
Táto príručka bola vypracovaná v súlade s medzinárodnou 
normou ISO 12944 - ,, Náterové hmoty – Protikorózna ochrana 
oceľových konštrukcií ochrannými náterovými systémami.

Táto príručka nemá záväzný charakter, mala by slúžiť iba ako 
príklad pri navrhovaní náterových systémov.

Ochrana kovových 
konštrukcií pomocou 
náteru podľa normy
ISO 12944



1. Korózna agresivita prostredia

I. VÝBER SPRÁVNEHO
 NÁTEROVÉHO SYSTÉMU
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Stupne
koroznej
agresivity

Príklady typických prostredí

vonkajšie vnútorné

C1
veľmi nízká

Vykurované budovy s čistou atmosférou,
napr. kancelárie, obchody, školy, hotely

C2
nízká

Atmosféry s nízkou úrovňou 
znečistenia, prevažne vonkajšie 
prostredie

Nevykurované budovy, kde môže dochádzať ku 
kondenzácii, napr. sklady, športové haly

C3 
stredná

Priemyselné a mestské atmosféry 
s miernym znečištením oxidom 
siričitým, prímorské prostredie 
s nízkou salinitou 

Výrobné priestory s vysokou vlhkosťou 
a malým znečistením ovzdušia, napr. výrobne 
potravín, práčovne, pivovary, mliekárne

C4
vysoká

Priemyselné prostredie a prímor-
ské prostredie s miernou salinitou

Chemické podniky, plavecké bazény, lodenice 
a doky na morskom pobreží

C5 - I
Veľmi vysoká
(priemyselná)

Priemyselné prostredie s vysokou 
vlhkosťou a agresívnou atmo-
sférou

Budovy alebo prostredie s prevažne trvalou 
kondezáciou a s vysokým znečistením 
ovzdušia

C5 - M
Veľmi vysoká
(prímorská)

Prímorské prostredie s vysokou 
salinitou

Prostredie s trvalou kondenzáciou a vysokým 
znečistením ovzdušia

Stupne koróznej agresivity vody a pôdy 
podľa normy ISO 12944:
Im1 – sladká voda
Im2 – morská alebo poloslaná voda
Im3 - pôda

Stupne
koróznej
agresivity

Prostredie Príklady typických prostredí a konštrukcií

Im1 Sladká voda Vodné stavby, vodné elektrárne

Im2 Morská alebo poloslaná 
voda

Oceľové stavby v prístavoch napr. stavidlá, 
výpuste, plavebné komory, plávajúce plošiny

Im3 Pôda Nádrže uložené v zemi, oceľové potrubie 
uložené v zemi

2. Typ povrchu, ktorý má byť ošetrený ochranným náterom
Náterové systémy sú zvyčajne navrhované pre také konštrukčné 
materiály ako sú oceľ, žiarovo pozinkovaná oceľ, žiarovo 
striekaný pozink, hliník alebo nerezová oceľ.

Príprava povrchu, náterová hmota (hlavne základný náter) 
a celková hrúbka náteru závisí predovšetkým od konštrukčného 
materiálu a dĺžky požadovanej ochrany náterovým systémom.

3. Požadovaná životnosť náterového systému
Dobou životnosti náterového systému se rozumie čas, kedy 
po jeho uplynutí je nutné urobiť prvú údržbu náteru. 
Podľa normy ISO 12944 rozlišujeme tri kategórie životnosti:

NÍZKÁ – L ….……........ 2 – 5 rokov
STREDNÁ – M ……..... 5 – 15 rokov
VYSOKÁ – H ……........ viac ako 15 rokov

Životnosť nie „záručná doba“. Životnosť je technický údaj, 
ktorý má pomôcť vlastníkovi zariadenia zostaviť plán údržby.

Kvalifikovaní pracovníci spoločnosti CHEMOLAK, a.s. sú vždy 
pripravení pomôcť zákazníkom pri výbere najvhodnejšieho 
náterového systému.

