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Antikorozní samolepící fólie 

 

 

Oblast techniky 

 5 

Antikorozní samolepící fólie je určena k ochraně ocelových plechů střešního a stěnového pláště 

budov, ale i dalších kovových výrobků, proti korozi postupným uvolňováním inhibitoru koroze. 

 

 

Dosavadní stav techniky 10 

 

Na kovových výrobcích dochází vlivem elektrochemické reakce kyslíku s jejich povrchem 

k tvorbě oxidů kovů, které snižují kvalitu povrchu. To je problém zejména u výrobků, které je 

nutné přepravovat k dalšímu zušlechťování jejich povrchů. Povrch napadený rzí již nemá 

požadované vlastnosti pro další zušlechťování. 15 

 

Proto se k ochraně povrchů takových výrobků používají mimo jiné i fólie obsahující jako aditivum 

inhibitor koroze. Ten se pak z balicí fólie uvolňuje a chrání povrch baleného kovového výrobku 

proti korozi. Nemá za úkol korozi z povrchu odstraňovat, ale jí předcházet. 

 20 

Problémem známých balicích fólií je, ale zejména u tvarově složitějších výrobků ne vždy 

dostačující kontakt s povrchem výrobku, což snižuje účinnost ochrany povrchu proti korozi. 

U plošných výrobků, jako např. plechů střešních a stěnových plášťů budov je zase potíž s fixací 

antikorozní fólie na povrchu plechu. Pokud se totiž fólie fixuje na povrchu vrstvou lepidla, může 

tato vrstva působit jako nežádoucí bariéra prostupu inhibitoru koroze z fólie na povrch plechu. 25 

 

 

Podstata technického řešení 

 

K odstranění nedostatků stávajících antikorozních fólií přispívá do značné míry antikorozní 30 

samolepící fólie podle předloženého technického řešení. 

 

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

o tloušťce 0,01 mm až 0,2 mm, k níž je na jedné straně připojena vrstva lepivého filmu o tloušťce 

0,001 mm až 0,030 mm na bázi akrylátové vodní disperze obsahující inhibitor koroze. 35 

 

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

zahrnující polyolefiny, polyetyléntereftalát, polyvinylchlorid, kopolymer etylén-vinylacetát. 

 

Inhibitorem koroze je nejčastěji látka ze skupiny zahrnující hexamin, fenylethylamin, 40 

dimethylethanolamin, cinnamaldehyd, kondenzační produkty aldehydů a aminů (iminy), 

chromany, dusitany, fosforečnany, hydrazin, kyselinu askorbovou. 

 

Antikorozní samolepící fólie podle technického řešení při použití dobře přilne k povrchu 

chráněného výrobku a není nutné ji dodatečně převazovat nebo přelepovat lepicí páskou jako 45 

u stávajících balicích antikorozních fólií. Na plošné výrobky – např. již zmíněné plechy střešních 

a stěnových plášťů budov je možné antikorozní samolepící fólii strojně laminovat. Lepivost 

antikorozní fólie je navíc možné nastavit tloušťkou vrstvy lepivého filmu podle hrubosti 

chráněného povrchu. Pokud nosná polymerní fólie obsahuje UV stabilizátor je možné použít 

antikorozní samolepící fólii podle technického řešení i pro venkovní aplikaci. 50 

 

Vrstva lepivého filmu o tloušťce 0,001 mm až 0,030 mm na bázi akrylátové vodní disperze 

umožňuje dobrou adhezi na různé povrchy výrobků a zároveň nedochází k transferu lepivého filmu 

na výrobek při odstraňování ochranné fólie. Zabalením výrobku do antikorozní samolepící fólie, 

případně její laminací na povrch výrobku, dochází k postupnému uvolňování inhibitoru koroze. 55 
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Tím vzniká ochranná atmosféra v takto vzniklém obalu a taktéž dochází k ulpívání inhibitoru 

koroze na povrchu výrobku. Po odstranění fólie se inhibitor koroze postupně odpaří 

a nekontaminuje povrch výrobku. 

 

 5 

Příklady uskutečnění technického řešení 

 

Příklad 1 

 

Antikorozní samolepící fólie v příkladném provedení je tvořena nosnou polymerní fólií 10 

z polyetylénu o tloušťce 0,03 mm, k níž je na jedné straně připojena vrstva lepivého filmu 

o tloušťce 0,005 mm na bázi akrylátové vodní disperze obsahující inhibitor koroze, jako je 

hexamin, fenylethylamin, dimethylethanolamin, cinnamaldehyd, kondenzační produkty aldehydů 

a aminů (iminy), chromany, dusitany, fosforečnany, hydrazin, kyselina askorbová. 

