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 Abstrakt 

I v moderním stavitelství se stále uplatňují materiály na bázi přírodních obnovitelných 

surovin. Vzhledem k jejich charakteru vykazují citlivost vůči povětrnostním vlivům, 

např. jde o jejich trvanlivost, objemovou stálost atd. Vhodnou povrchovou úpravou 

těchto materiálů lze docílit redukce těchto nežádoucích vlastností. V rámci bakalářské 

práce byly zhodnoceny aktuálně používané typy povrchových úprav a jejich nanášení 

s cílem eliminace nepříznivého působení, jako je například mráz, chemické 

rozmrazovací látky nebo chemikálie. 

Klíčová slova 

Cementotřísková deska, povrchová úprava, nátěrová hmota, fotodegradace, fasáda, 

povětrnostní vlivy, mrazuvzdornost 

 

 

Abstract 

Materials based on renewable rew materials are even in modern architecture still 

applied. Due to their nature exhibit sensitivity to weathering, e.g. in terms of their 

durability, volume stability etc. These undesirable charakteristics can be achieved by 

suitable finish. Within thesis were evaluated currently used types of coatings and their 

application in order to eliminate the adverse effects, such as frost, chemical deicing 

agents or chemicals. 

Keywords: 

Cement-bonded particleboards, surface finish, paint, photodegradation, facade, weather 

conditions, frost 
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1 ÚVOD 

Současné stavebnictví se stále více zabývá vývojem nových inovativních postupů, které 

jsou efektivní a zároveň šetrné k životnímu prostředí. S tímto zájmem je spojeno 

využívání obnovitelných materiálů na přírodní bázi. Výhoda těchto surovin je v tom, že 

se nikdy zcela nevyčerpají těžbou a lze je po čase obnovovat. Další předností 

obnovitelných surovin je to, že jsou zpravidla lehké a tím do značné míry přispívají k 

nízké objemové hmotnosti materiálu, ve kterém jsou obsaženy. Za poslední významnou 

výhodu se dá uvést snížení nároků na dopravu z důvodu možnosti např. produkovat 

výchozí surovinu v blízkosti odběratele. 

V dnešní době je však konkurence na stavebním trhu vysoká, a tak musí výrobci 

stavebních materiálů vyvíjet produkty s nejlepšími možnými parametry. U stavebního 

materiálu používaného v exteriéru jsou významné vlastnosti, např. mechanická odolnost 

a stabilita, odolnost proti nepříznivým atmosférickým vlivům, vzhled a v neposlední 

řadě také cena výrobku. 

Jednu skupinu stavebních materiálů vyráběných z obnovitelných zdrojů tvoří 

cementotřískové desky. Jedná se o materiály splňující požadavky na ekologickou a 

finanční náročnost vč. požadavků na mechanickou odolnost a stabilitu, avšak s relativně 

nízkou odolností vůči atmosférickým vlivům a nepříliš atraktivním vzhledem. Z výše 

uvedeného důvodu se začaly rozvíjet různé druhy povrchových úprav, jejichž cílem 

bylo jednak zvýšit odolnost cementotřískových desek proti nepříznivým atmosférickým 

vlivům a tím prodloužit jejich životnost a jednak zlepšit vzhled a atraktivitu. Pro 

povrchovou ochranu se nejčastěji používaly syntetické nátěrové hmoty, které byly 

později doplněny vhodnějšími vodou ředitelnými nátěry. 

Několikaleté praktické zkušenosti s používáním povrchové ochrany cementotřískových 

desek za pomocí nátěrů ukázaly, že v některých případech tyto úpravy nejsou 

dostatečně pružné a přilnavé k podkladovému materiálu, nedosahují požadované 

estetické úrovně ale především, nejsou dostatečně šetrné k životnímu prostředí. 
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Výše uvedené nedostatky je snaha řešit přechodem na používání moderních nátěrových 

hmot s požadovanými technickými vlastnostmi. Vodou ředitelné nátěrové hmoty jsou 

v současnosti nejčastějším řešením povrchové úpravy cementotřískových desek. Kromě 

zlepšení pružnosti a přilnavosti povlaku je jejich  hlavní výhodou šetrnost k životnímu 

prostředí. Vodou ředitelné nátěry vykazují velice nízký obsah škodlivých těkavých 

organických látek (VOC), který je v porovnání s ostatními druhy nátěrových hmot 

zanedbatelný. S ohledem na stále přísnější ekologická kritéria nabývá tato skutečnost na 

významu. Proto většina výrobců cementotřískových desek přešla na tento typ povrchové 

ochrany. 

Stejně důležité jako nátěr samotný je dodržení technologického postupu jeho nanesení. 

Při jeho nedodržení (např. při nedodržení tloušťky nátěru) může dojít k průniku 

nežádoucích látek do základního materiálu a tímto snížit předpokládanou životnost a 

rovněž negativně ovlivnit estetický vzhled prvku. 

Nanesením kvalitního nátěru na cementotřískovou desku můžeme dosáhnout zlepšení 

základních vlastností, a tím konkurovat tradičním povrchovým úpravám. 
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2 CÍL PRÁCE 

Záměrem práce je studium a zhodnocení možných zejména potencionálně vhodných 

variant ošetření povrchu cementotřískových desek z hlediska zvýšení jejich trvanlivosti 

a životnosti. 

V první - teoretické fázi bude třeba se orientovat na zjištění a specifikaci různých typů 

povrchových úprav jak z hlediska účelu jejich použití, tak s ohledem na chemickou 

bázi, tj. složení. Cílem bude rovněž zmapování vyráběných cementotřískových desek s 

úpravou povrchu, z něhož bude možné posoudit zejména nedostatky v dosahovaných 

parametrech při expozici v nepříznivých okolních podmínkách. V rámci vyhodnocení 

teoretické části bude následující výzkum podstatný zejména výběr zástupců 

povrchových úprav a dále pak typů agresivních prostředí. 

Cílem experimentální části práce bude laboratorní ověření několika typů povrchových 

úprav cementotřískových desek exponovaných v nepříznivém klimatickém a chemicky 

agresivním prostředí a to formou stanovení základních parametrů před a po expozici 

zkušebních těles. 
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3 CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY  

Tento materiál tvoří nejrozšířenější skupinu materiálů na bázi organických plniv. 

Cementotřískové desky jsou zpravidla vyrobeny z cementu, dřevěných třísek, vody a 

mineralizující přísady. Tento materiál je homogenní, odolný proti plísním, 

dřevokazným houbám, hmyzu a proti působení ohně. Jejich dalšími výhodami jsou 

např. nízký součinitel tepelné vodivosti a dobré zvukově izolační vlastnosti. V prostředí 

s vysokou relativní vlhkostí vykazují desky drobné objemové a hmotnostní změny, 

které bývají redukovány vhodným řešením povrchové úpravy. Desky neobsahují žádný 

azbest ani formaldehyd. [1] 

3.1 Suroviny pro výrobu cementotřískových desek 

3.1.1 Plnivo 

Plnivo cementotřískových desek je organické, tvořené převážně dřevěnými třískami 

velikosti 0,2 až 0,3 mm a délky 10 až 20 mm. Třísky se dělí do dvou frakcí a to na 

hrubou (pro střední vrstvu desky) a jemnou (pro povrch desky). 

Dřevo se používá jako stavební materiál už od nepaměti. Má velmi dobrý poměr 

hmotnosti ku jeho pevnosti jak v tahu tak i v tlaku. Pevnosti dřeva ovšem nejsou jediné 

přednosti, kterými se tento materiál vyznačuje. Dřevo má dobré izolační vlastnosti, má 

příznivý vliv na životní prostředí a jeho úprava není energetiky příliš náročná. Další 

významnou výhodou dřeva je fakt, že tato surovina je obnovitelná. [2] 

V moderním stavebnictví je snaha skloubit kladné vlastnosti dřeva, s jinými materiály a 

vytvořit tak produkt s lepšími vlastnostmi než mají samostatné vstupní suroviny. 

Jako hlavní nevýhody dřeva se uvádí: 

 nehomogenita (různorodost struktury a kvality) 

 nasákavost a s ní spojené objemové změny dřeva 

 anizotropie dřeva (nestejnoměrnost dřeva v různých směrech- tangenciální, 

radiální a příčný směr vláken) 
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Cementotřískové desky jsou stavebním materiálem, který do určité úrovně omezuje tyto 

negativní vlastnosti dřeva. Vliv nehomogenity a anizotropie jsou omezeny úpravou 

dřeva na malé kousky (třísky) a jejich následným spojením za pomocí pojiva. Díky 

všesměrné orientaci dřevěných třísek v deskách je rovněž odstraněno nadměrné 

bobtnání v jednom směru. Nasákavost je částečně omezena použitím cementového 

tmele. [3] 

Ve spojení s cementovým pojivem se více používá jehličnaté dřevo a to hlavně 

z důvodu menšího obsahu celulózy. Nejčastějším zástupcem plniv z jehličnatého dřeva 

je smrk. 

3.1.2 Pojivo 

Pojivem používaným při výrobě cementotřískových desek jsou látky, které po smíchání 

s plnivem a vodou vytvoří tuhý celek. Tato směs musí být v čerstvém stavu dostatečně 

tvárná a po zatvrdnutí dostatečně pevná. V současnosti používaná pojiva jsou na 

anorganické bázi a po smíchání s vodou hydratují. Pojivo je v cementotřískové desce 

hlavním nosným prvkem. Výslednou pevnost desky lze ovlivňovat buď množstvím 

pojiva, nebo použitím pojiva vyšší pevnostní třídy. [4] 

3.1.2.1 Cement 

Cement je v dnešní době nejpoužívanější pojivo ve stavebnictví. Svými vlastnostmi je 

bez pochyb nejvhodnějším pojivem pro výrobu cementotřískových desek.  

Je to hydraulické pojivo, které po smíchání s vodou vytváří kaši, která tuhne a tvrdne 

v důsledku hydratačních reakcí a procesů. Hydraulické tvrdnutí cementu je způsobeno 

hydratací vápenatých křemičitanů. Vlastnosti cementu jsou závislé na mineralogickém 

složení, které ovlivňuje například výsledné pevnosti betonu, hydratační teplo nebo 

rychlost nárůstu pevnosti. [5, 39] 

Cementy dělíme podle ČSN EN 197-1 do pěti hlavních druhů cementů [39]: 

 CEM I Portlandský cement 

 CEM II Portlandský cement směsný 
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 CEM III Vysokopecní cement 

 CEM IV Pucolánový cement 

 CEM V Směsný cement 

Dále pak jednotlivé druhy podle normalizované pevnosti, a to na 32,5, 42,5 a 52,5 

(MPa) 

Použitím cementového pojiva v cementotřískových deskách nedochází k degradaci 

organického plniva a navíc lze dosáhnou dobré výsledné pevnosti. Cement může být 

použit nejen jako plnivo, ale rovněž jako mineralizační látka. Mineralizace má 

především omezovat objemové změny organických plniv a zmírňovat vlivy celulózy, 

která ve velkém množství výrazně zpomaluje tuhnutí cementu. V dnešní době se však k 

mineralizaci cement používá už jen zřídka. Byl nahrazen roztokem vodního skla 

(Na2SiO3), chloridem vápenatým (CaCl2) nebo síranem hlinitým (Al2(SO4)3) [6] 

Portlandský cement CEM I 42,5 je nejpoužívanějším druhem hydraulického pojiva pro 

výrobu cementotřískových desek. Jeho žádoucími vlastnosti jsou především relativně 

rychlý nárůst pevnosti, dobrá finální pevnost a přijatelné finanční nároky. Požadavky na 

vlastnosti portlandského cementu pro různé pevnostní třídy jsou uvedeny v následující 

tabulce [5]. 

