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Není vysoký lesk jako vysoký lesk

Barevná povrchová úprava nábytkových dílců ve 
vysokém lesku je velmi složitý výrobní proces. 
Má mnoho úrovní a klade vysoké nároky nejen 

na technické a technologické podmínky při aplikaci, ale také na odbornost a zručnost lakýrníků. 
Ať již se jedná o ruční nebo strojovou výrobu. Na výsledný efekt vysokého lesku má vliv celá řada 
faktorů, které jsme se pokusili shrnout do následujícího článku.

Co je „vysoký“ lesk?

Stupeň lesku můžeme přesně změřit 
pomocí přístroje (leskoměru). To ale ne-
znamená, že dvě plochy se stejnou hod-
notou naměřeného lesku budou vypadat 
stejně. Vizuální vnímání vysokého lesku 
je totiž ovlivněno řadou faktorů. Hlavně 
je to rovný povrch a optická „hloubka“ 
povrchové úpravy (PÚ). Jinými slovy: 
různé povrchy se stejným stupněm 
lesku (potvrzeným leskoměrem) mohou 
vykazovat různou optickou kvalitu (a to 
až srovnatelnou se sklem či zrcadlem) 
anebo naopak různé optické defekty 
(zvlnění, propady, strukturu připomínají-
cí efekt pomerančové kůry atd.). Ty jsou 

závislé na mnoha faktorech. Pomineme-
li lidský faktor (zručnost a zkušenost la-
kýrníka), tak z těch objektivních jsou to 
zejména:

 typ nátěrové hmoty
 technologický postup PÚ
 druh podkladového materiálu
 příprava podkladu
 čistota prostředí
 vlhkost vzduchu

Podklad

Pro PÚ platí obecné pravidlo: čím kva-
litněji je připraven podklad, tím lepší je 
výsledná kvalita PÚ. U vysokého lesku 
toto pravidlo platí dvojnásob. Vysoký 

lesk totiž zvýrazní jakoukoli nerovnost 
či strukturu povrchu (horší kvalita brou-
šení, horší kvalita podkladového mate-
riálu aj.), kterou naopak mat spolehlivě 
skryje. Proto se např. u výrobků pro 
náročnější zákazníky jako podkladový 
materiál používá MDF. I ten je ale třeba 
dobře připravit – obrousit, opatřit izolač-
ní vrstvou, která uzavře povrch a sníží 
tak jeho nasákavost (důležité zejména 
na bočních plochách). Samozřejmě je 
nutné izolační vrstvu před nanesením 
PÚ přebrousit doporučenou zrnitostí.

Prostředí

Kvalitu výsledné PÚ na vysoký lesk 
mohou výrazně snížit i velmi jemné 
nečistoty, jako jsou zrníčka prachu 
obsažená ve vzduchu, zaschlý aerosol 
z filtrů stříkací kabiny apod. Chceme-li 
vyloučit riziko těchto defektů, musíme 
v lakovně vytvořit absolutně čisté – té-
měř sterilní prostředí. Toho docílíme tak, 
že eliminujeme výskyt prachovým částic 
v prostředí lakovny nebo stříkací kabi-
ny. Doporučuje se místo suchých filtrů 
používat mokré (vodní) stěny, vháněním 
filtrovaného vzduchu do kabiny vytvářet 
přetlakové prostředí, které brání přístu-
pu nečistot z venku. Důležitou roli hrají 
i další faktory, jako je speciální antistatic-
ký oděv, antistatická podlahová krytina, 
odprašovací koberce před vstupem do 
kabiny apod. Velký význam má i vlhkost 
vzduchu, upravovaná zvlhčovačem na 
hodnotu 50–60 %. Jednak snižuje rizi-
ko prašnosti a jednak ovlivňuje průběh 
zasychání a vytvrzování nanesené ná-
těrové hmoty (NH), zejména u polyure-
tanů.

Optickou kvalitu vysokého lesku ovlivňuje kromě stupně lesku také rovinnost a ce-
listvost plochy bez „propadů“ a bez jiných optických defektů
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PES nebo PUR?

V podmínkách našeho trhu existují de 
facto tři varianty PÚ s výsledným efektem 
vysokého lesku podle použitého typu 
NH. Zvolit můžeme buď polyesterovou 
(PES) nebo polyuretanovou (PUR) NH:

PES
Tuto PÚ používají především výrobci 
klavírů a luxusního nábytku. Plochy se 
dokončují parafinickým PES. Nanáší se 
v několika vrstvách pro vytvoření filmu 
dostatečné tloušťky. PES má téměř 
100% obsah sušiny, vysokou plnivost, 
dobře se rozlévá a je stabilní – po čase 
se nepropadá.
K hlavním nevýhodám této PÚ ale patří 
vysoká pracnost spočívající v odbrou šení 
parafínové vrstvy vysrážené na povrchu 
a v následném „nekonečném“ leštění. 
Dále je třeba respektovat skutečnost, že 
aplikace PES vyžaduje přísnou technolo-
gickou disciplínu. Namíchaná směs má 
na rozdíl od PUR velmi krátkou dobu zpra-
cování (v řádu desítek minut) a navíc při vy-
tvrzovací reakci uvolňuje značné množství 
tepla. Kvůli zvýšenému riziku požáru proto 
vyžaduje speciální provozní podmínky. Při 
jeho aplikaci je nutné dbát na zvýšenou 
opatrnost při manipulaci a dodržovat do-
poručení, týkající se ochranných pomů-
cek. Odměnou za všechny tyto mínusy 
je ale excelentní vysoký až zrcadlový lesk 
s optickou „hloubkou“.

