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DEKORATIVNÍ  A PLASTICKÉ NÁTĚRY 

Trhané nátěry 

 Nátěry připomínají svým vzhledem krokodýlí 

kůži. 

 Nátěry vznikají jako nátěrová vada při překrytí 

nedostatečně proschlé nátěrové vrstvy další, 

rychleji zasychající vrstvou. 

 Princip trhaných nátěrů 

 Trhaná struktura využívá smršťovacích 

vlastností speciální trhací barvy. Smršťovací 

barva je nanesena na nitrocelulózovém podkladu, 

během schnutí vytváří plastické barevně odlišné 

ostrůvky. Mezi ostrůvky prosvítá spodní nátěr. 
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 Na podkladní nátěr používáme nitrocelulózový 

email. 

 Nanášení trhaných nátěrů 

 Trhané nátěry vytváříme nástřikem. Po 

zaschnutí trhací vrstvy povrch přestříkneme 

vrstvou bezbarvého nitrocelulózového laku. 

 Vzor nátěru je závislý na hustotě a tloušťce 

použité nátěrové hmoty. 

 Použití trhaných nátěrů 

 Povrchová úprava vnitřku vagónů, lodí, nábytek, 

dřevěné rámy obrazů. 
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• 1.Co připomínají trhané nátěry svým vzhledem? 

• Připomínají krokodýlí kůži. 

• 2.Jaký je princip trhaných nátěrů? 

• Trhaná struktura využívá smršťovacích 

vlastností speciální trhací barvy. Smršťovací 

barva je nanesena na nitrocelulózový podklad 

během schnutí vytváří plastické barevně odlišné 

ostrůvky. 

• 3.Co používáme u trhaných nátěrů na podkladní 

nátěr? 

• Používáme nitrocelulózový email. 
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• 4. Jak nanášíme trhané nátěry? 

• Nanášíme je nástřikem. 

• 5.Na čem je závislý vzor trhaných nátěrů? 

• Je závislý na tloušťce a hustotě nátěrové hmoty. 

 6.Kde se trhané nátěry používají? 

 Používají se pro vnitřky vagónů, lodí, nábytek a 

dřevěné rámy obrazů. 

 7. Jakou nátěrovou hmotu používáme na 

podkladovou vrstvu trhaného nátěru. 

 Email nitrocelulózový venkovní. 
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 8.Jakou nátěrovou hmotu používáme na vrchní 

vrstvu trhaného nátěru? 

 Barva nitrocelulózová trhací C 2117. 
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 Tytéž zdroje byly využity i ke zpracování předchozího textu. 

 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Renata 

Jaborníková. 
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