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Vícevrstvá samolepící fólie s povrchem zabraňujícím odkapávání vodního kondenzátu 

 

 

Oblast techniky 

 5 

Vícevrstvá samolepící fólie s povrchem zabraňujícím odkapávání vodního kondenzátu je určena 

zejména k laminaci na spodní část povrchově upravovaných ocelových a hliníkových plechů 

střešního a stěnového pláště budov, jako jsou sklady a zemědělské budovy, bez tepelné izolace. 

 

 10 

Dosavadní stav techniky 

 

U budov bez tepelné izolace dochází vlivem pohybu osob, případně ustájení dobytka ke kondenzaci 

vodních par na chladném vnitřním povrchu ocelového pláště. Tato kondenzace pak následně 

způsobuje odkapávání zkondenzované vodní páry na podlahu budovy. To může zapříčinit 15 

poškození nebo znehodnocení skladového materiálu a vnitřního vybavení případně korozi nosné 

konstrukce. 

 

Nejpoužívanějším způsobem zamezujícím následkům kondenzace vodních par na stěnách budov 

je laminace netkané textilie na vnitřní stranu pláště budov. K tomu se používá samolepící netkaná 20 

textilie na bázi polyesterového vlákna. Tato textilie má vysoké adsorbční schopnosti, dle gramáže 

použité textilie, která se pohybuje až do 800 g/m2. 

 

Konvenční antikondenzační textilie způsobuje ale vzlínání kondenzátu v oblastech překryvů 

plechů. V těchto místech je nutné vzlínání kondenzátu eliminovat nátěrem lakem, fyzickým 25 

odstraněním, nebo opálením plamenem. Všechny tyto způsoby eliminace jsou velmi pracné, snižují 

produktivitu práce, a hlavně mohou způsobit poškození povrchové úpravy plechu. Toto poškození 

pak zvyšuje riziko urychlení koroze vlivem působení kondenzátu, který zejména u zemědělských 

staveb pro ustájení dobytka obsahuje velmi agresivní NH4OH. 

 30 

Konvenční antikondenzační textilie funguje na principu adsorpce vznikajícího kondenzátu. 

Kondenzát obsahuje ale mimo vody i agresivní NH4OH urychlující korozi plechu. Atmosféra 

zejména v zemědělských stavbách s ustájením dobytka obsahuje navíc také bakterie, které se ze 

struktury textilie uvolňují velmi pomalu. To způsobuje jejich kumulaci ve struktuře textilie a jejich 

množení. Postupně může docházet i k tvorbě plísní. Konvenční antikondenzační textilie je také 35 

velmi objemná. To má za následek vysoké přepravní náklady a náročnost na skladovací prostory. 

Pracnost montáže plechů s konvenční antikondenzační textilií je vysoká v důsledku provádění 

činnosti k eliminaci vzlínání (kapilarizace). Tento proces je rovněž velmi náročný na přesnost 

s ohledem na vysoké riziko poškození povrchové úpravy plechu a následné rychlé koroze. To 

všechno samozřejmě zvyšuje celkovou cenu realizace pláště budovy. 40 

 

 

Podstata technického řešení 

 

K odstranění nedostatků výše uvedeného známého řešení přispívá do značné míry vícevrstvá 45 

samolepící fólie s povrchem zabraňujícím odkapávání vodního kondenzátu podle předloženého 

technického řešení. 

 

Podstata řešení spočívá v tom, že vícevrstvá samolepící fólie je tvořena nosnou polymerní 

fólií o tloušťce 0,01 mm až 1,0 mm, přičemž k dosažení hydrofility a anti-fog vlastností jejího 50 

povrchu buď polymerní směs nosné fólie obsahuje 1 až 5 % hmotn. aditiva na bázi esterů 

polyglycerolu a vyšších mastných kyselin s tím, že toto aditivum postupně migruje na povrch fólie 

a vytváří film s antikondenzačním (antifog) efektem. 
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Nebo je povrch nosné fólie na jedné straně opatřen nánosem povrchově aktivního filmu ve formě 

vodní disperze o tloušťce 0,0001 mm až 0,005 mm obsahujícím aditivum na bázi esterů 

polyglycerolu a vyšších mastných kyselin. Na druhé straně je k nosné fólii připojena vrstva 

lepivého filmu o tloušťce 0,001 mm až 0,1 mm na bázi na tlak citlivého adheziva ve formě nánosu 

taveniny, vodní disperze, vodní emulze nebo rozpouštědlového systému překrytého separační 5 

silikonovanou fólií o tloušťce 0,01 mm až 0,1 mm. 