Tabulka 1: Požadavky na mechanické a fyzikální vlastnosti cementu 

Pevnostní 
třída 

Pevnost v tlaku [MPa] 
Počátek 
tuhnutí 
[minut] 

Objemová 
stálost 

(rozepnutí) 
[mm] 

Počáteční pevnosti Normalizovaná pevnost 

2 dny 7 dnů 28 dnů 

32,5 N - ≥ 16,0 
≥ 32,5 ≤ 52,5 ≥ 75 

≤10 

32,5 R ≥ 10,0 - 

42,5 N ≥ 10,0 - 
≥ 42,5 ≤ 62,5 ≥ 60 

42,5 R ≥ 20,0 - 

52,5 N ≥ 20,0 - 
≥ 52,5 - ≥ 45 

52,5 R ≥ 30,0 - 
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4 VÝROBA CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK 

Pro popis výroby cementotřískových desek byla vybrána tuzemská společnost CIDEM 

Hranice a.s - divize CETRIS. Tato firma je v současné době největším výrobcem 

cementotřískových desek v Evropě. Výrobní kapacita linky činí přibližně 55 000 m
3
 

ročně. Desky CETRIS se v současné době vyváží do takřka celé Evropy, Afriky, Asie a 

Jižní Ameriky. 

 

Obrázek 1: Zjednodušené schéma výroby cementotřískových desek CETRIS [7] 

Výroba cementotřískových desek začíná roztřískováním celých kmenů smrků na malé 

třísky. Před roztřískováním se jednotlivé kmeny nechají odstát z důvodů ustálení jejich 

vlastností a odbourání určitých škodlivin. Po odstání se jednotlivé kmeny zbaví kůry, 

čímž jsou připraveny na proces zdrobňování tj. nasekání na jednotlivé třísky (1). Po 

zdrobňování jsou dřevěné třísky spolu s dalšími složkami dávkovány (v přesně 

stanoveném poměru) a promíchávány v mísírně (2), kde dochází k mineralizaci třísek a 

následnému přidání cementu a vody. Z mísírny putuje promíchaná směs na předem 

naolejovaný poklad (3). Směs je dávkována tak, aby na se na spodním a horním 

povrchu desky vyskytovalo více menších částic (třísek) a díky tomu byl její povrch 

hladký a homogenní, oproti tomu střed desky byl vylehčen v důsledku použití větších 
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třísek. Dalším postupem ve výrobě je lisování (4). Před lisováním je každá deska 

z horní strany naolejovaná a je na ní uložena ocelová podložka oddělující ji od 

následující desky. Nanesený olej zabraňuje přilepení desky k ocelové podložce. Takto 

vytvořené sestavy (rouna) jsou skládána na sebe do určité výšky a poté jsou vloženy do 

lisu, kde na ně působí tlak 2 - 3 MPa. Po lisování jsou sestavy umístěny na dobu 6 – 8 

hodin do vytvrzovací komory. Po vyjmutí z komory jsou jednotlivé desky, po dosažení 

minimální manipulační pevnosti, oddělovány od ocelových podložek a skládány na 

sebe. Ocelové podložky jsou očištěny a putují zpět do procesu výroby. Složené desky 

jsou z důvodů rovnoměrného vysychání (pouze po stranách), zakryty fólií. Takto 

ošetřené, částečně vysušené desky putují dále do sušárny (5), kde dochází k dalšímu 

uvolňování přebytečné vody z desek a dosažení jejich konečné pevnosti. Po vysušení 

putují desky na formátovací pilu (6), kde dochází k jejich mechanickému dělení 

(nařezání)  na požadované rozměry. Po dělení jsou desky očištěny, vyhlazen jejich 

povrch a vybroušen do požadované rovnosti. Pro další úpravy desek je zadávání zcela 

individuální. Výrobky se mohou řezat na libovolné tvary, mohou se děrovat pro 

zlepšení akustických vlastností anebo na ně lze nanášet libovolnou povrchovou úpravu s 

pestrou škálou barev. Po takto provedených úpravách se desky skladují (7) v předem 

určených prostorech, nebo se hned expedují (8). 

5 VÝROBCI CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK 

5.1 CETRIS 

Desky firmy CETRIS jsou u nás zdaleka nejrozšířenější druh cementotřískových desek. 

Slučují dobré vlastnosti dřeva ve spojení s cementem a vodou. Jsou relativně lehké a 

mají velmi dobrou odolnost proti povětrnostním vlivům, plísním i ohni. [8] 

Procentuální podíl jednotlivých surovin (složek) tj. dřeva, cementu, vody a hydratačních 

přísad je patrný z následujícího grafu. 
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Obrázek 2: Objemové zastoupení jednotlivých složek v cementotřískových deskách 

CETRIS 

5.1.1 CETRIS BASIC 

 Cementotřísková deska s hladkým šedým povrchem 

 Základní rozměry desky jsou 3 350mm x 1 250mm s tloušťkou od 8mm do 

32mm 

 Desky se dodávají také řezané se zaoblenou nebo sraženou hranou pod úhlem 

45°, frézované od tloušťky desky 12mm s polodrážkou a od tloušťky desky 

16mm s perem a drážkou. 

 Objemová hmotnost: 1 150 - 1 450 kg/m
3
 

 Pevnost v tahu za ohybu: 11,5 N/mm
2
 

 Modul pružnosti: 6 800 N/mm
2
 

 Reakce na oheň: A2-s1, d0 

 Součinitel tepelné roztažnosti: 10*10
-6

 K
-1

 

 Nasákavost desky při uložení 24 hodin ve vodní lázni: 16% 

 Povrchová úprava: bez povrchové úpravy 

5.1.2 CETRIS PLUS 

 Cementotřísková deska s hladkým povrchem opatřená základním nátěrem bílé 

barvy 

 Základní rozměry desky jsou 3 350mm  x 1 250mm s tloušťkou od 8mm do 

32mm 

 Rubová strana desky má nižší kryvost a nepravidelnou strukturu 

 Základní nátěr zlepšuje přilnavost desky s povrchovou úpravou, snižuje spotřebu 

finální nátěrové hmoty a celkovou nasákavost desky 

 Technické vlastnosti stejné jako desky CETRIS Basic 

 Povrchová úprava: základní barva 

63% 

25% 

10% 
2% Cementotřísková deska 

Dřevo

Cement

Voda

Hydratační přísady
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5.1.3 CETRIS AKUSTIC 

 Deska je vyráběna opracováním (vyvrtáním podélných otvorů) základního typu 

desky CETRIS Basic 

 Vrtaná deska slouží jako akustický materiál 

 Akustic deska má také vysokou mechanickou odolnost a odolnost vůči vlhkosti 

 Objemová hmotnost: 1 150 - 1 450 kg/m
3
 

 Střední hodnota součinitele pohltivosti: 0,61 - 0,69 

 Reakce na oheň: A2-s1, d0 

 Povrchová úprava: bez povrchové úpravy 

 

Obrázek 3: Příklad obkladu cementotřískovou deskou CETRIS AKUSTIC [9] 

5.1.4 CETRIS FINISH 

 Deska s hladkým povrchem opatřená základním podnátěrem a finální 

povrchovou úpravou 

 Na rubové straně desky CETRIS Finish je ochranný základní nátěr 

s nepravidelnou strukturou, nemá dostatečnou kryvost ani vzhled 

 Základní rozměr desky je 3 350mm x 1 250mm s tloušťkou od 10mm do 32mm 

 Objemová hmotnost: 1150 - 1450 kg/m
3
 

 Odolnost proti působení vody a CHRL: Odpad po 100 cyklech max. 20,4 g/m
2
 

(metoda A); Odpad po 100 cyklech max. 47,8  g/m
2
 (metoda C) 

 Povrchová úprava: základní barva 
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5.1.5 CETRIS LASUR 

 Deska s hladkým povrchem opatřená základním pigmentovým podnátěrem a 

finálním lazurovacím probarveným lakem. 

 Lazurovací lak nevytváří jednolitý a jednotný vzhled 

 Pro svou vysokou odolnost proti povětrnosti a díky své barevné stálosti se 

dokonale hodí pro úpravu v exteriéru 

 Základní rozměr desky je 3 350mm x 1 250mm s tloušťkou od 10mm do 32mm 

 Technické parametry stejné jako u desky CETRIS FINISH 

 Povrchová úprava: základní pigmentová barva, finální lazurovací probarvený lak 

5.2 AMROC 

Německá firma dodávající univerzálně použitelné monolitické stavební desky s 

hladkým, tvrdým povrchem, které splňují požadavky na ochranu proti požáru, hluku a 

vlhkosti. Desky se vyrábějí z portlandského cementu, jehličnatého dřeva, 

mineralizačních látek a vody. Při výrobě se hutní jednotlivé složky pomocí vysokého 

tlaku. Po určité době zrání se desky formátují na požadované rozměry. [10] 

5.2.1 AMROC-Panel B1 

 Z důvodu dokonalé homogenizace jednotlivých složek je deska B1 velmi odolná 

proti delaminaci jednotlivých vrstev 

 Monolitická cementotřísková deska 

 Objemová hmotnost: 1 000 kg/m
3
 

 Pevnost v tahu za ohybu: 9 N/mm
2
 

 Modul pružnosti: třída 1:4500 N/mm
2
 

 Tloušťkové bobtnání: 1,5% 

 Povrchová úprava: bez povrchové úpravy 

5.2.2 AMROC-Color Finish 

 Panel Color Finish je deska přizpůsobená k odolávání nepříznivým klimatickým 

vlivům 

 Je vybaven dvousložkovým nátěrem, díky kterému dosahuje vysoké chemické i 

mechanické odolnosti 

 Nátěr desky má zrnitou strukturu, která snižuje znečištění povětrnostními vlivy a 

zároveň odolnosti proti povětrnostním vlivům 
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 Základní rozměry desky jsou 3 100/2600mm x 1 250mm s tloušťkou od 8mm do 

14mm 

 Objemová hmotnost: 1 000 kg/m
3
 

 Pevnost v tahu za ohybu: 9 N/mm
2
 

 Modul pružnosti: třída 1:4500 N/mm
2
 

 Tloušťkové bobtnání: 1,5% 

 Povrchová úprava: dvouvrstvá (Micro/Macro) 

5.2.3 AMROC-Granit 

 Panel vhodný pro fasádu a také pro použití na soklech. 

