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Ruční povrchová úprava kovů - Základní natěračské práce 
 

 

 

 
U kovových předmětů se setkáváme s problémem koroze. 

 

Koroze je samovolné, postupné rozrušení kovů či nekovových organických i anorganických 

materiálů (např. hornin či plastů) vlivem chemické nebo elektrochemické reakce s okolním 

prostředím. 

 

Rozdělení povrchových úprav 

 

Mechanické úpravy 

 Mechanické úpravy povrchových vrstev materiálu provádíme z důvodu čištění 

povrchu materiálu, vytvoření podmínek pro zvýšení korozní odolnosti, 

vzhledovým požadavků, zlepšení mechanických vlastností. 

Chemické úpravy 

 Při chemických úpravách povrchu se vytvářejí povlaky, které vznikají chemickou 

reakcí mezi základním materiálem a chemickým roztokem. 

 Tyto vrstvy zlepšují korozní odolnost základního materiálu, zlepšují vzhled předmětu. 

 Mezi tyto technologie patří např. chromování, chemická oxidace ocelí nebo 

elektrochemická oxidace hliníku. 

Mezi chemické úpravy patří: 

 



Odmašťování 

Moření 

Leštění, leptání 

Otryskávání   

Povrchové úpravy   

Žárové zinkování   

Galvanické pokovování mědí   

Práškové lakování    

Superfinišování   

Čištění a leštění    

 

Mechanické úpravy -  natěračské práce 

 

Příprava natíraného  materiálu   

 
Příprava kovů před nátěrem  

 
Povrch nejprve důsledně očistíme od koroze, prachu, mastnoty a zbytků starého nátěru. 

Zajistíme tak přilnavost nové barvy.  

 

1) hrubší očistění zajistí ocelový kartáč, brusný papír, bruska, vrtačka s drátěným 

kotoučem, případně odrezovač pokud je povrch zrezavělý  

 

2) očistění kovu provedeme technickým benzínem  

 

3) odmaštění zajistíme technickým lihem nebo odmašťovacími prostředky  

 

Výběr vhodného nátěru   
 

 Obecně se barvy dělí do dvou skupin  

 

1) barvy vodou ředitelné  

2) syntetické barvy s obsahem organických rozpouštědel  

 

Druhy barev na kovy - základní 

           - vrchní 

   - bezzákladové 

   - speciální - se širokým využitím ( vnitřní i vnější , voda, vlhkost) 

    

 

  

Výběr vhodného štětce, váleček a doplňky   

 
Natíráme ocelové konstrukce, střechy, okapy, plechy a barevné kovy  



Střechy, okapy, žlaby nebo parapety jsou velmi zatížené kovové plochy, které potřebují 

zvláštní péči a jsou na ně určeny speciální nátěrové hmoty (např. na pozinkované plechy, 

hliník atd.). Kvalitně ošetřené kovové plochy s kvalitními vrstvami základového a vrchního 

nátěru vyžadují obnovu povrchu každých deset až patnáct let podle okolních podmínek. Na 

plech nebo plot je pak ideální váleček. 

 

 Hladkého nátěru docílíme stříkací pistolí.  

 

Podmínky pro natírání  
 

- teplota 10 - 25 °C  

- vlhkost vzduchu do 75 %  

- vhodné povětrnostní podmínky  

- nenatírat po dešti, přestože je v okolí již sucho  
 

 

 

BOZP při Natírání, Lakování 

 

1 . Pracovní oděv, pracovní obuv, pracovní rukavice 

2 . Ochrana zraku ( práce s ředidly, technickým 

benzínem, chemikálie - ochranné brýle, štít) 

3 . Kontrola pracoviště před zahájením prací 

4 . Natírat ve volném prostoru- větrat  

5 . Zákaz používání otevřeného plamene 

6 . Čistota  a pořádek na pracovišti 

7 . Dodržování bezpečnostních pravidel a směrnic 

daného provozu 

8. Dodržovat bezpečnostní pokyny dané konkrétním 

výrobcem dané barvy, chemikálií = seznámení se s 

obsahem pokynů výrobce 

 



 

 

Tipy na shlednutí : 

 

https://youtu.be/_krJqIojMbY - ruční lakování 

 

https://youtu.be/MpfGpN3ZwYA  - ruční lakování 

 

https://youtu.be/ahTW4gtWC4k  -   lakování stříkací pistolí 

 

https://youtu.be/m2CRPs0F2HY - lakování v domácích podmínkách 

 

 

Lakování   lakovací linky  

 
Škoda auto Mladá Boleslav -  

 

https://youtu.be/IbhPCdHAhhQ 

 

 

Agrostroj Pelhřimov 

 

https://youtu.be/kdT0s_FApWY 

 

https://youtu.be/xZgpjeTxt14 

 

Lakování   práškovací linky  
 

firma Engel  České Budějovice 

 

https://youtu.be/2CERFf6_uhs  

 

 

 

Vaším úkolem je naučit se výše uvedené téma a provést si poznámky do sešitu ODV a  

shlédnout názorná videa k tématice. 