 

Nosná polymerní fólie je s výhodou zhotovena z polymerního materiálu vybraného ze 

skupiny zahrnující polyolefiny, polyetyléntereftalát, polyamid, polyvinylchlorid, kopolymer 

etylén-vinylacetát. 10 

 

Vlastnosti povrchu vícevrstvé samolepící fólie podle předloženého technického řešení jsou 

modifikovány tak aby získal hydrofilní charakter. Tím se změní povrchové napětí a afinita k vodě, 

což má za následek, že na povrchu nedochází k tvorbě kapek vody. Na povrchu se místo kapek 

vody tvoří velmi tenká souvislá mikrovrstva vody, která nemá tendenci z povrchu ani odkapávat 15 

ani stékat. Po odeznění povětrnostních podmínek způsobujících kondenzaci vody na vnitřní straně 

opláštění budovy tento velmi rychle osychá. 

 

Vícevrstvá samolepící fólie podle předloženého technického řešení neobsahuje žádnou porézní 

strukturu, která by způsobovala výše uvedené problémy netkaných textilií při aplikaci. Naopak 20 

dokonale izoluje plech od agresivního působení NH4OH a zabraňuje vzniku ložisek rzi. 

 

 

Příklady uskutečnění technického řešení 

 25 

Příklad 1 

 

Vícevrstvá samolepící fólie v příkladném provedení je tvořena nosnou polyetylénovou fólií 

o tloušťce 0,05 mm. K dosažení hydrofility a anti-fog vlastností jejího povrchu obsahuje polymerní 

materiál nosné fólie 1 až 5 % hmot. aditiva na bázi esterů polyglycerolu a vyšších mastných 30 

kyselin. K nosné fólii připojena vrstva lepivého filmu o tloušťce 0,01 mm bázi na tlak citlivého 

adheziva ve formě vodní akrylátové disperze. Vrstva lepivého filmu je překryta separační 

silikonovanou fólií o tloušťce 0,03 mm. 

 

Příklad 2 35 

 

Vícevrstvá samolepící fólie v příkladném provedení je tvořena nosnou polypropylénovou fólií 

o tloušťce 0,08 mm. K dosažení hydrofility a anti-fog vlastností jejího povrchu je povrch nosné 

fólie na jedné straně opatřen nánosem povrchově aktivního filmu o tloušťce 0,005 mm obsahujícím 

aditivum na bázi esterů polyglycerolu a vyšších mastných kyselin. 40 

 

Na druhé straně je k nosné fólii připojena vrstva lepivého filmu o tloušťce 0,02 mm na bázi na tlak 

citlivého adheziva ve formě hotmeltové směsi syntetického kaučuku, hydrokarbonové pryskyřice, 

změkčovadla a tepelného stabilizátoru. Vrstva lepivého filmu je překryta separační silikonovanou 

fólií o tloušťce 0,05 mm. 45 

 

Příklad 3 

 

Vícevrstvá samolepící fólie v příkladném provedení je tvořena nosnou polyetylenovou fólií 

o tloušťce 0,5 mm. K dosažení hydrofility a anti-fog vlastností jejího povrchu je povrch nosné fólie 50 

na jedné straně opatřen nánosem povrchově aktivního filmu o tloušťce 0,005 mm obsahujícím 

aditivum na bázi esterů polyglycerolu a vyšších mastných kyselin. 

 

Na druhé straně je k nosné fólii připojena vrstva lepivého filmu o tloušťce 0,01 mm na bázi na tlak 

citlivého adheziva ve formě polymerní směsi syntetického kaučuku, přírodního kaučuku 55 
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hydrokarbonové pryskyřice, změkčovadla a tepelného stabilizátoru rozpuštěné v syntetickém 

rozpouštědle. Vrstva lepivého filmu je překryta separační silikonovanou fólií o tloušťce 0,05 mm. 

 

Příklad 4 

 5 

Vícevrstvá samolepící fólie v příkladném provedení je tvořena nosnou PET fólií o tloušťce 

0,6 mm. K dosažení hydrofility a anti-fog vlastností jejího povrchu je povrch nosné fólie na jedné 

straně opatřen nánosem povrchově aktivního filmu o tloušťce 0,005 mm obsahujícím aditivum na 

bázi esterů polyglycerolu a vyšších mastných kyselin. 

 10 

Na druhé straně je k nosné fólii připojena vrstva lepivého filmu o tloušťce 0,005 mm na bázi na 

tlak citlivého adheziva ve formě rozpouštědlového akrylátového systému. Vrstva lepivého filmu je 

překryta separační silikonovanou fólií o tloušťce 0,03 mm. 