 15 

Samolepící fólie v tomto provedení je vhodná k antikoroznímu balení tvarově složitých kovových 

výrobků. 

 

Příklad 2 

 20 

Antikorozní samolepící fólie v příkladném provedení je tvořena nosnou polymerní fólií 

z polypropylenu o tloušťce 0,02 mm, k níž je na jedné straně připojena vrstva lepivého filmu 

o tloušťce 0,003 mm na bázi akrylátové vodní disperze obsahující inhibitor koroze, jako je 

hexamin, fenylethylamin, dimethylethanolamin, cinnamaldehyd, kondenzační produkty aldehydů 

a aminů (iminy), chromany, dusitany, fosforečnany, hydrazin, kyselina askorbová. 25 

 

Samolepící fólie v tomto provedení je vhodná k antikoroznímu balení tvarově složitých kovových 

výrobků. 

 

Příklad 3 30 

 

Antikorozní samolepící fólie v příkladném provedení je tvořena nosnou polymerní fólií 

z polyvinylchloridu o tloušťce 0,120 mm, k níž je na jedné straně připojena vrstva lepivého filmu 

o tloušťce 0,015 mm na bázi akrylátové vodní disperze obsahující inhibitor koroze, jako je 

hexamin, fenylethylamin, dimethylethanolamin, cinnamaldehyd, kondenzační produkty aldehydů 35 

a aminů (iminy), chromany, dusitany, fosforečnany, hydrazin, kyselina askorbová. 

 

Samolepící fólie v tomto provedení je vhodná k antikoroznímu balení tvarově složitých kovových 

výrobků. 

 40 

Příklad 4 

 

Antikorozní samolepící fólie v příkladném provedení je tvořena nosnou polymerní fólií 

z polyetylentereftalátu o tloušťce 0,012 mm, k níž je na jedné straně připojena vrstva lepivého 

filmu o tloušťce 0,003 mm na bázi akrylátové vodní disperze obsahující inhibitor koroze, jako je 45 

hexamin, fenylethylamin, dimethylethanolamin, cinnamaldehyd, kondenzační produkty aldehydů 

a aminů (iminy), chromany, dusitany, fosforečnany, hydrazin, kyselina askorbová. 

 

Samolepící fólie v tomto provedení je vhodná k antikoroznímu balení tvarově složitých kovových 

výrobků. 50 

 

Příklad 5 

 

Antikorozní samolepící fólie v příkladném provedení je tvořena nosnou polymerní fólií 

z kopolymeru etylen-vinylacetátu o tloušťce 0,100 mm, k níž je na jedné straně připojena vrstva 55 
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lepivého filmu o tloušťce 0,020 mm na bázi akrylátové vodní disperze obsahující inhibitor koroze, 

jako je hexamin, fenylethylamin, dimethylethanolamin, cinnamaldehyd, kondenzační produkty 

aldehydů a aminů (iminy), chromany, dusitany, fosforečnany, hydrazin, kyselina askorbová 

 

Samolepící fólie v tomto provedení je vhodná k antikoroznímu balení tvarově složitých kovových 5 

výrobků. 

 

 

Průmyslová využitelnost 

 10 

Antikorozní samolepící fólie podle technického řešení je určena k ochraně ocelových plechů 

střešního a stěnového pláště budov, ale i dalších kovových výrobků, proti korozi. Tato ochrana je 

realizována postupným uvolňováním inhibitoru koroze z fólie, která je na povrch výrobku 

laminována nebo do níž je výrobek zabalen. 
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NÁROKY NA OCHRANU 

 

 

1. Antikorozní samolepící fólie k ochraně ocelových plechů střešního a stěnového pláště budov 

i dalších kovových výrobků proti korozi postupným uvolňováním inhibitoru koroze, vyznačující 5 

se tím, že je tvořena nosnou polymerní fólií o tloušťce 0,01 mm až 0,2 mm, k níž je na jedné straně 

připojena vrstva lepivého filmu o tloušťce 0,001 mm až 0,030 mm na bázi akrylátové vodní 

disperze obsahující inhibitor koroze. 

 

2. Antikorozní samolepící fólie podle nároku 1, vyznačující se tím, že nosná polymerní fólie je 10 

zhotovena z polymerního materiálu vybraného ze skupiny zahrnující polyolefiny, 

polyetyléntereftalát, polyvinylchlorid, kopolymer etylén-vinylacetát. 

 

3. Antikorozní samolepící fólie podle nároku 1, vyznačující se tím, že inhibitorem koroze je 

látka ze skupiny zahrnující hexamin, fenylethylamin, dimethylethanolamin, cinnamaldehyd, 15 

kondenzační produkty aldehydů a aminů (iminy), chromany, dusitany, fosforečnany, hydrazin, 

kyselinu askorbovou. 
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