzne hrúbky filmu  náteru.

Riešenie:Riešenie: Zabezpečiť vhodnú teplotu meraním pece,  Zabezpečiť vhodnú teplotu meraním pece, 

predchádzať prerušovaniu vypaľovania a nastaviť hrúbky predchádzať prerušovaniu vypaľovania a nastaviť hrúbky 

filmu podľa doporučení. filmu podľa doporučení. 

Rozdiely v leskuRozdiely v lesku

Opis:Opis: Rozdiely v stupni lesku potvrdené vizuálnou kontrolou  Rozdiely v stupni lesku potvrdené vizuálnou kontrolou 

oproti kontrolnému panelu.oproti kontrolnému panelu.

Príčina:Príčina: Nedostatočné vypálenie alebo prepálenie, nekonzis Nedostatočné vypálenie alebo prepálenie, nekonzis-

tentný výber prášku.tentný výber prášku.

Riešenie:Riešenie: Zabezpečiť vhodné podmienky vypaľovania, vybrať  Zabezpečiť vhodné podmienky vypaľovania, vybrať 

práškové farby vhodné do exteriérov.práškové farby vhodné do exteriérov.

KráteríkyKráteríky

Opis:Opis: Kráteríky na povrchu, ktoré sa objavujú najmä pri  Kráteríky na povrchu, ktoré sa objavujú najmä pri 

veľkých hrúbkach náteru.veľkých hrúbkach náteru.

Príčina:Príčina: Veľká hrúbka alebo obsah vlhkosti v prášku, vlhký  Veľká hrúbka alebo obsah vlhkosti v prášku, vlhký 

kovový povrch, zbytky z  procesu predúpravy, ktoré zostali v kovový povrch, zbytky z  procesu predúpravy, ktoré zostali v 

pórovitom povrchu.pórovitom povrchu.

Riešenie:Riešenie: Nastavenie vhodnej hrúbky filmu podľa doporučení,  Nastavenie vhodnej hrúbky filmu podľa doporučení, 

kontrola predúpravy, použitie vhodných práškových farieb, kontrola predúpravy, použitie vhodných práškových farieb, 

ktoré sú špeciálne určené na povrchy, ktoré rozptyľujú plyn. ktoré sú špeciálne určené na povrchy, ktoré rozptyľujú plyn. 

Pomarančová kôraPomarančová kôra

Opis:Opis: Defekt povrchu, ktorý sa podobá na pomarančovú kôru. Defekt povrchu, ktorý sa podobá na pomarančovú kôru.

Príčina:Príčina: Redukcia v stupni ohrevu pece, veľká alebo malá  Redukcia v stupni ohrevu pece, veľká alebo malá 

hrúbka filmu, nastavenie pištole.hrúbka filmu, nastavenie pištole.

Riešenie:Riešenie: Zvýšenie stupňa teploty, ak je nízky, nastavenie  Zvýšenie stupňa teploty, ak je nízky, nastavenie 

správnej hrúbky filmu náteru podľa odporučení, skontrolovať správnej hrúbky filmu náteru podľa odporučení, skontrolovať 

nastavenie pištole a uzemnenie striekaného predmetu.nastavenie pištole a uzemnenie striekaného predmetu.

Slabá mechanická odolnosť

Opis: Prejavuje sa ako praskanie alebo dokonca odlupo-

vanie pri deformácii.

Príčina: Nerovnomerné formovanie fosfátovej vrstvy a 

zbytky z predúpravy, nedostačujúce vypaľovanie, veľká 

hrúbka náteru, použitie nevyhovujúceho náteru.

Riešenie: Skontrolovať podmienky prípravy povrchu, 

zvýšiť teplotu pece ak je nízka, alebo použiť nízkovypaľo-

vací náter, nastavenie hrúbky filmu náteru podľa doporu-

čení.

Slabá chemická odolnosť

Opis: Nedostatočná odolnosť voči chemikáliám sa môže 

objaviť pri vystavení roztokom, a to vo forme matovania, 

vysokej citlivosti na škrabance a rozpúšťanie filmu náteru.

Príčina: Nedostatočné vypaľovanie, použitie nevhodného 

náteru pre chemikálie. 

Riešenie: Zvýšiť teplotu pece, ak je nízka alebo použiť 

nizkovypaľovací náter, použiť vhodný náterový systém.

Spätná ionizácia 

Opis: Objaví sa efekt spätného striekania na vypálenom 

filme ako druh poruchy toku.

Môže byť spozorovaný najmä v rohoch, na hranách, 

dutinách alebo na defektoch a prejavuje sa ako bodka 

alebo pomarančová kôra. 

Príčina: Vysoké napätie, veľká hrúbka filmu, neadekvátne 

alebo zlé uzemnenie, nevhodná vzdialenosť medzi 

pištoľou a striekaným predmetom. 

