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Směs pro povrchovou ochranu

Oblast techniky

Vynález se týká směsi pro povrchovou ochranu, zejména směsi pro nehořlavou voděodolnou 
zdravotně nezávadnou biocidní povrchovou ochranu dřeva, nebo papíru, nebo textilu, nebo plastu, 
která obsahuje vodný roztok křemičitanu.

Dosavadní stav techniky

Ze stavu techniky je známa celá řada nátěrových hmot pro ochranu dřeva, které se liší v návaznosti 
na účel použití složením. Nejjednodušší skladbu mají nátěry pouze na zušlechtění povrchu dřeva, 
které chrání pouze proti mechanickým a chemickým vlivům, a slouží k dekorativnímu zkrášlení. 
Kvalitnější nátěry chrání také proti atmosférickým vlivům, vodě, UV záření apod. Nátěry, které 
zajišťují komplexní ochranu dřeva, obsahují rovněž doplňkové speciální přísady, např. biocidy, 
UV absorbéry, retardéry hoření apod. Velkou roli hraje i množství pigmentu v nátěru, který určuje 
míru propuštěného záření, způsobující žloutnutí a hnědnutí dřeva a spolu s účinkem vody 
zešednutí.

Z patentového dokumentu KR 101905682 je znám samozhášivý prostředek na dřevo, který 
obsahuje difosforečnan sodný, močovinu, kyselinu fosforečnou, a borax. Tyto látky jsou rozpustné 
ve vodě, přičemž nevýhodou je možnost vymývání nátěru ze dřeva vodou, korozivní účinek na 
okolní kovové materiály nebo i vlastní dřevo, toxicita, poměrně nízká účinnost a omezená životnost 
a složitá obnova.

Z užitného vzoru UA 92979 je známa směs pro ochranu dřeva, která obsahuje 
hydrogenfosforečnan amonný, síran amonný a fluorid sodný. Látky jsou opět rozpustné ve vodě, 
přičemž má proto stejné nevýhody jako předchozí prostředek.

Z patentového dokumentu CS 111175 je znám nátěr na dřevo na bázi polyakrylátových disperzí, 
který má antiseptické účinky. Jeho velkou nevýhodou je to, že je hořlavý.

Hořlavý je i nátěr na dřevo známý z patentového dokumentu CS 123593. Tento nátěr je určený 
proti plísním, houbám, a je postaven na bázi chlomaftalenu.

Z výše uvedeného stavu techniky je zřejmé, že hlavní nevýhodou známého stavu techniky je to, že 
sice existují prostředky s protipožárními účinky a prostředky s účinky proti jiným možným 
poškozením dřeva, jako jsou plísně nebo houby, ale neexistuje prostředek, který by tyto obě 
vlastnosti spojoval.

Cílem vynálezu je sestavení prostředku pro protipožární ochranu dřeva, který bude zároveň i jeho 
zdravotně nezávadnou biocidní povrchovou ochranou, a který bude mít stejné ochranné vlastnosti 
i pro ochranu papíru, nebo textilu, nebo plastu.

Podstata vynálezu

Uvedené nedostatky do značné míry odstraňuje a cíle vynálezu naplňuje směs pro povrchovou 
ochranu, zejména směs pro nehořlavou voděodolnou zdravotně nezávadnou biocidní povrchovou 
ochranu dřeva, nebo papíru, nebo textilu, nebo plastu, která obsahuje vodný roztok křemičitanu, 
podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje 93 až 98 % hmota, vodného roztoku 
křemičitanu draselného, 1 až 6 % hmota, hydroxidu hlinitého, 0,5 až 1,5 % hmota, stabilizátoru 
vodného roztoku křemičitanu draselného. Výhodou je to, že směsí ošetřený povrch má výbornou
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protipožární odolnost a zároveň výborné cytostatické vlastnosti. Další výhodou je to, že směs 
obsahuje komponenty ryze anorganického původu, které jsou ekologické a zdravotně nezávadné, 
a neuvolňují se z ní žádné škodlivé plynné, kapalné či pevné produkty, a to při dlouhodobém 
působení i při případném požáru a vysoké teplotě.

Výhodné je, když směs pro povrchovou ochranu dále obsahuje 1 až 3 % hmota, vodného roztoku 
sazí, přičemž nejvýhodněji obsahuje vodný roztok 25 % hmota, sazí. Výhodou použití sazí ve 
směsi je to, že povrch není vystaven vzdušnému kyslíku, a tudíž se nechovají jako hořlavé částice, 
nýbrž naopak jako koretardér hoření. Během spalování zachycují vznikající volné radikály, čímž 
prohořívání výrazně zpomalují. Zároveň fungují jako nukleátor zuhelnatění, nachytávají na sebe 
vznikající popel a tím se urychluje vznik souvislé uhlíkové krusty, která chrání povrch dřeva před 
plamenem a zároveň se snižuje obsah vyvinutého kouře, který tvoří popílek a saze.

Velice výhodné dále je, když má vodný roztok křemičitanu draselného hustotu v rozsahu 1650 až 
1670 kg/m3 a poměr molámích hmotností oxidu křemičitého a oxidu draselného je v rozsahu 1,67 
až 1,73. Při této vhodné koncentraci roztoku křemičitanu draselného lze dosáhnout výborné 
vsákavosti do dřeva, takže hloubka průniku směsi do dřeva je až 6 mm.