 

Příklad 5 15 

 

Vícevrstvá samolepící fólie v příkladném provedení je tvořena nosnou PA fólií o tloušťce 

0,07 mm. K dosažení hydrofility a anti-fog vlastností jejího povrchu je povrch nosné fólie na jedné 

straně opatřen nánosem povrchově aktivního filmu o tloušťce 0,005 mm obsahujícím aditivum na 

bázi esterů polyglycerolu a vyšších mastných kyselin. 20 

 

Na druhé straně je k nosné fólii připojena vrstva lepivého filmu o tloušťce 0,008 mm na bázi na 

tlak citlivého adheziva ve formě PUR vodní disperze. Vrstva lepivého filmu je překryta separační 

silikonovanou fólií o tloušťce 0,012 mm. 

 25 

Příklad 6 

 

Vícevrstvá samolepící fólie v příkladném provedení je tvořena nosnou EVA fólií o tloušťce 

0,1 mm. K dosažení hydrofility a anti-fog vlastností jejího povrchu je povrch nosné fólie na jedné 

straně opatřen nánosem povrchově aktivního filmu o tloušťce 0,005 mm obsahujícím aditivum na 30 

bázi esterů polyglycerolu a vyšších mastných kyselin. 

 

Na druhé straně je k nosné fólii připojena vrstva lepivého filmu o tloušťce 0,008 mm na bázi na 

tlak citlivého adheziva ve formě PVAC vodní disperze. Vrstva lepivého filmu je překryta separační 

silikonovanou fólií o tloušťce 0,020 mm. 35 

 

Příklad 7 

 

Vícevrstvá samolepící fólie v příkladném provedení je tvořena nosnou PVC fólií o tloušťce 

0,12 mm. K dosažení hydrofility a anti-fog vlastností jejího povrchu je povrch nosné fólie na jedné 40 

straně opatřen nánosem povrchově aktivního filmu o tloušťce 0,001 mm obsahujícím aditivum na 

bázi esterů polyglycerolu a vyšších mastných kyselin. 

 

Na druhé straně je k nosné fólii připojena vrstva lepivého filmu o tloušťce 0,02 mm na bázi na tlak 

citlivého adheziva ve formě PUR vodní disperze. Vrstva lepivého filmu je překryta separační 45 

silikonovanou fólií o tloušťce 0,040 mm. 

 

 

Průmyslová využitelnost 

 50 

Vícevrstvá samolepící fólie podle technického řešení je určena především k laminaci na spodní 

část povrchově upravovaných ocelových a hliníkových plechů střešního a stěnového pláště budov, 

jako jsou sklady a zemědělské budovy, bez tepelné izolace. Po laminaci zde vytváří povrch 

zabraňující odkapávání vodního kondenzátu. 
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NÁROKY NA OCHRANU 

 

 

1. Vícevrstvá samolepící fólie s povrchem zabraňujícím odkapávání vodního kondenzátu, 

určená zejména k laminaci na spodní část povrchově upravovaných ocelových a hliníkových 5 

plechů střešního a stěnového pláště budov, jako jsou sklady a zemědělské budovy, bez tepelné 

izolace, vyznačující se tím, že je tvořena nosnou polymerní fólií o tloušťce 0,01 mm až 1,0 mm, 

přičemž pro hydrofilitu a anti-fog vlastnosti jejího povrchu 

 

buď polymerní materiál nosné fólie obsahuje aditivum na bázi esterů polyglycerolu a vyšších 10 

mastných kyselin s následným vytvořením filmu s antikondenzačním efektem postupnou migrací 

tohoto aditiva na povrch fólie; 

 

nebo je povrch nosné fólie na jedné straně opatřen nánosem povrchově aktivního filmu ve formě 

vodní disperze o tloušťce 0,0001 mm až 0,005 mm obsahujícím aditivum na bázi esterů 15 

polyglycerolu a vyšších mastných kyselin, zatímco na druhé straně je k nosné fólii připojena vrstva 

lepivého filmu o tloušťce 0,001 mm až 0,1 mm na bázi na tlak citlivého adheziva ve formě nánosu 

taveniny, vodní disperze, vodní emulze nebo rozpouštědlového systému překrytého separační 

silikonovanou fólií o tloušťce 0,01 mm až 0,1 mm. 

 20 

2. Vícevrstvá samolepící fólie podle nároku 1, vyznačující se tím, že nosná polymerní fólie je 

zhotovena z polymerního materiálu vybraného ze skupiny zahrnující polyolefiny, 

polyetyléntereftalát, polyamid, polyvinylchlorid, kopolymer etylén-vinylacetát. 
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