Pri návrhu náterového systému je veľmi 
dôležité určiť podmienky, ktoré budú 
na daný výrobok pôsobiť.
 Pri určovaní korózneho prostredia je 
nutné zvážiť nasledujúce faktory:
- vlhkosť a teplotu (prevádzkové teplotné 

zaťaženie a miestnu relatívnu vlhkosť)
- prítomnosť a vystavenie UV žiareniu
- pôsobenie chemických látok na výrobok
- požiadavky na mechanickú odolnosť 

povrchu výrobku

V prípade zaťaženia vodou je tiež 

podstatné jej zloženie (sladká, slaná, 
mäkká, tvrdá, obsah jemných nečistôt).

Korózna agresivita vonkajšieho 
prostredia bude mať vplyv na:
- typ ochranného náteru
- celkovú hrúbku náteru
- požadovanú predúpravu povrchu pred 

nanášaním náteru

Majte na pamäti, že čím bude vyššia 
korozivita okolitého prostredia, tým 
dôkladnejšia musí byť predúprava 

povrchu. I tá najkvalitnejšia náterová 
látka vám nezaručí koróznu stálosť 
na už skorodovanom povrchu.

Norma ISO 12944 rozlišuje
6 základných klasifikácií koróznej 
agresivity vonkajšieho prostredia:
C1 – veľmi nízká
C2 – nízká
C3 – stredná
C4 – vysoká
C5 – I  veľmi vysoká (priemyslová)
C5 – M veľmi vysoká (prímorská)
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II. PRÍPRAVA POVRCHU
1. Stupne prípravy povrchu podľa normy ISO 8501-1

2. Typy povrchov

Štandardné stupne základnej prípravy povrchu pomocou abrazívneho otryskávania

Sa 3 OTRYSKANIE AŽ NA VIZUÁLNE ČISTÝ POVRCH.
Pri prehliadke bez zväčšenia musí byť povrch bez viditeľných stôp od olejov, mastnoty a nečistôt, 
okují, hrdze, starých náterov a cudzích látok. Povrch musí mať jednotný kovový vzhľad.

Sa 2 1/2 VEĽMI DÔKLADNÉ OTRYSKANIE 
Pri prehliadke bez zväčšenia musí byť povrch bez viditeľných stôp od olejov, mastnoty a nečistôt, 
okují, hrdze, starých náterov a cudzích látok. Všetky zvyšné  stopy nečistôt musia vykazovať iba 
ľahké zafarbenie vo forme škvŕn alebo pruhov.

Sa 2 DÔKLADNÉ OTRYSKANIE
Pri prehliadke bez zväčšenia musí byť povrch bez viditeľných stôp od oleja, mastnoty a nečistôt  
a musí byť odstránená taktiež väčšina okují, hrdze, náterov a cudzích látok. Všetky zvyšné nečisto-
ty musia byť pevne priľnavé.

Sa 1 ĽAHKÉ OTRYSKANIE
Pri prehliadke bez zväčšenia musí byť povrch bez viditeľných stôp od oleja, mastnoty a nečistôt, 
málo priľnavých okují, hrdze, náterov a cudzích látok.

Štandardné stupne základnej prípravy povrchu pomocou ručného a mechanizovaného čistenia

St 3 VEĽMI DÔKLADNÉ RUČNÉ A MECHANIZOVANÉ ČISTENIE 
Ako u St 2, ale povrch musí byť očistený oveľa dôkladnejšie, aby získal kovový odtieň daný podkladom.

St 2 DÔKLADNÉ RUČNÉ A MECHANIZOVANÉ ČISTENIE
Pri prehliadke bez zväčšenia musí byť povrch bez viditeľných stôp od oleja, mastnoty a nečistôt, 
málo priľnavých okují, hrdze, náterov a cudzích látok.

