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Jako první téma jsme zvolili „PÚ ploš-
ných dílců na vysoký lesk navalováním“. 
V Hannoveru se s tímto řešením prezen-
tovalo několik firem. K těm, které ve vý-
voji v této oblasti došly asi nejdál, patřily 
společnosti Barberán, Bürkle a Cefla.
V čem je tato technologie nová, res-
pektive čím je pro náš průmysl zajímavá 
a proč s ní výrobci dokončovací techni-
ky přichází až nyní? 

Trendy v PÚ mění požadavky 
na technologie

Pro dřevozpracující, zejména nábyt-
kářský a parketářský, průmysl je tech-
nologie navalování obecně zajímavá 
zejména kvůli rychlosti výroby, ale také 
např. z důvodu přísných požadavků en-
vironmentální legislativy. Na navalovacích 
linkách se jak známo aplikují hlavně 
bezrozpouštědlové 100% sušinové UV 
vytvrzovací nátěrové hmoty (NH), které 
splňují přísné legislativní požadavky na 
ochranu ovzduší, tudíž ve výrobě není 
nutné přijímat investičně náročná tech-
nická opatření z hlediska VOC.

Charakteristickým rysem výsledné po-
vrchové úpravy UV vytvrzovacím lakem 
aplikovaným navalováním až dosud byla 
tenká matná až polomatná vrstva laku za-
chovávající strukturu a přirozený vzhled 
povrchu. Současné trendy v PÚ se však 
ubírají trochu jiným směrem – k silnějším 
vrstvám laků, a to jak u matného prove-
dení, tak především u vysokého lesku, 
kde tloušťka nánosu přímo ovlivňuje 
optickou „hloubku“ PÚ, což je jeden 
z rozhodujících parametrů pro kvalitu 
vysokého lesku.
Na navalovačkách lze silnější vrstvy NH 
se současným dobrým rozlivem v plo-
še (srovnatelným např. se stříkáním či 
poléváním) nanášet pomocí tzv. opti-
-válce (nebo také laser-válce), což je 
pogumovaný válec s tvrdostí cca 30 Sh 
s povrchovým drážkováním (60–90 drá-
žek/palec).
Pro docílení kvalitního vysokého lesku to 
ale zpravidla nestačí. Dalším z důležitých 
parametrů je jak známo rovný a hladký 
podklad. (Poznámka: Detailům sou-
visejícím s PÚ na vysoký lesk jsme 
se podrobně věnovali v DM 4/2015.) 
Připravit kvalitní podklad na válcové 
nanášečce s tenkými nánosy UV tmelu 
a základního laku je však poměrně ná-
ročné. Vyžaduje to několik nánosů, a to 
buď opakovanými průchody, nebo na 
několika za sebou řazených nanášecích 
a vytvrzovacích modulech v lince.

Inertní jednotky

Příprava povrchu pro vysoký lesk kla-
sickou navalovací technologií je tedy 

Nové trendy v dokončování 
plošných a tvarových dílců
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Na letošním veletrhu LIGNA v Hannoveru bylo představeno několik zcela nových trendů v oblasti 
povrchové úpravy (PÚ). Některé z nich lze bez nadsázky označit za „revoluční“. Mezi ty nejzajímavější 
se řadily např. PÚ na vysoký lesk navalováním, zavádění stříkacích robotů do linek PÚ nebo unikátní 
technologie 3D potisku, která umožňuje na rovném podkladu vytvořit např. reliéfní strukturu dřeva 
takřka identickou s povrchem skutečného přírodního materiálu. Ty hlavní novinky a trendy v PÚ 
představíme postupně v tomto a v příštích vydáních DM.
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Vrstvu laku v tloušťce až 30 g/m2 umožňuje nanášet tzv. opti-válec s povrchovým 
drážkováním
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poměrně složitá. Řešení tohoto problé-
mu přinesla novinka v nanášení základ-
ní vrstvy UV laku označovaná jako Inert 
Coating (inertní nanášení), představená 
již na veletrhu LIGNA 2013. Tato tech-
nologie umožňuje aplikovat silnější zá-
kladní vrstvu na jeden průchod.

