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DEKORATIVNÍ  A PLASTICKÉ NÁTĚRY 

Tepané nátěry 

 

 Tepanými nátěry (kladívkovými) napodobujeme 
povrch tepaného kovu. Struktura zakrývá 
nerovnosti podkladu. 

 Druhy tepaných nátěrů 

 Syntetické, epoxidové, vypalovací, dvousložkové 

 Princip tepaných nátěrů 

 Obsahují v pojidle disperze hliníkového bronzu s 
přísadou silikonu. V nátěrové vrstvě se hliníkové 
bronzy pohybují. Usazují se podle váhy 
pigmentových částic – vzniká tepaná kresba 
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 Nanášení tepaných nátěrů 

 Nanášejí se výhradně pneumatickým stříkáním 

 Strukturu tepaných nátěrů ovlivňuje 

 Hustota nátěrové hmoty, tlak vzduchu v pistoli, 

vzdálenost předmětu od pistole 

 Použití tepaných nátěrů 

 K povrchové úpravě elektrorozvodných skříněk  , 

plechových výlisků, obráběcích strojů, zábradlí, 

visací zámky. Tyto nátěry se nesmí použít k 

nátěrům, kde dochází ke styku s pitnou vodou, 

potravinami, krmivy, dětský nábytek a hračky. 
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• 1. Jak také nazýváme tepané nátěry a co 

napodobují? 

• Nazýváme je kladívkové, napodobují povrch 

tepaného kovu. 

• 2. Jaké znáš  druhy tepaných nátěrů? 

• Syntetické, epoxidové, vypalovací a dvousložkové. 

• 3.Jaký je princip tepaných nátěrů? 

• V nátěrové vrstvě se pohybují hliníkové bronzy – 

usazují se podle váhy pigmentových částic. 
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• 4.Jak se tepané nátěry nanášejí? 

• Nanášejí se pneumatickým stříkáním. 

• 5.Co ovlivňuje strukturu tepaných nátěrů? 

• Ovlivňuje ji hustota nátěrové hmoty, tlak 

vzduchu v pistoli, vzdálenost předmětu od pistole. 

 6. Kde se tepané nátěry používají? 

 K úpravě elektrorozvodných skříněk, plechových 

výlisků, obráběcích strojů, zábradlí a visacích 

zámků. Nátěry se nesmí použít tam, kde dochází 

do styku s pitnou vodou, potravinami, krmivy a 

dětskými hračkami. 
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 7. Kterou nátěrovou hmotu používáme pro 

základní nátěr tepaného nátěru? 

 Barva syntetická základní vypalovací S 2001 

nebo barva epoxidová základní dvousložková S 

2300. 

 8. Kterou nátěrovou hmotu používáme pro vrchní 

nátěr u tepaného nátěru? 

 Email syntetický tepaný vypalovací S 2023 nebo 

email epoxidový tepaný dvousložkový S 2323. 
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