 Montáž je možno provést se zadním odvětráváním nebo kolejnicovým systémem 

 Základní rozměry jsou 3 200/2 600mm x 1250mm s tloušťkou 8mm 

 Technická data jsou stejná jako u desky AMROC Color-Finish 

 Povrchová úprava: Povlak ze šotoliny 

5.3 CEMVIN 

Výrobní závod Černousy je součástí českých dřevařských závodů Praha a.s. Desky jsou 

vyráběné ze směsi cementu, buničiny, perlitu a organických vláken. Tradice této výroby 

se datuje od třicátých lét minulého století. [12] 

 Objemová hmotnost: min. 1 350 -1650 kg/m
3
 

 Pevnost v tahu za ohybu: 10,5 N/mm
2
 

 Modul pružnosti: třída 7000 N/mm
2
kolmo k vláknům; 9000 N/mm

2
 podél 

vláken 

 Tloušťkové bobtnání: max 0,3 % 

 Požární odolnost: A1 

 Povrchová úprava: dvousložková povrchová úprava 

5.4 ETERNIT 

Německá firma eternit se v minulosti zabývala převážné výrobou vláknocementových 

desek s anorganickým pojivem, jako byl například azbest. S ohledem na prokázanou 

škodlivost azbestu a jeho karcinogenní účinky byl azbest nahrazen jinými 

nekarcinogenními materiály. V současné době se firma Eternit zabývá nejen výrobou 
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vláknocementových desek na bázi anorganických vláken, ale také výrobou desek 

s organickým plnivem, jako jsou například cementotřískové desky. 

Povrchovou úpravu desek tvoří matná lazúra s více vrstvami čisté akrylátové barvy, 

nanášené za tepla válcem z přední strany desky a hydroizolačním nátěrem na vodní bázi 

ze strany zadní. [12] 

5.5 SWISSPEARL 

Fasádní desky Swisspearl vyráběné ve Švýcarsku, jsou velkoformátové desky 

z cementové směsi určené pro odvětrávané fasády, interiéry a nově také jako 

velkoformátová střešní krytina. Tyto desky jsou známy pro svou extrémní trvanlivost 

proti povětrnostním vlivům v závislosti na čase. Mají také velmi dobrou odolnost proti 

plísním a jsou nehořlavé. [13] 

 Objemová hmotnost: min. 1 700 -1900 kg/m
3
 

 Pevnost v tahu za ohybu: 19N/mm
2
 

 Modul pružnosti: 15 000 MPa 

 Součinitel teplotní roztažnosti: 10.10
-6

 K
-1

 

 Požární odolnost: A2-s1 

 

Obrázek 4: Objemové zastoupení jednotlivých složek v cementovláknitých deskách 

Swisspearl 
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Z materiálového hlediska se jedná o diametrálně odlišný kompozit v porovnání s 

klasickými cementotřískovými deskami 

5.6 CEMBRIT 

Cembrit je jedna z největších Evropských firem na výrobu vláknocementových desek. 

Firma byla založena v Dánském městě Aalborg a později se rozšířila do většiny 

Evropských států. 

 Zabývá se především výrobou desek na opláštění budov a střešní krytiny. Zvláštním 

znakem těchto desek je způsob jakým jsou barveny. U většiny cementotřískových 

výrobků je barevný povrch tvořen nátěrem, desky firmy CEMBRIT jsou ale probarveny 

do hmoty. Častá vada těchto výrobků je v odlišnosti barevných odstínu desky v různých 

místech. [14] 

5.6.1 Cembrit True 

 Fasádní deska s transparentní lazurou a pigmentem vneseným přímo do hmoty 

 Základní rozměry: 1192 mm × 2500 mm s tloušťkou 8 mm 

 Vlhkostní délková roztažnost: 1,5 mm/m 

 Objemová hmotnost: min. 1550 kg/m
3
 

 Modul pružnosti v ohybu: 13000 MPa 

 Reakce na oheň: A2-s1, d0 

 Pevnost v ohybu mokré desky: min 18MPa 

 Povrchová úprava: transparentní lazura 

5.6.2 Cembrit Zenit 

 Fasádní deska s neprůhledným akrylátovým nátěrem 

 Zajištěna lepší barevná stálost 

 Technické parametry jsou stejné jako u desky CEMBRIT True 

 Změna barvy povrchové úpravy: Beze změny - Nepatrná změna v hloubce barvy 

 Mrazuvzdornost: výrobce neuvádí 

 Povrchová úprava: akrylátový nátěr 
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5.6.3 Cembonit 

 Deska vyrobena speciálně pro použití u provětrávaných fasád, říms, sloupů atd 

 Cebonit je probarven do hmoty, vybroušen a opatřen hydrofobující vrstvou 

 Základní rozměry: 1200 × 2500 mm, 1250 × 2500  mm, 1200 × 3050 mm, 1250 

× 3050 mm s tloušťkou 6 a 8 mm 

 Objemová hmotnost: min. 1500 kg/m
3
 

 Modul pružnosti v ohybu: ve směru vláken - 16000 MPa, kolmo na vlákna - 

14000MPa 

 Reakce na oheň: A2-s1, d0 

 Pevnost v ohybu mokré desky: ve směru vláken min. 28 MPa, kolmo na vlákna - 

min. 19 MPa 

 Mrazuvzdornost: >100 cyklů  

 Povrchová úprava: hydrofóbující vrstva 

 

 

Obrázek 5: Ukázka provětrané fasády z cementotřískových desek Cembonit [14] 

5.7 Falco wood industry 

Nejprve byla tato firma zřízena k pile z důvodu likvidace dřevěného odpadu. Dnes již 

patří k jednomu z největších výrobců cementotřískových desek v Evropě. 
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5.7.1 Betonyp 

 Směs borovicových třísek a cementu 

 Tato cementotřísková deska má dobrou mechanickou odolnost, je vodotěsná, 

mrazuvzdorná a odolná vůči hmyzu 

 Základní rozměry: 3200 × 1250 mm s tloušťkou od 8 - 40 mm 

 Reakce na oheň: B2 

 Objemová hmotnost: 1350 kg.m
-3

 

Srovnání vybraných produktů jednotlivých výrobců je uvedeno v následující tabulce. 

Vždy jsem vybíral produkty s povrchovou úpravou vhodnou do exteriéru. 

Tabulka 2: Srovnání vlastností jednotlivých produktů 

Vlastnost 
CETRIS AMROC CEMVIN SWISSPEARL CEMBRIT 

Falco wood 

industry 

LAZUR 
COLOR 

FINISH   
CEMBONIT BETONYP 

objemová 

hmotnost 

[kg/m3] 
1150 - 1450 1000 1350 - 1690 1700 - 1900 1500 1350 

modul pružnosti 

[MPa] 
6800 4500 7000 15000 14000 4500 

Pevnost v tahu 

za ohybu [MPa] 
11,5 9 10,5 19 22 9 

Nasákavost [%] 16 19 13 12 25 12 

Délka [mm] 3350 3100 2500 3040 3050 3200 

Šířka [mm] 1250 1250 1200 1220 1200 1250 

Tloušťka [mm] 10 až 40 8 až 40 3 až 20 8 až 12 6 až 8 8 až 40 

reakce na oheň A2-s1, d0 A2-s1, d0 A1 A2-s1, d0 - B1 

součinitel 

tepelné 

vodivosti 
[W.m

-1
.K

-1
] 

0,25 0,35 0,35 0,56 0,4 0,26 

mrazuvzdornost 

při 100 cyklech 
0,97 - 0,75 - - - 

součinitel 

difůzního 

odporu 
52,8 - - 54,6 45 22.6 
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6 FASÁDNÍ SYSTÉMY Z CEMENTOTŘÍSKOVÝCH 

DESEK 

Fasádní systémy z cementotřískových desek jsou v dnešní době stále častěji využívanou 

možností ochrany obvodových konstrukcí před povětrnostními vlivy. Tento systém 

bývá využíván  jak při stavbě novostaveb tak při rekonstrukcích. 

Odvětrávaná fasáda je nedílnou součástí obvodové konstrukce a proto je třeba 

konstrukci posuzovat, jako celek z hlediska statického, a případně také tepelně 

technického. 

Jednotlivé vrstvy fasádního systému: 

 Nosná konstrukce – pomocí této konstrukce upevňujeme tepelnou izolaci a 

fasádní obklad k nosné stěně objektu 

 Tepelná izolace – zajišťuje nízkou tepelnou vodivost fasádního systému, je 

upevněna k vnějšímu líci obvodové konstrukce 

 Fasádní obklad – funguje jako ochrana tepelné izolace a nosné konstrukce před 

povětrnostními vlivy 

6.1 Příklad řešení opláštění budovy cementotřískovou deskou  

Jako reprezentant bylo vybráno opláštění soklů z cementotřískových desek CETRIS 

Odvětrávané obklady soklů se provádí především v konstrukcích, u kterých dochází 

vlivem vody k nadměrné zátěži soklových částí budov. Zvýšená vlhkost spodní stavby 

může být způsobena nedostatečnou hydroizolací, ale také tajícím sněhem na nedaleké 

komunikaci či chodníku. Tyto procesy jsou nejčastěji doprovázeny odpařováním, 

vzdouváním omítek, tvorbou výkvětů a v neposlední řadě také vzhledovými vadami. 

Takto oslabené zdivo bývá často velmi náchylné na mráz a jeho tepelný odpor se značně 

snižuje. 
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Cemenotřísková deska CETRIS je ve spojení s vhodnou povrchovou úpravou vysoce 

odolná vůči povětrnostním vlivům, nedegraduje působením vlhkosti, je mrazuvzdorná a 

je také odolná vůči chemickým rozmrazovacím látkám. Díky těmto vlastnostem se 

deska dokonale hodí k řešení problematiky soklů. [16] 

 

Obrázek 6: Příklad řešení soklů pomocí cementotřískové desky CETRIS FINISH [16] 

Desky CETRIS se vždy kotví na pomocnou konstrukci, která složí k uchycení desky a 

po případném vložení tepelné izolace tvoří takzvanou odvětrávanou fasádu. Odvětrávání 

zaručuje rozdíl teplot vzduchu, který se ohřívá od vnější fasády a stoupá vzhůru. Díky 

neustálému proudění vzduchu se tepelná izolace rychle vysouší a vrací do původního 

stavu. Jako pomocnou konstrukci nejčastěji používáme dřevěné hranolky, případně 

pozinkované nebo hliníkové profily. Před kladením desek CETRIS je třeba opatřit 

pohledovou plochu pomocného roštu separační páskou (EPDM), která vyrovnává 

drobné nerovnosti a chrání dřevěný podklad. [16] 

Při použití základní desky CETRIS BASIC je vhodné tuto desku opatřit nátěrem pro 

zlepšení odolnosti vůči nepříznivým vlivům. Na desku se nejprve nanese základní 

(penetrační) nátěr z obou stran. Samotný nátěr lze nanést válečkem, štětcem nebo 

stříkáním. Penetrační nátěr má velký vliv na životnost celkové povrchové úpravy, a 

proto je ho třeba udělat kvalitně. Penetrační nátěr sjednocuje podklad, snižuje 

nasákavost, zvyšuje přilnavost finálního nátěru a zabraňuje vzniku vápenných výkvětů. 
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7 POVRCHOVÉ ÚPRAVY  

Účelem povrchové úpravy je zvýšit estetickou úroveň povrchu a zabezpečit ochranu 

povrchu proti mechanickým, chemickým a atmosférickým činitelům (vlhkost, teplota) a 

znečištění. V dnešní době se povrch cementotřískových desek upravuje především 

nátěry a proto je v následujícím textu pojednáno právě o tomto typu povrchové úpravy. 