Riešenie: Zníženie napätia pištole, ak je vysoké, nastave-

nie hrúbky filmu podľa doporučených hodnôt, správne 

nastavenie vzdialenosti pištole a striekaného predmetu, 

kontrola uzemnenia. 

Efekt Farraday klietky

Opis: Nedostatočný prienik častíc prášku do priehlbín 

alebo prerušované miesta na povrchu.

Príčina: Vysoké napätie, nevhodná vychyľovacia elektróda 

a uhol pištole.

Riešenie: Nastavenie napätia pištole, nastavenie vzdiale-

nosti pištole a uhla, v prípade potreby použitie inej 

vychyľovacej elektródy. 

Nedostatočná priľnavosť prášku na objekt 
pred vypaľovaním

Opis: Nepriľnutie práškovej farby v kabíne na kovový 

materiál počas aplikácie. Defekt sa prejaví ako rozdiel v 

hrúbkach filmu a nepravidelný vzhľad povrchu.

Príčina: Nedostatočné uzemnenie, háky pokryté práškom, 

nevhodné nastavenie pištole,  nadmerné použitie 

recyklovaného prášku, použitie ne-tribo nabíjateľného 

prášku pre tribo systém, príliš veľa jemných častíc.

Riešenie: Skontrolovať uzemnenie, nahradiť háky, ak sú 

pokryté práškom, skontrolovať zásobovanie pištole, 

zníženie množstva použitého recyklovaného prášku, 

použiť tribo nabíjateľný prášok pre tribo systém.

Korózia

Opis: Rozklad alebo reakcia kovového povrchu so 

vzduchom, vodou alebo inou chemikáliou pri vystavení 

určitým podmienkam.

Príčina: Defekty na filme náteru ako napríklad póry, 

poškodenia atď., prítomnosť korozívnych faktorov alebo 

okolité prostredie, prítomnosť korózie na povrchu už 

pred striekaním, nevhodná antikorozívna ochrana, 

predpríprava, príliš malá hrúbka filmu, nevyhovujúce 

vypaľovanie.

Riešenie: Výber vhodnej predúpravy a náterového 

systému pre požadovanú aplikáciu a antikorozívnu 

ochranu, aplikácia vhodnej hrúbky filmu na základe 

doporučení výrobcu, použitie teploty vypaľovania a 

intervaly státia podľa doporučení výrobcu.

Nízka krycia schopnosť

Opis: Krycia schopnosť je stupeň pri ktorom pigmentova-

ný náter zakryje  povrch podkladu, na ktorý sa aplikuje.

Príčina: zlý krycí odtieň, najmä pri žltých a červených 

odtieňoch, veľké výkyvy v hrúbkach filmu, príliš malá 

hrúbka filmu.

Riešenie: Aplikovať vhodnú hrúbku náteru podľa doporu-

čení výrobcu.

Stekanie

Opis: Tvorba kvapiek na práškovom nátere počas vypaľo-

vania, keď film náteru má na vertikálnych častiach veľmi 

nízku viskozitu počas formovania filmu. 

Príčina: Príliš veľká hrúbka filmu, príliš rýchle zohriatie, 

príliš vysoká teplota objektu a pece, príliš nízka viskozita 

prášku počas formovania filmu.

Riešenie: Optimalizovanie podmienok vypaľovania a 

rozdelenie hrúbky filmu podľa doporučení výrobcu.



Slabá mechanická odolnosťSlabá mechanická odolnosť

Opis:Opis: Prejavuje sa ako praskanie alebo dokonca odlupo Prejavuje sa ako praskanie alebo dokonca odlupo-

vanie pri deformácii.vanie pri deformácii.

Príčina:Príčina: Nerovnomerné formovanie fosfátovej vrstvy a  Nerovnomerné formovanie fosfátovej vrstvy a 

zbytky z predúpravy, nedostačujúce vypaľovanie, veľká zbytky z predúpravy, nedostačujúce vypaľovanie, veľká 

hrúbka náteru, použitie nevyhovujúceho náteru.hrúbka náteru, použitie nevyhovujúceho náteru.

Riešenie:Riešenie: Skontrolovať podmienky prípravy povrchu,  Skontrolovať podmienky prípravy povrchu, 

zvýšiť teplotu pece ak je nízka, alebo použiť nízkovypaľozvýšiť teplotu pece ak je nízka, alebo použiť nízkovypaľo-

vací náter, nastavenie hrúbky filmu náteru podľa doporuvací náter, nastavenie hrúbky filmu náteru podľa doporu-

čení.čení.

Slabá chemická odolnosťSlabá chemická odolnosť

Opis:Opis: Nedostatočná odolnosť voči chemikáliám sa môže  Nedostatočná odolnosť voči chemikáliám sa môže 

objaviť pri vystavení roztokom, a to vo forme matovania, objaviť pri vystavení roztokom, a to vo forme matovania, 

vysokej citlivosti na škrabance a rozpúšťanie filmu náteru.vysokej citlivosti na škrabance a rozpúšťanie filmu náteru.

