
Čištění a údržba povlaků 
lakovaných práškovými 
barvami 
 

Doporučení pro čištění a údržbu povlaků 
lakovaných organickými práškovými barvami 
IGP Pulvertechnik AG.  
 
 
 
 
 
 
Následující pokyny jsou významnými dokumenty 
pro čištění organických povlaků. 
 
Čištění kovových fasád, zajištění jakosti RAL-GZ 
632 www.grm-online.de  
 
Údržba a čištění kovových fasád, předpis SZFF 
61.01 www.szff.ch  
 
Doporučení pro čištění IGP práškových barev 
s perleťovým efektem TI 106. 
 
Praktické prováděcí instrukce 
Opláchnout velkým množstvím vody. 
Očistit vodným roztokem smáčedla (saponátu) 
bez abrazivních složek s neutrálním pH pomocí 
houbičky nebo jemného hadříku.  
Následný oplach čistou vodou a sušení. 
 
Konkrétní pokyny založené na typu 
znečištění 
Mastný film může být odstraněn pomocí 
koncentrovaného smáčedla, alkoholu nebo 
surfaktaktu po odzkoušení nejkratšího 
potřebného času působení, které nepoškodí 
organický povlak. 
 
Vodní kámen, zbytky malty a rozstřik cementu 
může být odstraněn vodným roztokem octu (ca 
9,6%) v poměru 1:1 v co nejkratším čase. 
 
Zbytky silikonového tmelu a lepidla mohou být 
odstraněny pomocí odstraňovače silikonu po 
odzkoušení času, který nezpůsobí poškození 
povlaku. 
 
Neidentifikovatelné znečištění, zaschlá špína a 
podobně může být odstraněna čističem fasád 
(např. Ambruch2 – www.ambruch.de) nebo 
ubrousky Power Wipes – www.interflon.net. 
 
 

Technická 
  informace 
 

  TI 108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obecně je potřeba čištění provést co nejdříve od 
kontaminace organického povlaku, vhodnost 
přípravku a způsobu čištění předem odzkoušet a 
schválit, a očištěný povrch po čištění důkladně 
opláchnout čistou vodou. 
 
Poznámka 
Zvláštní pozornosti je potřeba dbát při čištění 
povlaků lakovaných barvami s perleťovým 
pigmentem nebo matnými barvami, kde může 
dojít ke změně efektu povrchu.  
Proto musejí být všechny zde uvedené postupy 
předem odzkoušeny na testovací ploše, zda 
nezpůsobí poškození lakovaného povrchu. 
 
Pravidelné čištění kovových fasád 
Způsobilé a vyzkoušené firmy ve Švýcarsku jsou 
k dispozici na www.szff.ch  
 
Absolutně nevhodné prostředky 
Rozpouštědlové čističe, ředidla, aceton, 
chlorované uhlovodíky atd.  
Kyseliny, zásady, silně alkalické čističe, abrazivní 
čističe nebo přípravky s brusným účinkem 
(drátěnky, textilie s hrubým a tvrdým vláknem 
apod.) 
 
Všechny písemné i ústně sdělené technicko-
uživatelské rady jsou založeny na současných  
poznatcích, platí však pouze jako nezávazné 
instrukce a neosvobozují Vás od vlastních 
zkoušek. 
 
 
Váš prodejce pro ČR a SR : 
OK-COLOR spol. s r.o. 
www.okcolor.cz 
+ 420 283 880 301 
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