PES+PUR
Tato PÚ je založena na PES (nebo UV vy-
tvrzovacím) základu a PUR vrchu. Oproti 
předchozí PÚ je méně pracná a časově 
náročná, přitom umožňuje dosáhnout 
relativně velmi dobrých výsledků z hle-
diska vysokého lesku. Je vhodná zejmé-
na pro kusovou a individuální zakázko-
vou výrobu nábytku. Jako plnivý základ 
se používá Red-Ox PES (bezparafinic-
ký), případně UV vytvrzovací NH, která 
má díky vysokému obsahu sušiny stejně 
dobrou plnicí schopnost. Důležité je, že 
v obou případech nám základ vytvoří rov-
ný, hladký, dobře brou sitelný a stabilní 
podklad pro nanesení vrchní akrylátové 
nebo alkydové PUR vrstvy.
Důvodem této kombinace je skutečnost, 
že u PUR NH dochází časem k jejímu 
„propadání“, a tím ke kopírování podkla-
du a ke zhoršení efektu vysokého lesku. 
Stabilní základní PES vrstva, která vyrov-
nává nerovnosti podkladu, toto riziko vý-
razně eliminuje.
Podmínkou pro docílení kvalitního po-
vrchu je, že poslední (vrchní) vrstva musí 

být aplikována a vytvrzována v absolutně 
čistém bezprašném prostředí s regu-
lovanou vlhkostí vzduchu (viz kapitola 
Prostředí).

PUR
Tento typ PÚ na vysoký lesk se používá 
především v opakované a sériové výrobě 
nábytku s velkým množstvím dokončova-
ných dílců, kde je hlavním požadavkem 
vysoká produktivita. Je vhodný zvláště 
pro stříkací automaty.
Z hlediska pracnosti a časové nároč-
nosti lze tuto PÚ rozdělit na tři v praxi 
nejčastěji používané varianty – A, B a C. 
Každá z nich představuje jiný technolo-
gický postup a také jiný optický výsledek 
vysokého lesku:

 A – standardní doporučený postup: 
podklad MDF; 2x PUR základ s mezi-
brusem, 2x PUR vrch bez mezibrusu 
metodou „mokrý do mokrého“, kdy 
se následující vrstva aplikuje do za-
vadlé předchozí vrstvy

 B – pro zkrácení času lze použít meto-
du „mokrý do mokrého“ i pro základ: 
podklad MDF; 2x PUR základ bez 
mezibrusu, po zaschnutí a přebrou-
šení 2x PUR vrch bez mezibrusu

 C – pro ještě větší zkrácení času 
a snížení výrobních nákladů lze místo 
základní NH použít melaminovou fólii: 
podklad laminovaná MDF nebo DTD; 
na přebroušenou fólii se nanáší 1 vrs-
tva vrchní PUR NH

Podmínkou pro docílení co nejlepšího 
výsledku u všech tří variant je zajištění 
bezprašného prostředí s regulovanou 
vlhkostí vzduchu pro aplikaci a vytvrzení 

poslední (vrchní) vrstvy. Názor, že efekt 
vysokého lesku lze zvýšit přeleštěním 
povrchu dílce, platí u variant A, B, C 
jen částečně. Přeleštěním sice může-
me zvýšit samotný lesk, paradoxně ale 
můžeme zvýraznit nerovnosti podkladu, 
a tím zhoršit celkovou optickou kvalitu 
lesklého povrchu.

Vysoký lesk jen s kvalitními 
materiály

K výše uvedenému je třeba dodat, že 
předpokladem pro docílení kvalitního 
povrchu ve vysokém lesku je rovněž po-
užití jak kvalitních podkladových mate-
riálů, tak i nátěrových hmot. Společnost 
Sherwin-Williams jako celosvětový do-
davatel dokončovacích systémů dispo-
nuje širokou škálou nátěrových hmot pro 
všechny typy povrchových úprav včetně 
vysokého lesku. Kromě toho nabízí kom-
plexní servis od seřízení technologie až 
po dodání NH v požadovaném množství 
a namíchané na požadovaný barevný 
odstín.

Kvalitního povrchu s vysokým leskem lze při dodržení několika základních pravidel 
dosáhnout i s PUR nátěrovými hmotami
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