Príčina:Príčina: Nedostatočné vypaľovanie, použitie nevhodného  Nedostatočné vypaľovanie, použitie nevhodného 

náteru pre chemikálie. náteru pre chemikálie. 

Riešenie:Riešenie: Zvýšiť teplotu pece, ak je nízka alebo použiť  Zvýšiť teplotu pece, ak je nízka alebo použiť 

nizkovypaľovací náter, použiť vhodný náterový systém.nizkovypaľovací náter, použiť vhodný náterový systém.

Spätná ionizáciaSpätná ionizácia 

Opis:Opis: Objaví sa efekt spätného striekania na vypálenom  Objaví sa efekt spätného striekania na vypálenom 

filme ako druh poruchy toku.filme ako druh poruchy toku.

Môže byť spozorovaný najmä v rohoch, na hranách, Môže byť spozorovaný najmä v rohoch, na hranách, 

dutinách alebo na defektoch a prejavuje sa ako bodka dutinách alebo na defektoch a prejavuje sa ako bodka 

alebo pomarančová kôra. alebo pomarančová kôra. 

Príčina:Príčina: Vysoké napätie, veľká hrúbka filmu, neadekvátne  Vysoké napätie, veľká hrúbka filmu, neadekvátne 

alebo zlé uzemnenie, nevhodná vzdialenosť medzi alebo zlé uzemnenie, nevhodná vzdialenosť medzi 

pištoľou a striekaným predmetom. pištoľou a striekaným predmetom. 

Riešenie:Riešenie: Zníženie napätia pištole, ak je vysoké, nastave Zníženie napätia pištole, ak je vysoké, nastave-

nie hrúbky filmu podľa doporučených hodnôt, správne nie hrúbky filmu podľa doporučených hodnôt, správne 

nastavenie vzdialenosti pištole a striekaného predmetu, nastavenie vzdialenosti pištole a striekaného predmetu, 

kontrola uzemnenia. kontrola uzemnenia. 

Efekt Farraday klietkyEfekt Farraday klietky

Opis:Opis: Nedostatočný prienik častíc prášku do priehlbín  Nedostatočný prienik častíc prášku do priehlbín 

alebo prerušované miesta na povrchu.alebo prerušované miesta na povrchu.

Príčina:Príčina: Vysoké napätie, nevhodná vychyľovacia elektróda  Vysoké napätie, nevhodná vychyľovacia elektróda 

a uhol pištole.a uhol pištole.

Riešenie:Riešenie: Nastavenie napätia pištole, nastavenie vzdiale Nastavenie napätia pištole, nastavenie vzdiale-

nosti pištole a uhla, v prípade potreby použitie inej nosti pištole a uhla, v prípade potreby použitie inej 

vychyľovacej elektródy. vychyľovacej elektródy. 

Nedostatočná priľnavosť prášku na objekt Nedostatočná priľnavosť prášku na objekt 
pred vypaľovanímpred vypaľovaním

Opis:Opis: Nepriľnutie práškovej farby v kabíne na kovový  Nepriľnutie práškovej farby v kabíne na kovový 

materiál počas aplikácie. Defekt sa prejaví ako rozdiel v materiál počas aplikácie. Defekt sa prejaví ako rozdiel v 

hrúbkach filmu a nepravidelný vzhľad povrchu.hrúbkach filmu a nepravidelný vzhľad povrchu.

Príčina:Príčina: Nedostatočné uzemnenie, háky pokryté práškom,  Nedostatočné uzemnenie, háky pokryté práškom, 

nevhodné nastavenie pištole,  nadmerné použitie nevhodné nastavenie pištole,  nadmerné použitie 

recyklovaného prášku, použitie ne-tribo nabíjateľného recyklovaného prášku, použitie ne-tribo nabíjateľného 

prášku pre tribo systém, príliš veľa jemných častíc.prášku pre tribo systém, príliš veľa jemných častíc.

Riešenie:Riešenie: Skontrolovať uzemnenie, nahradiť háky, ak sú  Skontrolovať uzemnenie, nahradiť háky, ak sú 

pokryté práškom, skontrolovať zásobovanie pištole, pokryté práškom, skontrolovať zásobovanie pištole, 

zníženie množstva použitého recyklovaného prášku, zníženie množstva použitého recyklovaného prášku, 

použiť tribo nabíjateľný prášok pre tribo systém.použiť tribo nabíjateľný prášok pre tribo systém.

KoróziaKorózia

Opis:Opis: Rozklad alebo reakcia kovového povrchu so  Rozklad alebo reakcia kovového povrchu so 

vzduchom, vodou alebo inou chemikáliou pri vystavení vzduchom, vodou alebo inou chemikáliou pri vystavení 

určitým podmienkam.určitým podmienkam.