[17] 

7.1 Rozdělení povrchových úprav 

Povrchové úpravy lze dělit podle mnoha kritérií jako je například způsob nanášení, 

stupeň lesku, hlavní složky, podle funkce, účelu a dalších. Z důvodu mnoha pohledů na 

rozdělení těchto úprav jsem si vybral pouze některé. 

Dělení dle barvy 

o Pigmentová 

o Transparentní 

Dělení povrchových úprav dle účelu použití 

o Ochranné: jsou to nátěry určeny k ochraně povrchu před nepříznivými vlivy 

prostředí 

o Dekorační: slouží k vylepšení vzhledu a estetických vlastností výrobku 

o Speciální: zajišťují splnění specifických požadavků na povrch materiálu, jako je 

například odolnost proti otěru, ohnivzdornost a podobně 

Dělení povrchových úprav na základě hlavní složky 

o Anorganické (nekovové) povlaky 

o Kompozitní (disperzní) povlaky 

o Organické povlaky 

o Kovové povlaky 

o Slitinové povlaky 

Dále je možné rozdělit hmoty podle různých kritérií jako je například způsob nanášení, 

stupeň lesku nebo podle druhu. 
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7.2 Složení nátěrových hmot 

Nátěrové hmoty obsahují značné množství složek, kombinovaných tak, aby společným 

působením vedly k co nejlepším vlastnostem nátěru. Látky tvořící výsledný roztok jsou 

buďto kapalné, gelové nebo tuhé. Tyto látky lze také rozlišit na základě těkavosti při 

běžných podmínkách na netěkavé a na těkavé. [18, 19] 

7.2.1 Netěkavé složky 

Jsou to látky, které po zaschnutí tvoří tuhý film nátěrové látky. Jako příklady lze uvést 

filmotvorné látky, pigmenty, barviva, změkčovadla a aditiva. 

7.2.1.1 Filmotvorné látky 

Tvoří hlavní složku pojiv do nátěrových látek, které jsou potřebné k vytvoření tvrdého 

lakového filmu. K těmto látkám patří například nitrocelulóza, syntetická pryskyřice, 

vysychavé oleje atd. [18] 

7.2.1.2 Pigmenty 

Jsou to nerozpustné, různě barevné látky. Hlavní požadavek kladený na pigmenty je 

schopnost dobrého krytí materiálu. Dalším základním požadavkem je barevná stálost 

těchto pigmentů v závislosti na působení chemických látek, povětrnostních vlivů či 

slunečních paprsků. Pigmenty můžeme dělit na anorganické, organické a kovové. 

7.2.1.3 Barviva 

Barviva mají v nátěrové hmotě stejnou funkci jako pigmenty. Na rozdíl od pigmentů 

jsou však rozpustná. Díky této vlastnosti mohou být použita do laků k dosažení 

transparentního, ale zčásti barevného filmu. [18] 

7.2.1.4 Plniva a aditiva 

Jsou to látky většinou v podobě jemného prášku sloužící k úpravě vlastností nátěrových 

hmot. Tyto přísady musí být dokonale dispergovány v prostředí nátěrové hmoty. 



32 

 

Ovlivňují množství sušiny a často také hořlavost či korozní odolnost výsledného 

povlaku. Aditiva mají významný vliv na tvorbu škraloupů, usazování pigmentů či 

pěnivost nátěru. Řadíme sem silikony, karboxymethylcelulózy a další látky. [19] 

7.2.1.5 Změkčovadla 

Jsou to látky, které vylepšují vlastnosti povrchových úprav, jako jsou například vláčnost 

nebo tažnost nátěru. 

7.2.2 Těkavé látky 

Těkavými látkami většinou upravujeme konzistenci nátěrových hmot. Takové látky se 

při zasychání odpařují nebo oddifundují z podkladu. Jsou zde dva zástupci těchto látek, 

a to rozpouštědla a ředidla. 

7.2.2.1 Rozpouštědla 

Pod pojmem rozpouštědlo rozumíme roztok či disperzi filmotvorných látek. Jako 

organické rozpouštědlo je nejčastěji označována kapalina, kterou používáme k 

rozpouštění organických látek. Rozpouštědla lze podle charakteru působení rozdělit na 

pravá, vyvolávající rozpouštění přímo filmotvorné látky, a nepravá, která danou látku 

rozpouštějí nedokonale nebo vůbec. Nepravá rozpouštědla vyžadují kombinaci s 

pravými rozpouštědly, aby byly schopny látku rozpustit a tím upravit dobu zasychání. 

[19] 

7.2.2.2 Ředidlo 

Je to rozpouštědlo nebo směs rozpouštědel, které se částečně nebo úplně míchá s 

nátěrovou hmotou. Ředidla se nejčastěji používají k úpravě konzistence nátěru těsně 

před jeho použitím. [19] 
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7.3 Způsob vytvrzování nátěrových hmot 

7.3.1 Fyzikální zasychání 

U těchto nátěrových hmot dochází k jejich vytvrzování při schnutí, kdy dochází 

k postupnému odpařování rozpouštědla. Jako příklad lze uvést celulózové laky, vodou 

ředitelné jednosložkové nátěrové hmoty, latexové barvy atd. Doba zasychání se výrazně 

snižuje se zvyšující se teplotou a odsáváním vzduchu. 

7.3.2 Oxidačně chemické reakce se vzdušnou vlhkostí 

Do této skupiny lze zařadit syntetické a olejové barvy, k jejichž vytvrzování dochází 

nejen vlivem odpařování rozpouštědla, ale také pomocí reakce pojiva s kyslíkem 

obsaženým ve vzduchu. Tento děj se jinak nazývá také oxidace. Doba zasychání se opět 

snižuje působením vyšší teploty, ale pouze v omezené míře. 

7.3.3 Zasychání chemickou reakcí 

U těchto nátěrů probíhá proces zasychání až po přidání takzvaného tvrdidla. Patří sem 

například kyselinou tvrditelné laky a polyuretanové laky.  

8 ORGANICKÉ NÁTĚROVÉ HMOTY 

Organické povlaky jsou v dnešní době nejvýznamnějším a nejrozšířenějším způsobem 

povrchové úpravy. Z tohoto důvodu je tato kapitola výhradně na tyto typy nátěrů. 

Vlastnosti organických nátěrů jsou značnou mírou ovlivněny celkovou formulací 

nátěrové hmoty, způsobem zhotovování a nanášení nátěru. [19] 

8.1 Rozdělení organických nátěrových hmot 

Základním dělením tohoto druhu nátěrových hmot je jejich rozdělení na rozpouštědlové 

a bezrozpouštědlové. Do samostatné skupiny disperzních nátěrových hmot můžeme pak 

zařadit takzvané vodou ředitelné nátěry.  
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Organické nátěrové hmoty se také dělí podle toho, zda je do nich přimíchán pigment či 

nikoli. Nátěry s pigmenty tvoří povlak s různým barevným odstínem a kryvostí povrchu 

v závislosti na tom jaké množství pigmentu do nátěru přidáme. Bezpigmentový 

(transparentní) povlak je naopak průhledný a tímto nijak nemění barvu podkladu, na 

který byl nanesen. 

Podle základního pojiva neorganické hmoty rozdělit na asfaltové, alkydové, olejové, 

celulózové, epoxidové, polyesterové, polyuretanové aj. 

Dle počtu složek pak rozlišujeme nátěry jednosložkové, dvousložkové a vícesložkové. 

8.2 Polyuretanové nátěrové hmoty 

Nátěrové hmoty tohoto typu se dají charakterizovat také jako polyadiční nátěrové 

hmoty. Jedná se o dvousložkové nátěrové hmoty skládající se z polyizokyanátové 

pryskyřice a složky obsahující hydroxylové skupiny. Jejich vytvrzování je způsobeno 

vznikem polyuretanů, které jsou hlavním nositelem mechanických a fyzikálních 

vlastností nátěru. Výsledné vlastnosti nátěrových filmů lze měnit úpravou struktury 

použité pryskyřice. V průběhu vysychání nastává adice mezi polyhydroxylesterem a 

polyizokyanátem za vzniku polyuretanu. [21] 

8.3 Polyesterové nátěrové hmoty 

Jsou to roztoky nasycených polyesterových pryskyřic v kapalném a reaktivním 

rozpouštědle, které je schopno reagovat s nenasyceným polyesterem za přítomnosti 

urychlovače a iniciátoru. Proces vytvrzování je způsoben srážkou nenasyceného 

monomeru s volným radikálem. Vznik onoho radikálu je možno uskutečnit termickými 

nebo fotochemickými reakcemi, mechanickými procesy nebo vysokoenergetickým 

zářením. Tyto nátěrové hmoty se vyznačují velmi dobrou odolností proti znečištění a 

dobrou tvrdostí. Polyesterové nátěry se uplatnily především při úpravě interiérových 

nábytků. [21] 
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8.4 Syntetické nátěrové hmoty 

Jsou nátěrové hmoty na bázi alkydových pryskyřic s přídavkem dalších složek jako 

například nitrocelulóza, akryláty apod. Vhodnou kombinací pojivových složek lze 

dosáhnout rychlejšího zasychání a zvýšení odolnosti nátěru. 

9 NÁTĚROVÉ HMOTY VODOU ŘEDITELNÉ 

Tento druh nátěrových hmot je v poslední době nejrozšířenější formou povrchové 

ochrany u většiny výrobců cementotřískových desek. Složení těchto hmot se liší podle 

požadavků, které jsou na tyto nátěry kladeny. Hlavní skupinu tvoří fyzikálně zasychající 

typy nátěrových hmot, známé jsou ale rovněž dvoukomponentní typy a typy 

samosíťující. Při použití nátěrové hmoty vodou ředitelné si můžeme vybrat z široké 

nabídky surovin a jejich kombinací. Hlavním problémem může být výběr vhodného 

typu hmoty a správné volby kombinace surovin, vedoucí k požadovaným vlastnostem 

nátěru.  

Nevýhodou této skupiny nátěrových hmot je relativně velká energetická náročnost na 

sušení z důvodu dlouhé odpařovací doby vody. Tuto nevýhodu však značnou mírou 

kompenzuje fakt, že nátěrové hmoty ředitelné vodou splňují předpisy pro vypouštění 

rozpouštědel do vzduchu a tak odpadá potřeba pořizování nákladných zařízení pro jejich 

čištění a spalování zbytků. Vodou ředitelné nátěrové hmoty také obsahují škodlivé VOC 

látky, ale jejich objem v porovnání s jinými laky je méně než třetinový. [22] 

9.1 Výhody vodou ředitelných nátěrových hmot 

 k ředění těchto látek stačí obyčejná voda 

 nehrozí nadýchání se škodlivých těkavých organických látek 

 ve velké většině jsou nehořlavé 

 díky své vysoké pružnosti, odolnosti proti vzniku trhlin, dobré odolnosti proti 

povětrnostním vlivům a velké míře penetrace do natíraného povrchu jsou 

vhodné jak na základní, tak na vrchní nátěr 
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Tento typ nátěrových hmot rovněž obsahuje těžší rozpouštědla a vícesytné alkoholy, a 

proto je lze ředit maximálně 5 - 10 % vody. Po překročení této hranice se viskozita 

nátěru prudce mění a již není žádoucí. [22] 

9.2 Typy použití vodou ředitelných nátěrů 

9.2.1 Základní (penetrační) nátěr 

Tento typ nátěru se nanáší z důvodu nevhodných povrchových vlastností cementových 

materiálů. Při nanesení základního nátěru dochází k zpevnění podkladu, vytěsnění 

vzduchu z povrchové vrstvy, sjednocení kvality povrchu a vybudování přechodového 

můstku mezi podkladem a následnou finální vrstvou. Také dobrý průnik do savých 

materiálů je jeden ze základních požadavků na tento typ nátěru. Penetrační nátěr také 

částečně zabraňuje transportu minerálních látek na povrch desky, díky čemuž se netvoří 

výkvěty. 

