
POVRCHOVÉ 
ÚPRAVY KOVŮ
— TERMOPLAST



Společnost BSL Industrie a.s. se zabývá poplastováním strojních 

dílů a součástí pro průmysl a vývojem a výrobou plastových 

ochranných povlaků a nánosů, plastových krytek a poplastováním 

kovových částí dle požadavků zákazníka technologií máčení (PVC 

plastisoly), fluidního nanášení (PE, PA) a stříkáním práškových 

termoplastů elektrostaticky a plamenem.

Naše společnost s moderně vybavenou technologií s certifikací 

provozuje svoji výrobu v moderních upravených prostorách 

s řízením jakosti a kvalitou odpovídající evropským a světovým 

standardům. 

Z hlediska povrchového inženýrství je vrstva materiálu nanesená na materiál za účelem zlepšení vlastnosti 

povrchu pro ochranu proti korozi a opotřebení.

Povrchové nanášení je tvořeno vrstvou látky rozprostřenou po povrchu jako ochrana nebo dekorativní vrstva.

Možnosti povrchový úprav
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PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ 
TERMOPLAST

PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ 
REAKTOPLAST (KOMAXIT)

polyolefínech a polyamidech a může být použito na měkkou ocel, hliník 

a galvanizovanou ocel. Aplikuje se elektrostatickým nanášením.

Základní charakteristika
§ Povlaky tloušťky 200-750 mikronů

Termoplastické povlakování kovů je založeno na modifikovaných

§ Široká škála barev

§ Šetrný k životnímu prostředí: neobsahuje VOC, TGIC, plastifikátory,

§ Hygienický: žádný růst plísní a hub

§ Extrémně přilnavý ke kovu

Výhody termoplastů

§ Navržený na použití v mořském prostředí: dlouhodobá odolnost vůči 

soli, mořské vodě, písku a slunci  Vynikající odolnost proti korozi→

§ Odolný povrch: 

§ Plně UV odolný: atraktivní vzhled, barva, a lesk si zachovává na celé 

desetiletí

§ Vylepšení skluzu

§ Vysoká pružnost povlaku 

§ isokyanáty, halogeny ani těžké kovy

§ V současné době nejlepší povrchová úprava do exteriéru

§ Odolný vůči kyselinám

§ Výborná chemická odolnost, dobrý elektrický izolant

§ Vynikající estetický vzhled

§ Nepraská a neolupuje se

Reaktoplasty (známé jako komaxit) jsou pevné pryskyřice, 

a na rozdíl od termoplastů vlivem teploty zesíťují.

Po vytvrzení zůstává reaktoplastový povlak tepelně stabilní, 

což znamená, že jej nelze při dalším ohřevu roztavit zpět.

§ Odolnější vůči vysokým teplotám

§ Tvrdé a tuhé

§ Možnost tenkých až tlustých nánosů

§ Vysoké mechanické vlastnosti

§ Vynikající rozměrová stabilita

§ Špatná pružnost a tažnost nátěru

§ Nerecyklovatelný

§ Těžko opravitelný

Nevýhody reaktoplastů

§ Vynikající vzhled

Výhody reaktoplastů

§ Špatná pružnost a tažnost nátěru

§ Esteticky prvotřídní povrchové úpravy

§ Vysoká recyklovatelnost

§ Vylepšení skluzu

§ Vynikající odolnost proti korozi
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Výhody reaktoplastů
§ Extrémně přilnavý ke kovu

Nevýhody reaktoplastů

§ Nákladově efektivní

§ Odolnější vůči vysokým teplotám

§ Vynikající vzhled

§ Možnost tenkých až tlustých nánosů

Termoplastické práškové nátěry mohou nabídnout charakteristické 

vlastnosti jako je vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům, 

mimořádná odolnost proti opotřebení, relativně dobrý poměr 

cena/výkon nebo výborný estetický vzhled

Výhody termoplastů

§ Tvrdé a tuhé

§ Vysoké mechanické vlastnosti
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Norma ISO 12944 rozlišuje šest základních stupňů korozní agresivity vnějšího prostředí: 

Venkovní   Vnitřní

C1

C2

C3

C4

C5

CX*

velmi nízká

nízká

střední

vysoká

velmi vysoká

extrémní

-

Ovzduší s nízkou úrovní znečištění, převážně 

venkovské prostředí.

Průmyslové a městské ovzduší s mírným znečištěním 

oxidem siřičitým (IV); přímořské prostředí s nízkou 

salinitou.

Průmyslové prostředí a přímořské prostředí s mírnou 

salinitou.

Průmyslové prostředí s vysokou vlhkostí a agresivní 

atmosférou nebo pobřežní oblasti s vysokou salinitou.