A. Oceľové povrchy

Všeobecne môžeme oceľový povrch pred 
natieraním rozdeliť do nasledujúcich 
kategórií:

- nenatretý oceľový povrch
- oceľový povrch ošetrený náterovým 

systémom, ktorý je potrebné opraviť

NENATRETÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA 

Oceľové povrchy, ktoré doteraz neboli 
ošetrené žiadnym ochranným náterom, 
môžu byť v rôznom rozsahu pokryté 
hrdzou, okujami alebo inými nečistotami 
(prach, rozpustné soli, usadeniny). 
Východiskový stav týchto povrchov je 
definovaný normou ISO 8501-1.

OCEĽOVÝ POVRCH OŠETRENÝ 
NÁTEROVÝM SYSTÉMOM, KTORÝ JE 
TREBA OPRAVIŤ 

Stav existujúceho náterového systému 
je potrebné vyhodnotiť pomocou 
degradácie v súlade s normou, a to vždy 
pri realizácii údržby náteru.
Je treba určiť, či bude nutné systém 
úplne odstrániť alebo či je možné 
ponechať časti náteru.

Povrch 
ocele, který 
je z veľkej 
časti pokrytý 
priľnavou 
vrstvou okují, 
ale takmer bez 
hrdze.

Na povrchu 
ocele sa začala 
tvoriť hrdza 
a z povrchu 
sa začali 
odlupovať 
okuje.

Povrch ocele, 
z ktorého okuje 
odkorodovali 
alebo z ktorého 
je možné ich 
zoškrabnúť 
a ktorý 
vykazuje 
miernu koróziu 
viditeľnú 
voľným okom.

Povrch ocele, 
z ktorého okuje 
odkorodovali, 
a ktorý 
vykazuje 
rovnomernú 
jamkovú 
koróziu 
viditeľnú 
voľným okom.

B. Povrchy zo žiarovo pozinkovaných 
ocelí, hliníka a nerezovej ocele.

Okrem štandardnej ocele sa v priemysle 
používajú aj iné typy podkladov, neželezné 
materiály, ako je žiarovo pozinkovaná oceľ, 
hliník, dural, meď alebo  vysokolegované 
ocele. Pri všetkých týchto materiáloch 
je pri príprave povrchu a pri následnom 
výbere náterového systému treba 
postupovať individuálne.

ŽIAROVO POZINKOVANÁ OCEĽ

Na pozinkovanej oceli sa vytvárajú 
vplyvom podnebia rôzne korózne produkty, 
ktoré majú rôzne zloženie a priľnavosť. 
Tieto produkty výrazne ovplyvňujú 
priľnavosť použitých náterových systémov.
 U náterových systémov pre nižšiu 
agresivitu prostredia doporučujeme použiť 
špeciálne reaktívne základné nátery, 
zaisťujúce zvýšenie adhézie náterového 
systému.
U náterových systémov pre vyššiu 
agresivitu prostredia by príprava povrchu 
mala zahŕňať mechanizovanú prípravu, 
najlepšie jemné abrazívne otryskanie 
minerálnym abrazívom.

HLINÍK A NEREZOVÁ OCEĽ

V prípade hliníka a nerezovej ocele je 
treba voliť špeciálnu predúpravu povrchu 
a špeciálne náterové systémy.

A B C D



04 Z POSLEDNÝCH REFERENCIÍ

Diaľnica D1 Sverepec - Vrtižer
Diaľnica D1 Most Jablonov - Studenec
Zimný štadión Ondrej Nepelu Bratislava
Mólo Martin
Želos Trnava
Arcelor Mital Senica
Hornbach Bratislava Lamač
Metrovagonmaš Moskva
TuCon Žilina
Estamp Zlaté Moravce
BMW Autosálón Bratislava
OC VAJNORIA
Lávka prer peších Turčianske Kľačany
Rýchlostná cesta R2 - Most Pstruša - Kriváň nad Slatinou

CHEMOLAK a. s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
Slovenská republika

infocentrum
00421-33-5560 555
ústredňa
00421-33-5560 111
predaj pre priemysel
00421-33-5560 775
00421-33-5560 385

marketing@chemolak.sk
priemysel@chemolak.sk

www.chemolak.sk