Príčina:Príčina: Defekty na filme náteru ako napríklad póry,  Defekty na filme náteru ako napríklad póry, 

poškodenia atď., prítomnosť korozívnych faktorov alebo poškodenia atď., prítomnosť korozívnych faktorov alebo 

okolité prostredie, prítomnosť korózie na povrchu už okolité prostredie, prítomnosť korózie na povrchu už 

pred striekaním, nevhodná antikorozívna ochrana, pred striekaním, nevhodná antikorozívna ochrana, 

predpríprava, príliš malá hrúbka filmu, nevyhovujúce predpríprava, príliš malá hrúbka filmu, nevyhovujúce 

vypaľovanie.vypaľovanie.

Riešenie:Riešenie: Výber vhodnej predúpravy a náterového  Výber vhodnej predúpravy a náterového 

systému pre požadovanú aplikáciu a antikorozívnu systému pre požadovanú aplikáciu a antikorozívnu 

ochranu, aplikácia vhodnej hrúbky filmu na základe ochranu, aplikácia vhodnej hrúbky filmu na základe 

doporučení výrobcu, použitie teploty vypaľovania a doporučení výrobcu, použitie teploty vypaľovania a 

intervaly státia podľa doporučení výrobcu.intervaly státia podľa doporučení výrobcu.

Nízka krycia schopnosťNízka krycia schopnosť

Opis:Opis: Krycia schopnosť je stupeň pri ktorom pigmentova Krycia schopnosť je stupeň pri ktorom pigmentova-

ný náter zakryje  povrch podkladu, na ktorý sa aplikuje.ný náter zakryje  povrch podkladu, na ktorý sa aplikuje.

Príčina:Príčina: zlý krycí odtieň, najmä pri žltých a červených  zlý krycí odtieň, najmä pri žltých a červených 

odtieňoch, veľké výkyvy v hrúbkach filmu, príliš malá odtieňoch, veľké výkyvy v hrúbkach filmu, príliš malá 

hrúbka filmu.hrúbka filmu.

Riešenie:Riešenie: Aplikovať vhodnú hrúbku náteru podľa doporu Aplikovať vhodnú hrúbku náteru podľa doporu-

čení výrobcu.čení výrobcu.

StekanieStekanie

Opis:Opis: Tvorba kvapiek na práškovom nátere počas vypaľo Tvorba kvapiek na práškovom nátere počas vypaľo-

vania, keď film náteru má na vertikálnych častiach veľmi vania, keď film náteru má na vertikálnych častiach veľmi 

nízku viskozitu počas formovania filmu. nízku viskozitu počas formovania filmu. 

Príčina:Príčina: Príliš veľká hrúbka filmu, príliš rýchle zohriatie,  Príliš veľká hrúbka filmu, príliš rýchle zohriatie, 

príliš vysoká teplota objektu a pece, príliš nízka viskozita príliš vysoká teplota objektu a pece, príliš nízka viskozita 

prášku počas formovania filmu.prášku počas formovania filmu.

Riešenie:Riešenie: Optimalizovanie podmienok vypaľovania a  Optimalizovanie podmienok vypaľovania a 

rozdelenie hrúbky filmu podľa doporučení výrobcu.rozdelenie hrúbky filmu podľa doporučení výrobcu.



Bezpečnosť práškových fariebBezpečnosť práškových farieb
Termosetové práškové farby sú poväčšine vyrábané miešaním, Termosetové práškové farby sú poväčšine vyrábané miešaním, 

extrudovaním alebo mletím živice, plnidiel, pigmentov a aditív. extrudovaním alebo mletím živice, plnidiel, pigmentov a aditív. 

Prášok sa vo všeobecnosti nabíja elektrostaticky alebo elektrokiPrášok sa vo všeobecnosti nabíja elektrostaticky alebo elektroki-

neticky a priľne k uzemnenému kovovému povrchu pomocou neticky a priľne k uzemnenému kovovému povrchu pomocou 

stlačeného vzduchu a špeciálnych pištolí. Pri prvej aplikácii je stlačeného vzduchu a špeciálnych pištolí. Pri prvej aplikácii je 

priľnavosť vysoká, avšak časť prášku padá v kabíne, ktorá je priľnavosť vysoká, avšak časť prášku padá v kabíne, ktorá je 

potom neskôr automaticky alebo manuálne pozbieraná a znovu potom neskôr automaticky alebo manuálne pozbieraná a znovu 

použitá alebo zničená. Materiály nastriekané práškom sú umiestpoužitá alebo zničená. Materiály nastriekané práškom sú umiest-

nené na hákoch a posunuté do horúcich pecí pri teplote medzi nené na hákoch a posunuté do horúcich pecí pri teplote medzi 

120 – 240 120 – 240 oC, kde sa vypaľujú. Vypálené materiály sú ochladzovaC, kde sa vypaľujú. Vypálené materiály sú ochladzova-

né a následne zvesené z hákov.né a následne zvesené z hákov.

