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Věc: ŽIVOTNOST PROTIPOŽÁRNÍCH NÁTĚRŮ
Společnost IMPA a.s. vydává k životnosti a požární odolnosti protipožárních nátěrů následující
prohlášení:
Protipožární nátěry aplikované na ocelové a betonové konstrukce jsou ovlivňovány různými
faktory, souvisejícími hlavně s jejich vystavením atmosférickým vlivům, vlhkosti, olejům atd.
Četné zkoušky odolnosti a zrychleného stárnutí, které byly v průběhu let prováděny,
nevykázaly speciální parametry jejich životnosti, ale uvažuje se tak, že pokud nezasáhnou
vážné faktory poškození, film aplikovaného nátěru se v průběhu času nemění.
Hlavně vlhkost, voda a obecně i jiné faktory působící v okolním prostředí mohou způsobovat
nabobtnání a odloupnutí nátěru aplikovaného na konstrukce, s příslušným zmenšením
skutečné účinnosti produktu a snížením jeho protipožární odolnosti. Chemické složení
produktu a pěna, která se v případě požáru z aplikovaného filmu vytváří, se během času
nemění, pokud se nezmění vlastnosti aplikovaného filmu v důsledku výše uvedených či jiných
příčin, jako je mechanické poškození (abraze, nárazy, pnutí atd.). které mění tloušťku
aplikovaného produktu.
Na základě získaných zkušeností při různých cyklech lakování doporučujeme podle podmínek
prostředí, kterým je produkt vystaven, dodržovat při aplikaci následující pokyny - opatření.
- Aplikovat produkt podle speciálních pokynů uvedených v technickém listu, přičemž zvláštní
pozornost je třeba věnovat teplotě prostředí a podkladu.
- Ve fázi aplikace chránit natřené plochy v době mezi jednotlivými vrstvami před
atmosférickými vlivy.
- I v případě aplikací v interiérech se doporučuje jedna krycí ochranná vrstva na
aplikovaný film (pokud se předpokládá stálé vytváření kondenzátu nebo vlhkosti v prostředí
jako jsou sprchy, prádelny atd. nebo ve zvláště agresívním chemickém prostředí).

- Při aplikaci v podmínkách částečné expozice je nezbytný vrchní nátěr krycím lakem. Kde je
to nutné, doporučuje se naplánovat pravidelnou inspekci a kontrolu aplikovaného ochranného filmu laku, aby zůstala ochrana protipožárním nátěrem nezměněná.
V případě poškození se poraďte s oddělením našeho technického servisu.
Naše firma je s těmito produkty na trhu od roku 1987 a v současné době jsme neměli žádné
negativní připomínky k funkčnosti těchto materiálů.
Proto můžeme potvrdit, že pokud nezasáhnou výše popisované faktory či události, film
aplikovaného produktu si v průběhu času udržuje svoji účinnost.
Hlavně u konstrukcí s lakovacím cyklem aplikovaným v interiéru se účinnost produktu
nemění minimálně po dobu 20 let, pokud jej neovlivňuje jeden nebo více z výše uvedených
faktorů.
U lakovacích cyklů aplikovaných na konstrukce částečně vystavené vnějším podmínkám se
doba životnosti snižuje na minimálně 10 let, pokud jsou respektována výše uvedená
opatření.
Tuto životnost dokládají i testy provedené podle evropských norem, díky kterým produkt
získal označení CE.
Toto označení stanoví dobu životnosti konstrukcí ošetřených protipožárním cyklem nátěru
rovnající se 10 letům nebo minimálně 10 let (u aplikačních cyklů na konstrukce v podmínkách
částečné expozice), na základě zkoušek provedených dle předpisů Evropské unie
(89/106/EEC) a evropských směrnic ETAG 018.
I přes výše popisované skutečnosti se doporučuje správné použití materiálu podle pokynů
v našem technickém listu a pokynů našeho technického oddělení.
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