Inertní jednotka (která svojí konstrukcí 
připomíná širokopásovou brusku) je 
kromě dopravního pásu vybavena spe-
ciálním horním širokým pásem, přesněji 
řečeno hladkou transparentní fólií s po-
vrchovou teflonovou vrstvou. Je napnutá 
mezi dvěma spodními válci a jedním 
nebo dvěma horními válci a pohybuje 
se synchronně s dopravním pásem nad 
procházejícími dílci. Nad ní jsou umístě-
ny UV lampy. Ozařování naneseného UV 
základu (plniče) probíhá přes fólii, která 
je s nanesenou vrstvou plniče v přímém 
kontaktu. Tím dochází k vyhlazení („vy-
žehlení“) nánosu. UV lampy povrch laku 
přes folii částečně vytvrdí tak, aby se 
pás od povrchu odpojil („odlepil“), aniž 
by odtrhl i část nánosu. Následující UV 
lampy „předvytvrzený“ film vytvrdí do fi-
nální podoby.
S inertní jednotkou je údajně mož-
né v rámci jednoho kroku (na jeden 
průchod) dokončit nános aplikovaný 
v množství až 60 g/m2, zatímco u stan-
dardních navalovacích jednotek je 
hranice pod 15 g/m2 na jeden nános. 
Odpadá tedy vícefázový proces do-
končování. Hladký, pásem „vyžehlený“ 
povrch základu rovněž vyžaduje méně 
broušení. Tyto předpoklady ve výsledku 
znamenají úsporu zdrojů, snížení spo-
třeby energie (až o 65 %) a výrobních 
nákladů. Nanesení požadované vrstvy 
plniče stejně jako broušení může být 
provedeno v rámci jedné operace a jed-
noho kroku. Základovací část linky tedy 
může být osazena zpravidla jen jednou 
až dvěma navalovacími jednotkami a jed-
nou širokopásovou bruskou, což kromě 
pořizovacích a provozních nákladů šetří 
také prostor v dílně, neboť linka je kratší 
(až o 60 % nižší požadavky na podlaho-
vou plochu).

Bezprašné prostředí

Dalším důležitým parametrem, který 
bylo nutné pro kvalitu vysokého lesku 
v rámci linky splnit, je zajištění bezpraš-
ného přetlakového prostředí, v němž je 
aplikována poslední vrstva lesklého laku.
O očistění dílců před vstupem do „bez-
prašných“ navalovacích jednotek se ve-
směs staraly předřazené čisticí kartáčo-
vé jednotky. V řešení samotného přetla-

kového prostředí ale nebyli výše uvedení 
výrobci jednotní. Barberán a Cefla zvolili 
cestu kompaktnosti. Vyvinuli speciální 
navalovačky s přetlakovým prostředím 
vytvořeným přímo v kabině nanášečky.
Vývojáři firmy Bürkle zvolili jinou cestu. 

Vyvinuli technologii nanášení základní 
a vrchní vrstvy laku tak, aby bylo možné 
využívat standardní navalovačky v mo-
difikované verzi a používat UV nátěro-
vé hmoty od různých renomovaných 
dodavatelů. Speciální byl jen uzavřený  

Inertní jednotky pro aplikaci základní vrstvy laku v pojetí firem Barberán a Cefla

UV UV

NAVALOVACÍ JEDNOTKA INERTNÍ UV VYTVRZOVACÍ JEDNOTKA

Princip inertního nanášení: Základ (plnič) je na dílec aplikován navalovací jednotkou 
v plném nánosu v jedné vrstvě a vytvrzen inertní UV jednotkou – to vše v jednom kroku
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cirkulační systém NH s temperovanými 
uzavřenými vanami a se zabudovanými 
filtry, které z NH oddělovaly případné ne-
čistoty těsně před aplikací. Pro bezpraš-

né prostředí kolem navalovacích jedno-
tek vytvořili mobilní přetlakovou kabinu 
z průhledné fólie. Postupné „zklidnění“ 
a vytvrzení vrchního UV laku probíhalo ve 

speciálním vzdušném tunelu s nízkotla-
kými UV lampami a UV zářiči na výstupu.

UV LED jednotky

V duchu nejnovějších trendů bylo u linek 
Bürkle a Cefla řešeno také vytvrzování 
nanesených vrstev laků. Obě firmy měly 
ve svých linkách zařazeny UV LED jed-
notky, které znamenají výrazné úspory 
elektrické energie a tím redukci CO2 
v ovzduší, nižší emise tepla, nevytváří 
se škodlivý ozón O3 atd.