Stlačený vzduch v striekacích pištoliach sa pohybuje medzi Stlačený vzduch v striekacích pištoliach sa pohybuje medzi 

10-30 psí, prúd je medzi 20-100 kV a teplota pece je medzi 10-30 psí, prúd je medzi 20-100 kV a teplota pece je medzi 

120-240 120-240 oC. Vo všeobecnosti sa v tepelných peciach používa C. Vo všeobecnosti sa v tepelných peciach používa 

zemný plyn, LPG a elektrina. zemný plyn, LPG a elektrina. 

Striekacie kabíny sú navrhnuté tak, aby boli pri prvej aplikácii Striekacie kabíny sú navrhnuté tak, aby boli pri prvej aplikácii 

prášku vysoko efektívne. Prášok, ktorý padá v kabíne, je pozbieraprášku vysoko efektívne. Prášok, ktorý padá v kabíne, je pozbiera-

ný, prefiltrovaný za účelom ďalšieho použitia a časť tvorí odpad.ný, prefiltrovaný za účelom ďalšieho použitia a časť tvorí odpad.

Je zrejmé, že práškové farby sú bezpečnejšie ako konvenčné Je zrejmé, že práškové farby sú bezpečnejšie ako konvenčné 

rozpúšťadlové tekuté farby. Zmes práškovej farby a vzduchu rozpúšťadlové tekuté farby. Zmes práškovej farby a vzduchu 

vyžaduje 50 až 100-krát viac energie na vznietenie ako zmes vyžaduje 50 až 100-krát viac energie na vznietenie ako zmes 

výparov rozpúšťadiel a vzduchu. Avšak zmes práškovej farby a výparov rozpúšťadiel a vzduchu. Avšak zmes práškovej farby a 

vzduchu by mala byť pod spodnou hranicou vznietenia, aby sa vzduchu by mala byť pod spodnou hranicou vznietenia, aby sa 

predišlo vzplanutiu.predišlo vzplanutiu.

V dôsledku toho aj práškové farby predstavujú určitú mieru rizika. V dôsledku toho aj práškové farby predstavujú určitú mieru rizika. 

Avšak v prípade dostatočnej opatrnosti je riziko minimálne.Avšak v prípade dostatočnej opatrnosti je riziko minimálne.

Hlavnými rizikami v rámci elektrostatickej a elektrokinetickej Hlavnými rizikami v rámci elektrostatickej a elektrokinetickej 

aplikácie práškovej farby sú:aplikácie práškovej farby sú:

- žeravá zmes prášku a vzduchu a oheň- žeravá zmes prášku a vzduchu a oheň

- riziko elektriny- riziko elektriny

- vystavenie nebezpečným produktom- vystavenie nebezpečným produktom

- stlačený vzduch- stlačený vzduch

Horenie a vzplanutie zmesi práškovej farby Horenie a vzplanutie zmesi práškovej farby 
a vzduchua vzduchu

Práškové farby, ako jemný organický materiál, môžu spôsobiť Práškové farby, ako jemný organický materiál, môžu spôsobiť 

výbuch prachu. Výbuch prachu sa môže objaviť ak:výbuch prachu. Výbuch prachu sa môže objaviť ak:

1. koncentrácia prachu vo vzduchu je medzi spodnou a   1. koncentrácia prachu vo vzduchu je medzi spodnou a   

 hornou hranicou vznietenia hornou hranicou vznietenia

2. ak je prítomný zdroj vznietenia s požadovanou energiou pre  2. ak je prítomný zdroj vznietenia s požadovanou energiou pre  

 oblak prachu. Takýmto zdrojom vznietenia môže byť: oblak prachu. Takýmto zdrojom vznietenia môže byť:

 a. elektrický výboj alebo iskry a. elektrický výboj alebo iskry

 b. elektrostatický výboj b. elektrostatický výboj

 c. horúci povrch alebo plamene c. horúci povrch alebo plamene

Za účelom ochrany práškovej farby pred plameňmi je potrebné Za účelom ochrany práškovej farby pred plameňmi je potrebné 

predísť jednej alebo obom horeuvedeným podmienkam. predísť jednej alebo obom horeuvedeným podmienkam. 

Systém práškových náterov je navrhnutý tak, aby eliminoval obe Systém práškových náterov je navrhnutý tak, aby eliminoval obe 

podmienky. Vzhľadom na skutočnosť, že rizikám nikdy nie je podmienky. Vzhľadom na skutočnosť, že rizikám nikdy nie je 

možné úplne predchádzať, práca pod 50 % limitu explózie je možné úplne predchádzať, práca pod 50 % limitu explózie je 

bezpečnejšia.bezpečnejšia.