Příklad: Základní nátěr BTAi top 1000A / CRT 

Jde o speciálně upravenou modifikaci výrobku BTAi top 1000 A vyráběná firmou BTA 

industry, která je určena zejména pro základní nátěry betonových, cementotřískových, 

vláknocementových a dřevěných výrobků, konstrukcí a materiálů v interiéru i exteriéru. 

Nátěr je transparentní. [23] 

BTAi top 1000A / CRT je vodou ředitelná, jednosložková nátěrová hmota. Jako 

nejvhodnější postup pro nanesení tohoto nátěru se uvádí nanášení stříkáním, ale lze jej 

také aplikovat válečkem nebo štětcem. Viskozitu nátěrové hmoty lze nastavit podle 

požadavků odběratele. 

Tento typ nátěru lze aplikovat v teplotách okolí a podkladu od 10 °C do 45 °C (možnost 

přisoušení 50 °C až 70 °C) 

Technické údaje 

 Sušina - minimálně 38% hmotnostně, 32% objemově 

 Výtoková doba - F4: min 30s 
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 pH - 7,5 - 9,5 

 Hustota - 1,05 - 1,10 g/cm
3
 

 Doporučená tloušťka - DFT (suchý film): 30 - 60 µm 

9.2.2 Vrchní (finální) nátěr  

Vrchní nátěr tvoří souvislou ochrannou vrstvu na povrchu cementotřískové desky. Tato 

vrstva může být provedena v různých barevných odstínech. Nátěr musí mít dobrou 

přilnavost k základnímu nátěru, musí být pružný, vodonepropustný, dobře omyvatelný a 

také barevně stálý. 

Příklad 1: Vrchní nátěr BTAi top 1000A / CTS 

Tento nátěr je určen zejména pro vrchní nátěry betonových, cementotřískových, 

vláknocementových a dřevěných výrobků, kunstrukcí a materiálů v interiérech a 

exteriérech. Je určen především k průmyslovému použití v lakovnách. [23] 

BTAi top 1000 A / CTS je jednosložková vodou ředitelná nátěrová hmota pro 

průmyslové použití na bázi modifikované akrylátové pryskyřice, pigmentů, plniv a 

speciálních aditiv. Tento nátěr se vyznačuje velmi rychlým zasycháním. Díky 

samosíťujícímu pojivu má velmi dobrou odolností proti vodě, UV záření, tvorbě 

vápenných výkvětů, křídování a ostatním povětrnostním vlivům. BTAi top 1000 A / 

CTS vytváří na povrchu materiálu matný film s velmi dobrou odolností proti 

mechanickému poškození. 

Jako nejvhodnější způsob nanášení nátěru se uvádí stříkání na povrch výrobku, lze jej 

však aplikovat také válečkem nebo štětcem. Viskozitu nátěrové hmoty určuje sám 

odběratel. 

Technické údaje 

 Sušina - minimálně 52% hmotnostně, 38% objemově 

 Výtoková doba - F4: min 240s 

 pH - 8,0 - 10,0 

 Hustota - 1,2 - 1,3 g/cm
3
 (dle odstínu) 

 Doporučená tloušťka - DFT (suchý film): 50 - 70 µm 

 VOC - 32,5 g/l 
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 Odstínová škála - bílý, NCS - S, RAL, ostatní dle požadavků zákazníka 

Příklad 2: Vrchní nátěr BTAi lak A / CTS 

Tato nátěrová hmota je určena především pro konečnou úpravu cementových a 

dřevěných výrobků v exteriérech a interiérech. Svojí kvalitou je určena pro průmyslové 

použití v lakovnách. Tento druh finálního nátěru je transparentní. [23] 

BTAi lak A / CTS je jednosložková vodou ředitelná nátěrová hmota pro průmyslové 

použití na bázi modifikované akrylátové pryskyřice, pigmentů, plniv a speciálních 

aditiv. Významnými výhodami tohoto nátěru jsou především velmi dobrá odolnost proti 

povětrnostním vlivům, výborná adheze k cementovým, dřevěným a cementotřískovým 

podkladům, odolnost proti růstu mechů a lišejníků a dobrá odolnost proti tvorbě 

vápenných výkvětů.  

Nejvhodnější technikou pro nanášení je stříkání, lze jej však aplikovat také válečkem 

nebo štětcem. Tento typ nátěru lze aplikovat v teplotách okolí a podkladu od 10 °C do 

45 °C (možnost přisoušení 50 °C až 70 °C) 

Technické údaje 

 Sušina - minimálně 38% hmotnostně, 32% objemově 

 Výtoková doba - F4: min 30s 

 pH - 7,5  - 9,5 

 Hustota - 1,05 - 1,10 g/cm
3
 (dle odstínu) 

 Doporučená tloušťka - DFT (suchý film): 30 - 60 µm 

 VOC - 0 g/l 

9.3 Vytvrzování vodou ředitelných nátěrů pomocí UV záření 

Ultrafialové záření je druh elektromagnetického záření, jehož vlnová délka se pohybuje 

v rozmezí 1,1 až 0,42 µm. Tímto zářením lze vytvrzovat hmoty na bázi syntetických 

pryskyřic schopných radikálové polymerace. Hlavními představiteli těchto barev jsou 

polyuretanové vodou ředitelné nátěrové hmoty, akrylátové vodou ředitelné nátěrové 

hmoty, olejové nátěrové hmoty atd. 
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9.3.1 Vytvrzovací zařízení 

Jako zdroj ultrafialových paprsků jsou používány speciální křemíkové lampy, které jsou 

plněny různými směsmi kovových plynů, z nichž každý má jiné fyzikální vlastnosti. 

Součástí vytvrzovacícho zařízení je kromě zmíněné lampy také soustava vhodně 

zvolených odrazových reflektorů, stejně jako u vytvrzování infračerveným zářením. 

[25] 

9.3.2 Princip vytvrzování 

Principem vytvrzování je přebírání role peroxidů záření, přičemž přenos energie do 

molekul pryskyřice je zajišťován fotosenzibilními iniciátory, které jsou obsaženy v 

pryskyřici. Jejich výběr se často liší spektrem použité lampy. Vlastní polymerace hmoty 

pak nastává působením radikálů vznikajících účinkem ultrafialového záření na 

fotosenzibilizátor. [24] 

9.3.3 Doba vytvrzování 

V porovnání s jinými typy vytvrzování je tento způsob podstatně kratší. Závisí na 

vlnové délce záření, typu a množství fotosenzibilizátoru, propustnosti nátěrové hmoty a 

intenzitě záření. [24] 

Vytvrzování neprobíhá v cele vrstvě filmu rovnoměrně. Vždy začíná na povrchu a 

postupně proniká do hloubky nátěru. Tento způsob se nejvíce využívá pro vytvrzování 

bezbarvých laků. V současnosti je však často používán také k vytvrzování 

pigmentových nátěrů za pomoci speciálních zářičů a vhodných fotosenzibilizátorů. 

10 NANÁŠENÍ NÁTĚROVÝCH HMOT 

Při nanášení nátěrové látky je snaha především dosáhnout jejího stejnoměrného 

rozložení. Jako další požadavky pak lze uvést minimalizaci ztrát nátěrové hmoty, 

rychlost natíracího procesu a další. 
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Metodami nanášení barvy na povrch jsou navalování, stříkání, polévání, máčení a 

elektrostatické nanášení. Při volbě nanášecí metody dbáme především na následující 

činitele: 

 druh velikost, tvar a množství výrobků 

 druh a kvalita povrchu 

 efektivnost výroby 

 požadavky na kvalitu nátěru 

10.1 Navalování 

Způsob nanášení nátěru na povrch je prostřednictvím soustavy válců (nanášecí a 

dávkovací). Nastavení válců můžeme měnit a tím regulovat jejich vzdálenosti, 

respektive tlak, kterým na sebe válce působí. Tímto způsobem regulujeme množství 

nátěru, které nanášecí válec na povrch nanese. Existuje několik technických modifikací 

tohoto způsobu nanášení, například podle směru otáčení nanášecího válce (souběžně, a 

nebo protiběžně k posuvu) nebo podle směru otáčení dávkovacího válce (souběžně nebo 

protiběžně k směru otáčení nanášecího válce). [26] 

Velkou nevýhodou tohoto typu nanášení je skutečnost, že lze nátěr nanášet pouze na 

rovné plochy. Výhodou je dobrá přilnavost nátěrové látky způsobená přímým 

kontaktem mezi nanášecím válcem a upravovaným materiálem. 

Nátěr nanášený navalováním musí mít relativně vysokou konzistenci, jinak by 

docházelo ke špatnému krytí barvy. Rychlost posuvu dílce bývá nejčastěji okolo 10 - 35 

m.min
-1

 s nanášením 8 - 100 g.m
-2

. 

Tento způsob nanášení nátěrových hmot používáme především pro nanášení základních 

nátěrů a nátěrových látek s vysokým obsahem sušiny. 

 

 

 

 



41 

 

 

 

1 - upravovaný dílec  

2 - ocelový válec 

3 - gumový válec 

 

10.2 Stříkání 

Stříkání je čím dál tím rozšířenější způsob nanášení povrchových úprav. Její výhodou je 

nezávislost na druhu, tvaru ani velikosti nanášené plochy. 

Principem tohoto typu nanášení je rozprašování nátěrové hmoty vhodné konzistence 

tlakem ze stříkacího zařízení. Nátěrová hmota se ve formě mlhovité disperze dopravuje 

na upravovaný povrch, na kterém vytváří souvislý film. Pro nanášení nátěrových hmot 

používáme stříkací pistole. [26] 

Nevýhodou stříkání jsou poměrně značné materiálové ztráty způsobené velkým 

rozptylem stříkání. Barva je při tomto způsobu aplikace rozptýlena do vzduchu, což 

způsobuje velké znečištění okolních prostor a již zmíněné ztráty nátěrové hmoty. 

Výhodou velkého rozptylu barvy je pokrytí nejen rovné vrchní strany nátěrové plochy, 

ale i bočních stran výrobku (např. desky). [26] 

Stříkání dělíme také podle způsobu rozptylu nátěrové hmoty a to na vzduchové, 

bezvzduchové a kombinované. Stříkání probíhá buď v normálním atmosférickém 

prostředí, nebo v prostředí elektrostatickém. 