Brilantní vysoký lesk 
i na velkých plochách

Kvalita vysokého lesku na předváděných 
dokončených dílcích byla u všech tří pre-
zentujících se firem skutečně brilantní. 
Jako podklad většinou všechny tři po-
užívaly MDF nebo HDF s melaminovou 
fólií či s digitálním potiskem.
Hlavním smyslem prezentací bylo ukázat, 
jak který výrobce dokáže připravit povrch 
pro finální vrstvu na vysoký lesk. V tomto 
směru byly vysoce hodnoceny zejména 
výsledky technologií využívajících jako 
první základovou vrstvu tavný PUR tmel. 
Např. firma Barberán na začátek své linky 
zařadila speciální navalovací jednotku pro 
aplikaci tavného PUR tmelu, který je sou-
částí systému PÚ HotCoating od firmy 
Kleiberit. Tato první „vyrovnávací“ základ-
ní vrstva se nanáší na předehřátý dílec 
při aplikační (tavné) teplotě 100–140 °C 
v množství 15–100 g/m2 (podle zvolené-
ho druhu a technologie PÚ, dokončova-
ného materiálu aj.). Podle informací od 
výrobce vytvoří na dílci povrch s vysokou 
odolností (mechanickou, chemickou 
i vůči UV záření) a s dobrou přilnavostí. 
Následuje inertní technologií aplikovaný 
UV základ, přebroušení a nakonec po-
mocí opti-válce nános vrchního UV laku. 
Výsledný vysoký lesk hodnotili odborníci 
na povrchovou úpravu jako „excelentní“ 
s velkou optickou hloubkou. Za zmínku  

Různým způsobem řeší výrobci navalovacích linek otázku bezprašného prostředí při nanášení vrchního vysoce lesklého laku 
(Barberán, Cefla)

Společnost Bürkle u své linky vyřešila problém bezprašného prostředí mobilní přetla-
kovou kabinou vytvořenou kolem navalovacích jednotek z tlusté transparentní fólie
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jistě stojí, že této kvality pomocí prezen-
tované technologie byla firma schopna 
docílit v celé ploše dokonce i na obkla-
dových panelech o rozměru 1x4 m.
Velmi dobrou kvalitu vysokého lesku 
však vykazovaly i vzorky dokončené na 
lince společnosti Bürkle, která do vývo-
je vstupovala s poněkud jinou filosofií. 

Převažovala v ní snaha dosáhnout vyso-
kého lesku ve vysoké kvalitě výhradně 
použitím UV nátěrových hmot (100% 
VOC free). Výsledkem jejich vývoje je 
technologie, kde není zapotřebí nanášet 
žádnou speciální základovou vrstvu při 
vysokých teplotách nad 100 °C. Takový 
proces je pak z hlediska technologie jed-

nodušší, energeticky méně náročný, bez 
emisí. Kromě toho zákazník není odkáza-
ný jen na jednoho dodavatele nátěrové-
ho systému, což může podstatně snížit 
náklady nátěru na m2.

(Zpracováno ve spolupráci s Sherwin-Williams 
Czech Republic spol. s r.o.)

Výsledná kvalita vysokého lesku na prezentovaných dokončených dílcích byla dle 
konstatování odborníků na PÚ velmi dobrá, v některých případech až excelentní, 
a to i na rozměrných panelech

Vývoj firmy Bürkle dokazuje, že kvalitního 
vysokého lesku lze docílit i na standard-
ních (modifikovaných) navalovačkách 
a bez speciálních nátěrových systémů

ROBERT BÜRKLE GMBH  
Stuttgarter Straße 123 · D-72250 Freudenstadt

VÁŠ KOMPETENTNÝ PARTNER:

Ing. Peter Melichar 
Obchodno-technický zástupca

Telefon: +421 918 394 554  
p.melichar@orangemail.sk

INNOVATIVEPOWER 4U

Technológie v oblasti povrchových úprav  
v drevárskom a nábytkárskom priemysle.

buerkle-technologies.com

Navaľovacia linka pre vysoký lesk 
nábytkových dielcov

Zaručuje dokonalý povrch, optimálne  
nastavovacie časy a vysokú flexibilitu.

http://www.buerkle-technologies.com


Sherwin-Williams Czech Republic spol. s.r.o.
Družstevní 56 | 594 01 Velké Meziříčí | Česká republika
tel.: +420 566 501 411 | fax: +420 566 520 310
info.cz@sherwin.com | www.sherwin-williams.eu

Dvoukomponentní PUR barvy 
na akrylové bázi

Světlostálá povrchová úprava 
dřevěného substrátu s vynikající 
chemickou a mechanickou odolností

Určeno pro kuchyně, koupelny, 
kancelářský a obývací nábytek

Odstíny dle přání zákazníka

Vysoký lesk
s kvalitními materiály Sherwin-Williams

http://www.sherwin-williams.eu