Vo všeobecnosti spodná a horná hranica vznietenia je 20 g/mVo všeobecnosti spodná a horná hranica vznietenia je 20 g/m3 a  a 

70 g/m70 g/m3, v závislosti od fyzikálnych vlastností a chemického , v závislosti od fyzikálnych vlastností a chemického 

obsahu práškovej farby. obsahu práškovej farby. 

Aplikačné zariadenie by malo byť jasne označené s kapacitou Aplikačné zariadenie by malo byť jasne označené s kapacitou 

výťažku a maximálnym počtom a kapacitou striekacích pištolí. výťažku a maximálnym počtom a kapacitou striekacích pištolí. 

Usporiadanie zariadenia a spotreba práškovej farby by mali byť Usporiadanie zariadenia a spotreba práškovej farby by mali byť 

pravidelne kontrolované a porovnané so stanovenými hodnotapravidelne kontrolované a porovnané so stanovenými hodnota-

mi, aby sa zabezpečilo, že vzdušná koncentrácia nepresiahne 10 mi, aby sa zabezpečilo, že vzdušná koncentrácia nepresiahne 10 

g/mg/m3. . 

Akumulácii prachu by mala zabrániť pravidelná údržba a čistenie. Akumulácii prachu by mala zabrániť pravidelná údržba a čistenie. 

Stlačený vzduch by sa nemal používať na čistenie a mali by sa Stlačený vzduch by sa nemal používať na čistenie a mali by sa 

preferovať vákuové čističe. Prach nazhromaždený na elektrickom preferovať vákuové čističe. Prach nazhromaždený na elektrickom 

zariadení taktiež predstavuje riziko vzplanutia. Horúce povrchy zariadení taktiež predstavuje riziko vzplanutia. Horúce povrchy 

by nemali presiahnuť teplotu 270 by nemali presiahnuť teplotu 270 oC (táto hodnota predstavuje C (táto hodnota predstavuje 

2/3 z teploty horenia).2/3 z teploty horenia).

 

Fajčenie v striekacej kabíne je prísne zakázané, nesmú sa použíFajčenie v striekacej kabíne je prísne zakázané, nesmú sa použí-

vať zdroje ohňa, ako napríklad zapaľovače.vať zdroje ohňa, ako napríklad zapaľovače.

Všetky horeuvedené postupy platia pre manipuláciu s práškovýVšetky horeuvedené postupy platia pre manipuláciu s práškový-

mi farbami a čistiace procesy.mi farbami a čistiace procesy.





Bezpečnosť práškových fariebBezpečnosť práškových farieb

Nebezpečenstvo elektrinyNebezpečenstvo elektriny

Sú dve hlavné príčiny nebezpečenstva elektriny počas Sú dve hlavné príčiny nebezpečenstva elektriny počas 

aplikácie práškovej farby: aplikácie práškovej farby: 

- elektrostatický výboj zapríčinený neadekvátnym alebo  - elektrostatický výboj zapríčinený neadekvátnym alebo  

 nesprávnym uzemnením nesprávnym uzemnením

- poškodené alebo prehriate elektrické zariadenia - poškodené alebo prehriate elektrické zariadenia 

Striekané objekty, háky a dopravník by mali byť navrhnuté Striekané objekty, háky a dopravník by mali byť navrhnuté 

tak, aby boli vhodne uzemnené a mali by byť pravidelne tak, aby boli vhodne uzemnené a mali by byť pravidelne 

testované a kontrolované. Malo by sa predísť zhromažďovatestované a kontrolované. Malo by sa predísť zhromažďova-

niu prášku na hákoch a mal by sa zabezpečiť priamy kontakt niu prášku na hákoch a mal by sa zabezpečiť priamy kontakt 

kovu bežným čistením. Odpor uzemnenia striekaného kovu bežným čistením. Odpor uzemnenia striekaného 

objektu by nemal prekročiť 10objektu by nemal prekročiť 106 6 Ω. Zem a iné povrchy, s Ω. Zem a iné povrchy, s 

ktorými operátori prichádzajú do styku, by mali byť vodivé a ktorými operátori prichádzajú do styku, by mali byť vodivé a 

odpor povrchu by nemal prekročiť 10odpor povrchu by nemal prekročiť 106 6 Ω. Izolačné povrchy Ω. Izolačné povrchy 

by mali byť pokryté vodivým materiálom. Pravidelná údržba by mali byť pokryté vodivým materiálom. Pravidelná údržba 

a čistenie by mali byť vykonávané tak, aby sa predišlo nahroa čistenie by mali byť vykonávané tak, aby sa predišlo nahro-

madeniu práškovej farby na elektrických zariadeniach.madeniu práškovej farby na elektrických zariadeniach.