Obrázek 7: Schéma stroje pro povrchovou 

úpravu navalováním 
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Obrázek 8: Ukázka části sestavy pro povrchovou úpravu stříkáním - nanášení povrchové 

úpravy stříkacími pistolemi 

1 - Stříkací pistole  2 - upravovaný povrch bez nátěrové hmoty            

3 - Nátěrová hmota 

10.2.1 Příklad nanášení povrchových úprav 

 

1 - Válečkový dopravník na nůžkové zvedací plošině  9 - Stříkací stroj EKOS 

2 - Válečkový dopravník       10 - Sušící zařízení FASTDRY 180 

3 - Válečkový dopravník       11 - Válečko-páskovo-válečkový prav. přechod 

4 - Brousicí zařízení PEGASO + panel k obsluze    12 - Chladící zařízení FASTDRY 100 (10m) 

5 - Válečko-páskovo-válečkový pravoúhlý přechod    13 - Válečkový dopravník – dva díly 

6 - Válečkový dopravník       14 - Válečkový dopravník na zvedací plošině  

7 - Navalovací zařízení Bürkle   15 - Válečk. doprav. na podvozku pro možnost       

8 - Předehřev s dopravníkem FASTDRY 35 (3,5m)            odstavení 

   16 - Ocelová konstrukce s podvěsnou dráhou 

 

Obrázek 9: Schéma nanášecí linky pro povrchovou úpravu desek CETRIS [8] 
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Nejprve je třeba dopravit cementotřískové desky pomocí válečkových dopravníků (1-3) 

do brousícího zařízení PEGASO (4), kde se povrch desky vybrousí a následně ještě 

zkontroluje pověřenou osobou. Pokud není povrch desek dokonale hladký, odstraní se 

nerovná část a následně nanese speciální tmel, který se po zaschnutí znovu vybrousí do 

hladka. Takto připravená deska putuje dál přes válečkovo-páskovo-válečkový 

pravoúhlý přechod (5) do navalovacího zařízení Bürkle (7), kde se nanese základní 

nátěr a následně se předehřívá v předehřívacím dopravníku FASTDRY (8) před 

následným nanesením vrchního nátěru. Povrchová úprava se nanáší stříkáním ve stroji 

EKOS (9), kde je nátěr nanesen na vrchní plochu desky a zároveň také na krajní hrany. 

Po nanesení barvy deska dále putuje do sušícího zařízení FASTDRY 180 - 18m (10), 

kde je nátěr potřebně vysušen po dobu cca pěti minut na teplotou, která se pohybuje od 

40 
°
C-70 

°
C. Kromě zmíněné teploty na nátěr působí také IR lampy, které jsou 

zabudovány v sušárně a  zajišťují vytvrzení nátěrové vrstvy. Poslední úpravou, kterou 

nátěr podstupuje je chlazení v chladícím zařízení FASTDRY 100 - 10m (12), kde je po 

dobu cca tří minut chlazen při teploě 15 
°
C. Po vychlazení je třeba, aby povrchová 

vrstva nijak nelepila a desky se tak mohly skládat na sebe. Natřené desky putují pomocí 

válečkových dopravníků (13,14) na podložku pro možnost odstavení (15). Na oddělení 

jednotlivých výrobků od sebe se nejvíce osvědčila lehčená fólie (mirelon).  

11 PROBLÉMY NÁTĚROVÝCH LÁTEK 

11.1 Těkavé organické látky (VOC) 

Těkavé organické látky, jinak také označované jako VOC (Volatile Organic 

Compouds), jsou definovány takto: Těkavá organická látka (VOC) je jakákoli organická 

sloučenina nebo směs organických sloučenin, s výjimkou metanu, která při teplotě 20 °C 

(293,15 K) má tlak par 0,01 kPa nebo více nebo má odpovídající těkavost za konkrétních 

podmínek jejího použití, a která může v průběhu své přítomnosti v ovzduší reagovat za 

spolupůsobení slunečního záření s oxidy dusíku za vzniku fotochemických oxidantů. 

(Zákon č. 86/2002 Sb., zákon o ochraně ovzduší). [27] 
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11.1.1 Škodlivost VOC 

Tyto látky ze skupiny terpenů mohou při větším množství negativně ovlivňovat lidský 

organismus i živočichy. Způsobují akutní a chronické otravy, poškození sliznice, mají 

narkotické účinky, mohou vyvolat rakovinné bujení, poškození genetického materiálu a 

alergie. Z těchto důvodů se snažíme redukovat množství těchto látek na minimum. 

11.1.2 Forma VOC v nátěrech 

V barvách a nátěrových hmotách jsou tyto látky použity nejčastěji jako rozpouštědla a 

ředidla zajišťující roztíratelnost barvy. Často tvoří až 60 % hmotnosti celého výrobku. 

Nejčastěji jsou to látky jako například toluen, styren, xylen nebo aceton. Po nanesení se 

VOC látky rychle odpaří a barva nebo lak tak postupně zaschnou a ztvrdnou. 

11.1.3 Řešení problému 

V dnešní době jsou si všichni významní výrobci cementotřískových desek s 

povrchovými úpravami tohoto problému vědomi a aktivně se jím zabývají. Řešením 

bývá často použití vodou ředitelných nátěrů s velmi nízkým obsahem VOC, udržování 

optimální teploty a vlhkosti na pracovišti a aktivní větrání ve výrobní lince na 

povrchové úpravy. 

Při použití jiných nátěrových hmot s vysokým podílem VOC je nutné aktivně likvidovat 

tyto látky. Nejčastějšími způsoby likvidace jsou přímé spalování, uhlíková filtrace a 

biotechnologie. Stroje na likvidaci těchto látek bývají velmi nákladné. 

11.2 Fotodegradace nátěrové hmoty 

Je to degradace působením různých vlivů jako například tepla, světla, mechanického 

namáhání apod. Tyto vlivy způsobují nevratné fyzikálně-chemické změny vlastností 

nátěrového filmu. Nejčastějšími projevy této degradace bývá změna stupně lesku, 

hladkosti povrchu a barevné změny nátěrových filmů. [28] 

Barevné změny jsou jsou jedny ze základních potíží se kterými se výrobci 

cementotřískových desek potýkají. Tyto změny jsou způsobeny fotodegradací a 
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fotooxidačními reakcemi polymerů, nátěrových filmů i podkladových materiálů. Po 

dlouhém pohlcování zářivé energie nastává proces stárnutí, což jsou nevratné změny 

polymerů vyvolané fyzikálními i chemickými vlivy. [28] 

11.2.1 Hodnocení světlostálosti povrchových úprav 

Světlostálost hodnotíme: 

o přirozeným povětrnostním stárnutím, je-li vzorek vystaven dlouhodobému 

působení denního světla 

o umělým stárnutím, je-li vzorek vystaven expozici umělého filtrovaného 

xenonového záření 

Vzorky posuzované na přirozené stárnutí odolávají slunečnímu UV záření, které 

obsahuje asi 5 % UV - B, 95 % UV - A a UV - C. Jednotlivé UV záření se od sebe liší 

svou vlnovou délkou. [28] 

Při umělém stárnutí jsou vzorky vystaveny působení zářivé energie.  

12 ODBORNÁ PUBLIKACE NA TÉMA POVRCHOVÝCH 

ÚPRAV CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK 

Jak už bylo výše řečeno, cementotřískové desky bývají často nestabilní při působení 

nepříznivých vlivů jako například vysoká relativní vlhkost nebo chemikálie. Ze 

zveřejněných prací na toto téma byla pro podrobnější specifikaci vybrána 

nejkomplexnější publikace s názvem „Rozměrová nestabilita cementotřískových desek: 

Účinek povrchové úpravy desek" se zabývala snížením těchto změn pomocí vhodných 

nátěrových hmot.  

Práce byla vydána ve Velké Británii. Autoři publika jsou M.Z Fan, P.W. Bonfield, J.M. 

Dinowoodie, J. Boxall a M.C. Breese. [30] 

Byly zkoušeny tři druhy nátěrových hmot, a to vodou ředitelné akrylátové laky a dva 

rozpouštědlové nátěry na bázi styren butadienu a alkydových pryskyřic. 
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Jako nejefektivnější nátěrová hmota, v expozici se zvýšenou relativní vlhkostí, se ukázal 

rozpouštědlový nátěr na bázi alkydových pryskyřic. Tento nátěr redukoval hmotnostní a 

délkové změny vzorku až o 90% oproti deskám bez povrchové úpravy. Další dva nátěry 

redukovaly tyto změny o necelých 60%. Všechny tři nátěry vykazovaly vysokou 

odolnost vůči karbonataci. [30] 

V rámci dlouhodobé expozice vzorky desek s povrchovou úpravou nevykazovaly 

konzistentní nárůst hmotnosti a snížení rozměrů s cykly. Při zvýšení počtu cyklů došlo k 

mírnému zhoršení povlaků. Se zvyšujícím se počtem cyklů rostl také nárůst hmotnosti a 

změny rozměrů potažených vzorků. U cementotřískové desky bez povrchové úpravy byl 

tento jev opačný. [30] 

Článků, zabývající se tématem povrchových úprav cementotřískových desek, je v 

dnešní době velmi málo a často nejsou aktuální. Z tohoto důvodu je zde značný prostor 

pro řešení problematiky spojené s tímto tématem. 
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Na základě vyhodnocení poznatků z teoretické části byly vybrány dva typy povrchové 

úpravy cementotřískových desek. 

S ohledem na přiblížení se reálným podmínkám byly použity továrně vyrobené desky 

vč. strojní aplikace nátěrů přímo ve výrobním závodu CIDEM Hranice a.s. Zkušební 

tělesa o rozměrech dle relevantních normativních požadavků byla exponována 

v několika typech agresivních prostředí. S ohledem na běžně působící klimatické vlivy 

byla pozornost zaměřena na odolnosti vůči vlivu cyklického působení mrazu a vody, 

dále totéž v kombinaci s chemickými rozmrazovacími látkami a jako poslední bylo 

simulováno prostředí obsahující sírany. Po expozici těles v nepříznivých podmínkách 

byly hodnoceny základní fyzikálně mechanické parametry včetně vizuálního hlediska. 

13 POUŽITÉ ZKUŠEBNÍ POSTUPY 

13.1 Expozice v nepříznivých podmínkách 

13.1.1 Stanovení odolnosti proti mrazu 

Tato expozice byla provedena dle ČSN EN 1328.  

