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DEKORATIVNÍ  A PLASTICKÉ NÁTĚRY 

 Krystalové nátěry 

 Nátěry, které vytvářely krystalickou strukturu 

byly v minulosti velmi oblíbené, zejména v 

kovoprůmyslu. Prováděly se v mnoha variantách 

jako nátěry krycí, transparentní, ledové. 

 Dříve: 

 Krycí laky se vytvářely pomocí speciálních  

olejových krystalových emailů. Ke 

transparentním nátěrům se používal olejový 

krystalový lak. Nanášení u obou nátěrů bylo 

stříkáním. 
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 Dnes: 

 Jsou to hlavně nitrocelulózové ledové laky. 

Kresba je podobná kresbě mrazem vytvářené na 

oknech. Kresba vzniká krystalizací speciálních 

složek během zasychání nátěru. 

 Použití: 

 K zneprůhlednění skla, ozdobné nátěry bižuterie 

a kovů. 
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 Čeřínkové nátěry 

 Čeřínkové nátěry se vyznačují jemně a 

pravidelně zvrásněným povrchem podobným 

lehce zčeřené vodní hladině. Tyto nátěry 

vytvářejí tvrdý, pololesklý, mechanicky odolný 

povrch. 

  Zvrásněný povrch nátěru vzniká tím, že během 

vypalování v peci nejdříve zasychá vrchní část 

nanesené nátěrové vrstvy, která se na tekuté 

spodní části nátěrové vrstvy smršťuje. Zvrásněný 

povrch překrývá i drobné povrchové vady. 
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 Čeřínkové nátěry se provádějí speciálním 

syntetickým čeřínkovým vypalovacím emailem. 

 Email se nanáší stříkáním ve dvou vrstvách na 

čistý kovový povrch nebo na podklad ze 

syntetickou základní vypalovací barvou. 

  Po 30 minutách se nátěry vypalují při teplotě 

100-120st. C po dobu 60-90 minut. 



• 1.Kde byly v minulosti oblíbené krystalové 

nátěry? 

• Byly oblíbené v kovoprůmyslu. 

• 2. Které nátěrové hmoty se v minulosti používaly 

pro vytváření krystalových nátěrů ? 

• Používaly se speciální olejové krystalové emaily a 

olejové krystalové laky. 

• 3. Jak se nanášely olejové krystalové laky? 

• Nanášely se stříkáním. 

• 4. Jaké nátěrové hmoty se dnes používají pro 

krystalové nátěry? 

• Nitrocelulózové ledové laky. 
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• 5. Jak vzniká kresba krystalových nátěrů? 

• Kresba vzniká krystalizací speciálních složek 

během zasychání nátěru. 

• 6. Čím se vyznačují čeřínkové nátěry? 

• Vyznačují se jemně a pravidelně zvrásněným 

povrchem podobným zčeřené vodní hladině. 

• 7. Jak vzniká zvrásněný povrch? 

• Povrch vzniká tím, že během vypalování v peci 

nejdříve zasychá vrchní část nanesené nátěrové 

vrstvy, která se na tekuté spodní části nátěrové 

vrstvy smršťuje. 
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• 8. Jakou nátěrovou hmotou se provádějí 

čeřínkové nátěry? 

• Nátěry se provádějí speciálním syntetickým 

čeřínkovým vypalovacím emailem, který se 

nanáší stříkáním. 

• 9. Jak se čeřínkové nátěry vypalují? 

• Vypalují se po 30 minutách při teplotě 100-120st. 

C po dobu 60-90 minut. 
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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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