Zdravotné rizikáZdravotné riziká

Pri manipulácii a aplikovaní práškových farieb sa môžu Pri manipulácii a aplikovaní práškových farieb sa môžu 

objaviť zdravotné problémy spôsobené vystavením sa objaviť zdravotné problémy spôsobené vystavením sa 

nebezpečným látkam, ktoré môžu byť obsiahnuté v práškonebezpečným látkam, ktoré môžu byť obsiahnuté v práško-

vej farbe alebo vystavením sa samotnej práškovej farbe. vej farbe alebo vystavením sa samotnej práškovej farbe. 

Je potrebné brať na vedomie, že niektoré práškové farby Je potrebné brať na vedomie, že niektoré práškové farby 

obsahujú pigmenty na báze olova a/alebo tvrdidlo 1,3,5-Triobsahujú pigmenty na báze olova a/alebo tvrdidlo 1,3,5-Tri-

glycidylizokyanurát (TGIC).glycidylizokyanurát (TGIC).

Je potrebné, aby sa zamestnanec chránil pred nebezpečnýJe potrebné, aby sa zamestnanec chránil pred nebezpečný-

mi látkami na pracovisku. Potrebné sú taktiež preventívne mi látkami na pracovisku. Potrebné sú taktiež preventívne 

merania a kontrola expozície zamestnancov. merania a kontrola expozície zamestnancov. 

Na etikety výrobkov je potrebné uviesť odkaz na príslušný Na etikety výrobkov je potrebné uviesť odkaz na príslušný 

bezpečnostný list a na iné informácie poskytnuté dodávabezpečnostný list a na iné informácie poskytnuté dodáva-

teľom. Práškové farby sú triedené a označené v súlade s teľom. Práškové farby sú triedené a označené v súlade s 

direktívou EU o nebezpečných prípravkoch. Výrobcovia direktívou EU o nebezpečných prípravkoch. Výrobcovia 

farieb poskytujú údaje o zdraví a bezpečnosti v štandardizofarieb poskytujú údaje o zdraví a bezpečnosti v štandardizo-

vanej podobe na základe požiadaviek tejto direktívy. vanej podobe na základe požiadaviek tejto direktívy. 

Informácie obsiahnuté v bezpečnostných kartách: (i) detaily Informácie obsiahnuté v bezpečnostných kartách: (i) detaily 

a informácie o nebezpečných látkach, (ii) rady týkajúce sa a informácie o nebezpečných látkach, (ii) rady týkajúce sa 

zdravotných rizík v súvislosti s výrobkom a obsiahnutými zdravotných rizík v súvislosti s výrobkom a obsiahnutými 

látkami, (iii) rady ohľadom pracovných expozičných limitov, látkami, (iii) rady ohľadom pracovných expozičných limitov, 

(iv) odporúčania pre bezpečnú manipuláciu a použitie, (v) (iv) odporúčania pre bezpečnú manipuláciu a použitie, (v) 

opatrenia potrebné na predchádzanie expozície. opatrenia potrebné na predchádzanie expozície. 

Práškové farby môžu tvoriť vzdušný prach, ktorý môže Práškové farby môžu tvoriť vzdušný prach, ktorý môže 

predstavovať zdravotné riziko. Tam, kde vzdušná koncentrápredstavovať zdravotné riziko. Tam, kde vzdušná koncentrá-

cia jednotlivých látok prekračuje stanovený limit, sa musia cia jednotlivých látok prekračuje stanovený limit, sa musia 

vykonať preventívne opatrenia alebo kontrolovať expozícia.vykonať preventívne opatrenia alebo kontrolovať expozícia.

Stlačený vzduchStlačený vzduch

Stlačený vzduch môže byť nebezpečný z viacerých hľadísk : Stlačený vzduch môže byť nebezpečný z viacerých hľadísk : 

• môže vniknúť do tela cez otvory ako napríklad ústa, uši  • môže vniknúť do tela cez otvory ako napríklad ústa, uši  

 atď. a spôsobiť vnútorné zranenia,  atď. a spôsobiť vnútorné zranenia, 

• môže penetrovať cez kožu a spôsobiť upchatie ciev, • môže penetrovať cez kožu a spôsobiť upchatie ciev, 

• častice vo vzdušnom prúde môžu poškodiť oči,• častice vo vzdušnom prúde môžu poškodiť oči,

• tlakový systém môže explodovať s vážnymi následkami  • tlakový systém môže explodovať s vážnymi následkami  

 pri roztrhnutí alebo poškodení, pri roztrhnutí alebo poškodení,

• stlačený vzduch sa nesmie použiť na čistenie odevu   • stlačený vzduch sa nesmie použiť na čistenie odevu   

 alebo kože,  alebo kože, 

• tlakový systém by sa mal udržiavať v dobrom stave a   • tlakový systém by sa mal udržiavať v dobrom stave a   

 pravidelne kontrolovať.  pravidelne kontrolovať. 