Sada těles se uloží na 48 hodin do vodní lázně o teplotě (20 ±2) °C. Po vyjmutí z této 

lázně tělesa podstoupí řadu cyklů zmražení a rozmražení, při kterých se každé zmražení 

provádí v čerstvé vodě. Tělesa jsou uložena v prostředí o teplotě (-18 ±2) °C, kterou je 

třeba dosáhnout během 1 až 2 hodin. Tato teplota se udržuje další hodinu. Poté se 

zkušební tělesa ohřejí ve vodní lázni při teplotě (20 ±2) °C. V této lázni jsou 1 až 2 

hodiny. Každý rozmrazovací a zmrazovací cyklus musí trvat 4 až 6 hodin. Tento cyklus 

se opakoval 50x.  
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𝑅𝐿 =  
𝑓2

𝑓1
 

𝑓2 − 𝑝𝑒𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣 𝑜ℎ𝑦𝑏𝑢 𝑧𝑘𝑢š𝑒𝑏𝑛í𝑐ℎ 𝑡ě𝑙𝑒𝑠 𝑣𝑦𝑝𝑜č𝑡𝑒𝑛á 𝑧 ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡 𝑝𝑜 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑖𝑐𝑘é𝑚 𝑛𝑎𝑚áℎá𝑛í 

𝑓1 − 𝑝𝑒𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣 𝑜ℎ𝑦𝑏𝑢 𝑧𝑘𝑢š𝑒𝑏𝑛í𝑐ℎ 𝑡ě𝑙𝑒𝑠 𝑣𝑦𝑝𝑜č𝑡𝑒𝑛á 𝑧 ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡 𝑝ř𝑒𝑑 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑖𝑐𝑘ý𝑚 𝑛𝑎𝑚áℎ𝑎𝑛í 

𝑅𝐿 − ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑢ž𝑖𝑡𝑒𝑙𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑟𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑘𝑜𝑣𝑛í 𝑝𝑜𝑢ž𝑖𝑡í 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑘 

13.1.2 Stanovení odolnosti vůči mrazu a chemických rozmrazovacích látek 

Před samotnou expozicí se sada těles uloží na 48 hodin do vodní lázně o teplotě (20 ±2) 

°C. Po vyndání z této lázně tělesa ponoří do 3 % roztoku NaCl tak aby hladina roztoku 

dosahovala maximálně do poloviny tloušťky desky. Takto připravený vzorek podstoupí 

řadu cyklů zmražení a rozmražení. Zmražení tělesa probíhá při teplotě -15 °C po dobu 

15 minut a rozmražení v teplotě +20 °C po stejnou dobu jako zmražení. V tomto 

případě se cyklus opakoval 25x. Po dosažení předepsaného počtu cyklu se tělesa nechají 

vyschnout, poté se vizuálně zhodnotí a nechají dále zkoušet na pevnost v tahu za ohybu 

a pevnost v tahu kolmo k rovině desky. [40] 

13.1.3 Stanovení odolnosti proti síranům 

Korozní kapalné prostředí SO4
2- bylo připraveno jako nasycený roztok Na2SO4 o 

koncentraci 51,2 g/l (Na2SO4/H2O). Hladinu je třeba udržovat tak aby po celou dobu 

zkoušky byla povrchová vrstva desky v kontaktu s roztokem Na2SO4. Takto připravený 

zkušební vzorek je vystaven působení síranu sodného po dobu 45 dní. 

13.2 Objemová hmotnost 

Zkouška objemové hmotnosti byla provedena dle ČS EN 323. Cílem této zkoušky je 

stanovení poměru hmotnosti zkušebního tělesa k jeho objemu.  

U každého tělesa se stanoví šířka a délka s přesností na 0,1 mm, tloušťka se změří v 

průsečíku úhlopříček tělesa s přesností na 0,01 mm. Po změření se stanoví hmotnost 

vzorku s přesností na 0,01 g. [3] 
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Objemovou hmotnost (kg/m
3
) poté stanovíme dle vzorce: 

𝜌 =
𝑚

𝑏1.𝑏2.𝑡
 . 10

6 

m - hmotnost vzorku [g] b1 - rozměr vzorku [mm] 

b2 - rozměr vzorku [mm] t - tloušťka vzorku [mm] 

ρ - objemová hmotnost cementotřískové desky [kg.m3] 

13.3 Pevnost v tahu kolmo na rovinu desky (rozlupčivost) 

Zkouška byla provedena dle ČSN EN 319. Pevnost v tahu kolmo na rovinu desky se 

stanoví při zatížení působícím na zkušební těleso ve směru kolmém na rovinu tělesa. 

Výsledek se určí z maximální síly působící na povrch zkušebního tělesa. [30] 

Stanovíme rozměry zkušebního tělesa. Poté je třeba na každé zkušební těleso nalepit 

kovový terč opatřený závitem. Tento terč je nalepen z obou stran zkušebního tělesa. Pro 

upevnění terče na povrch vzorku bylo použito dvousložkové lepidlo na bázi 

epoxidových pryskyřic. Lepící hmotu je třeba nechat zaschnout, aby nedošlo k porušení 

právě v části lepidla. Po dostatečném zaschnutí se jednotlivé vzorky upevní do 

upevňovacího zařízení (čelistí), které je součástí zkušebního lisu. Vzorek je poté 

zatěžován tahem, který působí konstantní rychlostí. Při porušení vzorku se odečte 

maximální síla. [36] 

𝑓𝑡⊥ =
𝐹𝑚𝑎𝑥

𝑏1. 𝑏2
 

Fmax - maximální zatížení při porušení [N] 

b1 , b2 - rozměry zkušebního vzorku [mm] 

ft1 - pevnost v tahu na rovinu desky [N*mm
-2

]  
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13.4 Modul pružnosti v ohybu a pevnost v ohybu 

Zkouška byla provedena dle ČSN EN 310. Modul pružnosti v ohybu a pevnost v ohybu 

se stanoví zatížením zkušebního tělesa v jeho středu, uloženého na dvou podpěrách. 

Modul pružnosti se vypočítá z lineární části vykreslené křivky. Vypočtená hodnota 

představuje zdánlivý, ne skutečný modul, protože zkušební metoda zahrnuje kromě 

ohybu také smyk. Ohybová pevnost každého zkušebního tělesa se vypočítá stanovením 

poměru ohybového momentu M při maximálním zatížení Fmax k momentu jeho celého 

průřezu. [37] 

 

Obrázek 10: Uložení zkušebního vzorku v lisu při ohybové zkoušce 

Nejdříve se stanoví tloušťka a šířka zkušebního tělesa. Poté se nastaví vzdálenosti 

podpěr na zkušebním stroji. Vzorek se uloží na plocho na podpěry, podélnou osou v 

pravém úhlu k těmto podpěrám, se středem pod zatěžovací hlavu. Vyhodnocení 

zkoušky se provede z odečtení maximální síly, při které k porušení došlo. 
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13.4.1 Modul pružnosti v ohybu 

𝐸𝑚 =
𝑙1

3. (𝐹2 − 𝐹1)

4. 𝑏. 𝑡3. (𝑎2 − 𝑎1)
 

l1 - vzdálenost mezi středy podpěr [mm]  

b - šířka zkušebního vzorku [mm]   

t - tloušťka zkušebního vzorku [mm]  

F2 – F1 - přírůstek  zatížení v přímkové oblasti zatěžovací křivky [N], přičemž F1, musí 

být přibližně 10 % a F2 přibližně 40 % z maximálního zatížení 

a2 – a1 - přírůstek  ve středu délky zkušebního tělesa [mm]  

Em - modul pružnosti v ohybu [N*mm
-2

] 

 

Obrázek 11: Zatěžovací křivka v oblasti pružné deformace 
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13.4.2 Pevnost v ohybu 

𝑓𝑚 =
3. 𝐹𝑚𝑎𝑥 . 𝑙1

2. 𝑏. 𝑡2
 

l1 - vzdálenost mezi středy podpěr [mm] 

 Fmax - maximální síla při porušení [N] 

b - šířka zkušebního vzorku [mm]   

t - tloušťka zkušebního vzorku [mm]  

fm – pevnost v ohybu [N*mm
-2

] 

14 VÝSLEDKY ZKOUŠEK 

14.1 VIZUÁLNÍ HODNOCENí 

14.1.1 Odolnost vůči vlivu mrazu 

Vzorky podstoupily 50 zmrazovacích cyklů s postupem dle ČSN EN 1328.  Po dosažení 

předepsaného množství cyklů byly vyjmuty z mrazícího zařízení, vysušeny a dále 

zkoušeny na výše zmíněné zkoušky. 

 
Obrázek 12: Boční strana vzorků cementotřískových desek CETRIS LASUR po 50 

zmrazovacích cyklech. 

Na obrázku č. 12 lze vidět drobné trhlinky na bočních stranách cementotřískové desky. 

Tato vada vznikla průnikem malého množství vody přes povrchovou úpravu a 
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následnému zvětšení objemu vlivem zmražení. Vada tohoto typu se u 

cementotřískových desek s povrchovou úpravou nanášenou stříkáním občas vyskytuje. 

Stříkací pistole nanášecích linek nejsou uzpůsobeny tak, aby nanesly stejné množství 

nátěrové hmoty jak na přední stranu desky, tak na strany boční. Tento problém lze v 

určité míře omezit dodatečným natíráním bočních stran desky.  

 
Obrázek 13: Srovnání vrchní strany vzorků cementotřískových desek CETRIS LASUR po 

50 zmrazovacích cyklech s referenčním vzorkem 

Obrázek č. 13 vyobrazuje srovnání třech vzorků, s lazurovací vrchní barvou, 

podrobených 50 zmrazovacím cyklům a jednoho referenčního vzorku. U vzorků. které 

podstoupily zmrazovací cykly lze pozorovat tvorba drobných vápenných výkvětů. 

Lazurovací vrchní barva zde však nebyla nijak významně poškozena a uchránila 

cementotřískovou desku před působením mrazu. 

 
Obrázek 14: Srovnání boční strany vzorků cementotřískových desek CETRIS FINISH po 

50 zmrazovacích cyklech. 

Jak lze vidět na obrázku č. 14, cementotřísková deska CETRIS FINISH vykazovala 

značné poruchy povrchové úpravy v oblasti bočních stran, ke kterým došlo vlivem 
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působení mrazu. Tomuto problému opět zabráníme dodatečným ošetřením bočních 

stran cementotřískové desky. 

 
Obrázek 15: Vrchní strana vzorků cementotřískových desek CETRIS FINISH po 50 

zmrazovacích cyklech. 

Vrchní strana desek CETRIS FINISH byla po 50 zmrazovacích cyklech pouze mírně 

poškozená. Sledování výkvětů není možné z důvodu světlé barvy desky. 

14.1.2 Odolnost vůči mrazu a působení chemických rozmrazovacích látek 

Dvě sady po čtyřech vzorcích byly zkoušeny na odolnost proti CHRL po dobu 25 cyklů. 

Po dokončení předepsaného množství cyklů byly vzorky vysušeny do konstantní 

hmotnosti a dále zkoušeny na pevnost v ohybu a rozlupčivost. 

 
Obrázek 16: Boční strana vzorků cementotřískových desek CETRIS LASUR po 25 cyklech 

na odolnost proti CHRL 
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Na obrázku č. 16 lze pozorovat pouze drobné vady povrchu vzorku nalevo. Další dva 

vzorky zůstaly téměř neporušeny. Lze tedy konstatovat, že základní a lazurovací nátěr 

odolal působení 25 cyklů CHRL. 

 
Obrázek 17: Srovnání vrchní strany vzorků cementotřískových desek CETRIS LASUR po 

25 cyklech na odolnost proti CHRL s referenčním vzorkem 

Vzorky, které byly vystaveny působením CHRL se od referenčního vzorku (vlevo) liší 

pouze drobnými vápennými výkvěty. Drobné rýhy na povrchu desky byly s největší 

pravděpodobností způsobeny mechanicky při manipulaci se vzorky. 

 
Obrázek 18: Srovnání vrchní strany vzorků cementotřískových desek CETRIS LASUR po 

25 cyklech na odolnost proti CHRL s referenčním vzorkem (nahoře) 
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Cementotřísková deska CETRIS FINISH byla po působení chemických rozmrazovacích 

látek značně porušena.  Tato vada povrchové vrstvy mohla být způsobena 

nedostatečným množstvím nátěrové hmoty nebo nevhodnosti tohoto typu nátěru do 

prostředí s chemickými rozmrazovacími látkami. U takto porušeného vzorků lze 

očekávat sníženou pevnost v ohybu a rozlupčivost, z důvodu vniku chemických 

rozmrazovacích látek do cementotřískové desky. 

