
NÁTĚROVÉ LÁTKY, BARVIVA A LEPIDLA  
 
 
NÁTĚROVÉ LÁTKY  
 
Nátěrové hmoty jsou výrobky, které po nanesení v kapalném nebo  
těstovitém stavu vytvářejí pevný, souvislý povlak – nátěrový film.  
Jedna nebo více vrstev, slouží k ochraně výrobků (korozi, hnilobě),  
prodlužují jejich životnost, dotvářejí vzhled a estetickou působivost. 
 
Složky nátěrových hmot 
 
Suroviny pro výrobu nátěrových hmot: 

• Filmotvorné složky – tvoří nátěrový film – např. tuhnoucí a polotuhnoucí oleje, pryskyřice 

• Pigmenty – dodávají barevný odstín, pevnost, chemickou odolnost 

• Plnidla – upravují technologické vlastnosti nátěrových hmot 

• Organická barviva – dodávají odstín 

• Rozpouštědla – např. toluen, benzen, terpentýn - jsou těkavé, musí vyprchat 

• Ředidla – směs organických rozpouštědel, slouží k úpravě konzistence nátěrových hmot 

• Sikativy (sušidla) – urychlují schnutí zejména olejových nátěrových hmot 

• Zvláčňovadla – zlepšují pružnost a tažnost nátěrového filmu 

Dělení podle pořadí nanášení 

1. napouštěcí – např. fermež lněná před lakováním 

2. základní – např. základová barva venkovní, vnitřní 

3. vyrovnávací  

4. podkladové – některé nátěrové hmoty jako speciální podklad 

5. vrchní – tvoří poslední vrstvu, např. emaily (větší obsah laku) 

 

 

 

 

 

 

 

 



BARVIVA  

Barviva jsou látky, jimiž lze barvit textilní vlákna i jiné materiály. Zabarvují celý vnitřek látky.  

Rozdělení podle původu 
 

• Přírodní – drahá, ale z hlediska ochrany životního prostředí významná. 

� Rostlinná – zelené (zeleň listová), modré (indigo – indigonosné rostliny), hnědé (dubová 
kůra), fialové (orcein – z lišejníků), červené (karoten), žluté (kurkum) 

� Živočišná – červené barvivo (karmín – ze sušených samiček červce nopálového), hnědé (z 
mořského hlavonožce sépie)  

• Syntetická – jsou stálejší a levnější než přírodní, přičemž výchozí surovinou při výrobě je dehet z 
černého uhlí, z něhož se získávají základní látky pro výrobu barviv – anilín, benzen a toluen 

Odbarvovače 

Odbarvování je oxidační nebo redukční bělení.  

• Oxidační – používá se peroxid vodíku nebo peroxid sodíku (chlorové vápno). Tento způsob bělení          
však často poškozuje tkaninu. 

• Redukční – méně škodí materiálům. Redukční prostředky odebírají látkám kyslík a tak nastává 
chemická změna, nejvhodnějším prostředkem je disiřičitan disodný nebo hydrosiřičitan sodný. 

 
LEPIDLA  
 
- přípravky, které používáme k trvalému spojení stejných nebo různých materiálů. 
 
Lepidlo musí mít schopnost k povrchu dobře přilnout – musí mít dobrou přilnavost – adhezi. 
 
Dělení: 
 
a) minerální lepidla 
 
    - vodní sklo 
    - lepidla živočišného původu  - kasein nebo klih (bílkoviny)  
    - lepidla rostlinného původu – dextrin (ze škrobu), přírodní kaučuk 
 
b) syntetická lepidla 
 
    - akrylátová, epoxidová, silikonová 
 
 