Vhodné a adekvátne inštrukcie na požitie tlakového systému Vhodné a adekvátne inštrukcie na požitie tlakového systému 

sú poskytované každej osobe, ktorá s ním operuje. Inštrukcie sú poskytované každej osobe, ktorá s ním operuje. Inštrukcie 

musia obsahovať všetky pokyny v prípade núdze a nehody.musia obsahovať všetky pokyny v prípade núdze a nehody.





Spokojnosť nášho zákazníka je meradlom nášho úspechuSpokojnosť nášho zákazníka je meradlom nášho úspechu

Zákaznícky a technický servisZákaznícky a technický servis

Skladovanie práškových fariebSkladovanie práškových farieb

Naša spoločnosť si je vedomá skutočnosti, že zákazníci očakávajú Naša spoločnosť si je vedomá skutočnosti, že zákazníci očakávajú 

výrobky, ktoré poskytnú riešenia ich problémov. Skutočnosť je výrobky, ktoré poskytnú riešenia ich problémov. Skutočnosť je 

taká, že výrobky samé osebe nedokážu toto dosiahnuť. Na taká, že výrobky samé osebe nedokážu toto dosiahnuť. Na 

kompletné riešenie sú potrební ľudia a procesy. Naša pracovná kompletné riešenie sú potrební ľudia a procesy. Naša pracovná 

filozofia zdôrazňuje:filozofia zdôrazňuje:

• sme partnermi zákazníkov, oddaní ich úspechu,• sme partnermi zákazníkov, oddaní ich úspechu,

• sme zaviazaní odpovedať zákazníkovi načas,• sme zaviazaní odpovedať zákazníkovi načas,

• sme stále profesionálny a ku každému zákazníkovi• sme stále profesionálny a ku každému zákazníkovi

 pristupujeme s úctou a rešpektom, pristupujeme s úctou a rešpektom,

Správne skladovanie práškovej farby je prvým krokom dosiahnuSprávne skladovanie práškovej farby je prvým krokom dosiahnu-

tia vysokej kvality náteru.tia vysokej kvality náteru.

Faktory ovplyvňujúce skladovanie práškovej farby:  Faktory ovplyvňujúce skladovanie práškovej farby:  
- teplota- teplota

- vlhkosť- vlhkosť

- tlak- tlak

- priame slnečné žiarenie- priame slnečné žiarenie

- teplota skleného prechodu - teplota skleného prechodu 

- rozlevové vlastnosti náteru- rozlevové vlastnosti náteru

Odporúčania pre skladovanie práškovej farby: Odporúčania pre skladovanie práškovej farby: 
- skladujte na suchom a chladnom mieste,- skladujte na suchom a chladnom mieste,

- skladujte v uzatvorených obaloch,- skladujte v uzatvorených obaloch,

- relatívna vlhkosť by mala byť 40-60 %,- relatívna vlhkosť by mala byť 40-60 %,

- chráňte pred priamym slnečným žiarením.- chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Vo všeobecnosti, práškové farby majú záručnú dobu 1 rokVo všeobecnosti, práškové farby majú záručnú dobu 1 rok

od dátumu výroby za predpokladu správnych skladovacích od dátumu výroby za predpokladu správnych skladovacích 

podmienok. podmienok. 

• sme obhajcami pre riešenia podpory kvality a spokojnosti  • sme obhajcami pre riešenia podpory kvality a spokojnosti  

 zákazníka. zákazníka.

Náš technický servis dokáže odpovedať na všeobecné otázky Náš technický servis dokáže odpovedať na všeobecné otázky 

zákazníka ohľadom práškových farieb. Môžeme tiež poskytnúť zákazníka ohľadom práškových farieb. Môžeme tiež poskytnúť 

komplexné správy na základe dopytu a vzájomnej dohody. komplexné správy na základe dopytu a vzájomnej dohody. 

Dokážeme operatívne spracovať vaše požiadavky a kontaktovať Dokážeme operatívne spracovať vaše požiadavky a kontaktovať 

vás spolu s naším oddelením technickej podpory.vás spolu s naším oddelením technickej podpory.





Výroba a zastúpenie pre Slovenskú republiku:
IBA CHEMOLAK s.r.o., Továrenská 7, 919 04 Smolenice

Tel.: +421/33/5560 651, Fax: +421/33/5560 704
E-mail: info@iba.chemolak.sk  Web: www.iba.chemolak.sk

UPOZORNENIE: Všetky informácie uvedené v tomto katalógu sú výsledkom  skúseností z našej výskumnej práce. Uvedené sú v dobrej viere a s vedomím o ich správnosti, čo ale nemôže 
byť považované za oficiálnu záruku. V súlade  so stratégiou vývoja produktov spoločnosti IBA KIMYA je zmena tejto špecifikácie vyhradená bez predchádzajúceho upozornenia.