 
Obrázek 19: Detail narušení povrchové úpravy vlivem CHRL 

 

14.1.3 Odolnost proti síranům 

Vzorky byly uloženy v roztoku síranu sodného po dobu 45 dnů. Poté byly vyjmuty, 

očištěny, usušeny a dále zkoušeny na předepsané zkoušky. 

 
Obrázek 20: Krystalizace síranu na povrchu cementotřískových desek v průběhu zkoušky 
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Obrázek 21: Boční strany vzorků desek CETRIS LASUR po zkoušce odolnosti proti 

síranům 

Roztok síranu sodného značně poškodil méně chráněné boční strany cementotřískové 

desky CETRIS LASUR. Po překonání povrchové úpravy budou sírany dále vnikat do 

materiálu desky a lze tedy očekávat nižší pevnosti, jak v ohybu, tak v rozlupčivosti. 

 
Obrázek 22: Boční strany vzorků desek CETRIS FINISH po zkoušce odolnosti proti 

síranům 

Vzorky desky CETRIS FINISH lépe odolaly působení roztoku síranu sodného, avšak 

také nezůstaly neporušeny. V některých místech lze pozorovat spodní (základní) nátěr v 

důsledku odloupnutí vrchního nátěru. 
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Obrázek 23: Vrchní strany vzorků desek CETRIS FINISH po zkoušce odolnosti proti 

síranům 

Vrchní strany obou vzorků cementotřískových desek (LASUR, FINISH) nevykazovaly 

žádné poruchy vlivem působení síranu. 

14.1.4 Shrnutí vizuálního hodnocení 

Po 50 zmrazovacích cyklech byly výkvěty na povrchu desek více patrné u vzorku 

CETRIS LASUR. Toto však bylo do značné míry ovlivněno barvou nátěru. V ohledu 

odpadovosti nátěru na bočních stranách vzorků se deska s povrchovou úpravou FINISH 

prokázala jako více porušená. 

Kombinace mrazu a chemických rozmrazovacích látek rovněž více narušila vzorky 

desek CETRIS FINISH. Po 25 cyklech byly u této desky patrné povrchové vady jak na 

přední straně, tak na stranách bočních. Deska s lazurovacím nátěrem byla působením 

těchto látek poškozena pouze nepatrně. 

Působení síranů značně poškodil boční strany obou desek. Jako méně náchylná se však 

prokázala deska s úpravou FINISH. 

Na zkušebních vzorcích cementotřískových desek byly provedeny zkoušky objemové 

hmotnosti, pevnosti v tahu kolmo na rovinu desky, pevnosti v ohybu. Z výsledných 

hodnot pevnosti v ohybu byl stanoven modul pružnosti a určen poměr RL, který definuje 

vhodnost desek pro použití v exteriéru. Jednotlivé výsledky zkoušek byly vyhodnoceny 

u vzorků, které byly vystaveny působení mrazu, chemickým rozmrazovacím látkám a 
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síranům a dále pak porovnány výsledky referenčních vzorků, které byly uloženy v 

laboratorním prostředí. 

14.2 Objemová hmotnost 

Níže uvedená grafická závislost zobrazuje vliv působení nepříznivých vlivů (mráz, 

chemické rozmrazovací látky, síran sodný) na objemovou hmotnost cementotřískových 

desek. U vzorků které byly vystaveny mrazu a CHRL lze očekávat menší hmotnost 

vlivem odpadovosti částic desky. V tomto případě obě povrchové úpravy ochránily 

cementotřískovou desku před úbytkem hmotnosti vlivem působení těchto vlivů. 

 
Obrázek 24: Graf závislosti objemové hmotnosti cementotřískových desek na typu nátěru 

a působení nepříznivých vlivům (mráz, CHRL, sírany) 

 

14.3 Pevnost v tahu kolmo na rovinu desky (rozlupčivost) 

Výsledky rozlupčivosti jednotlivých vzorků jsou znázorněny v grafu níže. Současně je 

zde znázorněna změna této vlastnosti v závislosti na použitém nátěru a působení 

nepříznivých vlivů (mráz, CHRL, sírany). U vzorků které byly vystaveny mrazu, 

chemickým rozmrazovacím látkám a síranům lze předpokládat mírný pokles pevnosti, 
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což se také provedenými stanoveními potvrdilo. Nejvýraznější pokles pevnosti byl 

zaznamenán v případě vzorků umístěných v prostředí obsahujícího sírany, a to 9%. 

 
Obrázek 25: Graf závislosti pevnosti v tahu kolmo na rovinu desky na typu nátěru a 

působení nepříznivých vlivům (mráz, CHRL, sírany) 

14.4 Pevnost v ohybu 

V následujícím grafu je vyobrazena závislost průměrné pevnosti v ohybu jednotlivých 

vzorků na typu nátěru a způsobu uložení sady vzorků. Současně je zde vykreslena 

křivka znázorňující změnu pevnosti v ohybu jednotlivých vzorků. Vzorky, které byly 

vystaveny mrazu, chemickým rozmrazovacím látkám a síranům mohou vykazovat nižší 

pevnosti v ohybu. Lépe lze hodnotit lazurovací lak, kde bylo dosaženo vyšších pevností 

přibližně o 3 až 5 %. Jak je však patrné, diference nejsou příliš výrazné. 
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Obrázek 26: Graf závislosti pevnosti v ohybu cementotřískových desek na typu nátěru a 

působení  nepříznivých vlivům (mráz.CHRL,sírany) 

14.5 Modul pružnosti 

V následujícím grafu je vyobrazena závislost modulu pružnosti  v ohybu  jednotlivých 

vzorků, typu CETRIS LASUR A CETRIS FINISH, na způsobu uložení sady vzorků. V 

grafu je zároveň vynesena křivka znázorňující změnu modulu pružnosti těchto vzorků. 

 
Obrázek 27: Graf závislosti modulu pružnosti v ohybu cementotřískových desek na typu 

nátěru a působení  nepříznivých vlivům (mráz.CHRL,sírany) 
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Z průběhu hodnot modulů pružnosti je zřejmé, že vyjma těles natřených povrchovou 

úpravou FINISH a to při působení cyklického zmrazování a rozmrazování v 50 cyklech, 

nedošlo k poklesu sledované charakteristiky. Právě naopak byly zaznamenány mírné 

nárůsty průměrných hodnot. Jedná se tedy pravděpodobně spíše o drobné rozdíly 

parametrů samotných desek, tj. mírná variabilita jejich parametrů. 

14.6 Mrazuvzdornost 

Základním výstupem této zkoušky byla hodnota RL. Ta se stanovila poměrem pevností 

v ohybu zmrazovaných těles ku pevnosti v ohybu těles referenčních. 

Tabulka 3: Mrazuvzdornost jednotlivých vzorků 

CETRIS LASUR 
RL1=0,89 RL2=0,82 RL3=1,14 

RL=0,95 

CETRIS FINISH 
RL1=0,93 RL2=0,88 RL3=1,04 

RL=0,95 

Další vyhodnocení zkoušky mrazuvzdornosti se prováděla převážně vizuálním 

posouzením. Sledovaly se poruchy povrchových úprav desek, jako například vápenné 

výkvěty nebo drobné trhlinky ve struktuře nátěru. 
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15 ZÁVĚR 

Provedenou rešerší bylo zjištěno, že výrobci cementotřískových desek nabízejí široký 

sortiment výrobků s různou povrchovou úpravou. Velká část z nich se aktivně zabývá 

problematikou spojenou s působením mrazu, vlhkosti nebo slunečních paprsků. Méně 

se pak dbá na činitele jako jsou například chemické rozmrazovací látky, sírany nebo jiné 

látky způsobující degradaci materiálu. 

Na základě zjištěných informací lze konstatovat, že většina výrobců cementotřískových 

desek využívá k povrchové úpravě svých výrobků vodou ředitelné barvy. Tyto nátěry se 

prokázaly jako nejvhodnější pro strojně nanášené povrchové úpravy a zároveň jako 

nejšetrnější k životnímu prostředí. Vodou ředitelné barvy jsou nejpoužívanějším typem 

povrchových úprav cementotřískových desek také díky velké míře penetrace do 

natíraného povrchu, vysoké pružnosti a dobré odolnosti proti povětrnostním vlivům. 

Nanášení nátěrové hmoty navalováním nebo stříkáním se ukázalo jako nejefektivnější 

možnost. Navalování slouží především pro nanesení základního nátěru, stříkání pak pro 

finální vrstvu. 

V experimentální části byly ověřeny dva typy povrchových úprav cementotřískových 

desek a to desky LASUR a FINISH. Uvažovány byly 3 druhy nepříznivých expozičních 

podmínek, ve kterých byly vzorky vystaveny působení mrazu, chemických 

rozmrazovacích látek a síranů. Stanovenými parametry bylo prokázáno, že působení 

těchto podmínek negativně ovlivnilo vlastnosti desky pouze v malé míře. Lze tedy říci, 

že testované nátěry splnily svůj účel – izolace průnikem agresivních medií a rozvoji 

degradace struktury cementotřískových desek. U zkoušky pevnosti v ohybu dosahovaly 

vyšších hodnot desky ošetřené lazurovacím lakem. Při zkoušení pevnosti v tahu kolmo 

na rovinu desky se naopak prokázalo jako účinnější ošetření povrchu desek nátěrem. 

Přesto, že nedošlo k výraznému ovlivnění materiálových charakteristik desek, došlo u 

některých těles k poměrně značné degradaci povrchové úpravy zahrnující výkvěty, 

drobné trhlinky nebo odlupování nátěru. 
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Pro fasády a pohledové vrstvy obecně je vizuální hledisko podstatné stejně jako 

mechanické parametry. Nejvíce byly nátěry poškozeny na hranách desek. Tato zóna se 

jeví jako nejvíce problematická v tomto ohledu. Je tedy patrné, že při dlouhodobějším 

působení analyzovaných nepříznivých vlivů by porušenou povrchovou úpravou 

s největší pravděpodobností mohlo dojít k jejich masivnějšímu průniku do desek a tím 

k výrazné degradaci struktury potažmo materiálových vlastností. Z tohoto důvodu je 

zde značný prostor pro navazující výzkum, který by měl být zaměřen na sledování změn 

parametrů desek včetně degradace samotné povrchové úpravy v dlouhodobějším 

časovém horizontu, resp. při působení většího množství cyklů. Dále by bylo zajímavé 

zaměřit se i na jiné nepříznivé expoziční podmínky např. působení UV (i v kombinaci 

se zkrápěním), teplotní šoky (které mohou nastat zejména na fasádách tmavšího 

odstínu). Rovněž by bylo vhodné se zaměřit i na sledování změn parametrů i samotných 

povrchových úprav jako je přídržnost k podkladu nátěru atd. Na základě těchto testů by 

pak mohlo být optimalizováno složení povrchové úpravy s cílem dosažení výrazně lepší 

odolnosti vůči nepříznivým expozičním podmínkám. 
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