Přímořské prostředí s vysokou salinitou nebo 

průmyslové prostředí s extrémní vlhkostí a agresivním 

ovzduším, popřípadě subtropické a tropické oblasti.

Vytápěné budovy s čistým ovzduším, například 

kanceláře, obchody, školy nebo hotely.

Nevytápěné budovy, kde může docházet ke 

kondenzaci, například sklady a sportovní haly.

Výrobní prostory a provozy s vysokou vlhkostí a 

malým znečištěním ovzduší, například potravinářské 

provozy, prádelny, pivovary a lékárny.

Chemické závody, plavecké bazény a loděnice.

Budovy nebo prostředí s převážně trvalou kondenzací 

a s vysokým znečištěním ovzduší.

Budovy nebo prostředí s převážně trvalou kondenzací 

a s agresivním ovzduším.

Příklady typických prostředí
Korozní agresivita

§ Typ ochranného nátěru,

§ Celkovou tloušťku nátěrového systému,

§ Minimální a maximální intervaly mezi nátěry.

§ Požadovanou přípravu povrchu,

Korozní agresivita vnějšího prostředí bude mít vliv na

§ Vlhkost a teplota (provozní teplota a teplotní gradienty),

§ Mechanické poškození (nárazem, oděrem apod.).

§ Působení chemických látek (např. specifické prostředí 

v průmyslových závodech),

Při výběru nátěrového systému je nesmírně důležité určit vlivy, které 

budou na konstrukci, zařízení či stavbu působit. 

Při určování dopadu korozní agresivity vnějšího prostředí je třeba 

zvážit následující faktory: 

§ Působení UV záření,

KOROZNÍ AGRESIVITA 
PROSTŘEDÍ 
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CHARAKTERISTIKA TERMOPLASTU
Korozní agresivita Jednotka Hodnota Norma

Bod tání  °C 93-106 ISO 11357

Otěruvzdornost Taber test  mg 11-30 ASTM D 4060/87

Hořlavost  - V0 UL 94

Pevnost v tahu  MPa 7-10 ISO 527

Prodloužení  % 100-150 ISO 527

Tvrdost  Shore 44 ASTM D 2240

Dielektrická pevnost* KV/mm 18,8 IEC243  VDE0303

Objemový měrný odpor*  Ohm·cm Ohm >1013 ASTM D 257

Lesk  - 80-85 ASTM D 523

Hustota  g/cm³ 0,92- 0,95 ASTM D 792

Teplota měknutí dle Vicata  °C 73 ASTM D 1525

Strukturní pevnost  N/mm 60 ASTM D 1938

Toxický index  - 1,8 NES 7

Povrchový měrný odpor*  Ohm·cm Ohm >1013 ASTM D 257

Zkouška solnou mlhou  hodiny 1 000 ISO 9227

Rázová pevnost N·m 10 ISO 6272

QUV hodiny 1000 ASTM D-4587

9

Povlakování kovových součástí vlastními vyráběnými PVC 

pastami – plastisoly, v základních barevnostech černá, šedá 

a bílá. Ostatní odstíny na zakázku.

Tloušťka PVC vrstvy je dána zejména druhem a sílou kovu, 

obvykle může dosahovat 400 µm – 2 mm, tvrdost želatinátu 

měřená tvrdoměrem Shore je podle druhu použité pasty 

obvykle 50 – 70 ShA.

Poplastování se provádí ponořením nahřátého kovového 

dílu do vany s plastisolem a jeho vytvrzení v peci 

po stanovenou dobu a při konkrétní teplotě. Takto 

poplastované díly jsou určeny hlavně k průmyslovému 

použití, nejsou určeny ke styku s potravinami a pitnou 

vodou.

Doporučená teplota prostředí pro výrobky opatřené vrstvou 

želatinátu PVC je maximálně +80 °C.

Na přání zákazníka je možno opatřit povrch kovového dílu 

adhezním nátěrem, který zabezpečí perfektní přilnutí PVC 

vrstvy plastisolu k dílu po želatinaci.

Termoplast 

§ Termoplastický prášek pro aplikaci ve fluidním loži, na bázi 

polyolefínů= polyethylen (PE) a polypropylen (PP).

§ Termoplastický nátěrový prášek, který se nanáší elektrostatickým 

nástřikem, na bázi polyolefínů= polyethylen (PE) a polypropylen (PP).

§ Povrchová úprava na bázi polyamidů PA.

Jiné

POPLASTOVÁNÍ 
MÁČENÍM
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Obchodní oddělení: 
tel. 724 475 003, 777 737 304

BSL Industrie a.s.

U Dvora 1098

687 51 Nivnice

tel. +420 572 633 172

bsl@bslindustrie.cz

www.bslindustrie.cz