Dále je také výhodné, když jsou stabilizátorem vodného roztoku křemičitanu draselného hydrofilní 
alkoxylové alkylamoniové soli.

Hlavní výhodou směsi podle vynálezu je to, že směsí ošetřený povrch má výbornou protipožární 
odolnost a zároveň výborné cytostatické vlastnosti. Směs má dále vynikající lepicí a tmelící účinky, 
takže dokonale obalí vlákna dřeva. Po vytvrdnutí je povrch paropropustný, odvádí prvotní 
zbytkovou vlhkost nebo vlhkost, která může pronikat do dřeva. Směs je po vytvrdnutí zároveň 
voděodolná a po aplikaci na dokonale vysušené dřevo se j iž obj em předmětu nemění. Výše uvedené 
současně přináší vynikající fúngicidní vlastnosti, protože směs vyplňuje pórovitou hmotu dřeva a 
zabraňuje vniknutí organismů do dřeva. Výhodnou vlastností je zároveň velmi dobrá ochrana před 
UV zářením, které spolu s vlhkostí způsobuje šednutí dřeva. Vytvořená vrstva působí jako zhášedlo 
i do hloubky, kde hoření neprobíhá a kde zpomaluje všechny rozkladné procesy v oblasti pyrolýzy 
i pod ní. Tlumí také vznik plynů, které nemají ve dřevě volný prostor, do kterého by vystoupily. 
Velkou výhodou směsi podle vynálezu je současně to, že jí lze napustit i nasákavé plasty, jako jsou 
molitan, geotextilie a plstě. Takto ošetřenou tkaninou lze dále obalit např. kabeláže nebo rozvodné 
trubky pro kabeláže, které je nutné chránit před ohněm. Výhodné také je to, že směsí ošetřený 
povrch zachovává vzhled dřeva a zabraňuje barevným změnám v důsledku degradace, a lze jej 
aplikovat na všechny druhy dřevěných prvků a na dřevěné stavební prvky a OSB desky.

Příklady uskutečnění vynálezu

Příklad 1

Směs pro nehořlavou voděodolnou zdravotně nezávadnou biocidní povrchovou ochranu dřeva 
obsahuje 93 % hmota, vodného roztoku křemičitanu draselného, 6 % hmota, hydroxidu hlinitého, 
1 % hmota, stabilizátoru vodného roztoku křemičitanu draselného.

Vodný roztok křemičitanu draselného má hustotu 1670 kg/m3 a poměr molámích hmotností oxidu 
křemičitého a oxidu draselného je 1,73.

Stabilizátorem vodného roztoku křemičitanu draselného jsou hydrofilní alkoxylové alkylamoniové 
soli, ve formě 98 % vodného roztoku N,N,Ν',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl) ethylendiaminu.

Výsledná směs je určena k nehořlavé bezbarvé impregnaci dřeva.
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Příklad 2

Směs pro nehořlavou voděodolnou zdravotně nezávadnou biocidní povrchovou ochranu dřeva 
obsahuje 95 % hmota, vodného roztoku křemičitanu draselného, 1 % hmota, hydroxidu hlinitého, 
1 % hmota, stabilizátoru vodného roztoku křemičitanu draselného a 3 % hmota, vodného roztoku 
sazí.

Vodný roztok křemičitanu draselného má hustotu 1650 kg/m3 a poměr molámích hmotností oxidu 
křemičitého a oxidu draselného je 1,67.

Stabilizátorem vodného roztoku křemičitanu draselného jsou hydrofilní alkoxylové alkylamoniové 
soli, ve formě 98 % vodného roztoku Ν,Ν,Ν',Ν'-Tetrakis (2-hydroxypropyl) ethylendiaminu.

Výsledná směs je určena k nehořlavé biocidní impregnaci dřeva.

Příklad 3

Směs pro nehořlavou voděodolnou zdravotně nezávadnou biocidní povrchovou ochranu dřeva, 
nebo papíru, nebo textilu, nebo plastu, obsahuje 97 % hmota, vodného roztoku křemičitanu 
draselného, 2 % hmota, hydroxidu hlinitého, a 1 % hmota, stabilizátoru vodného roztoku 
křemičitanu draselného.

Vodný roztok křemičitanu draselného má hustotu 1655 kg/m3 a poměr molámích hmotností oxidu 
křemičitého a oxidu draselného je v rozsahu 1,70.

Stabilizátorem vodného roztoku křemičitanu draselného jsou hydrofilní alkoxylové alkylamoniové 
soli, ve formě 98 % vodného roztoku N,N,Ν',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl) ethylendiaminu.

Výsledná směs je zejména určena k nehořlavé bezbarvé biocidní bezbarvé impregnaci papírových 
výrobků.

Příklad 4

Směs pro nehořlavou voděodolnou zdravotně nezávadnou biocidní povrchovou ochranu textilu, 
nebo plastu, obsahuje 93 % hmota, vodného roztoku křemičitanu draselného, 3 % hmota, 
hydroxidu hlinitého, 1 % hmota, stabilizátoru vodného roztoku křemičitanu draselného, a 3 % 
hmota, vodného roztoku sazí.

Vodný roztok křemičitanu draselného má hustotu 1660 kg/m3 a poměr molámích hmotností oxidu 
křemičitého a oxidu draselného je 1,71.

Vodný roztok sazí obsahuje 25 % hmota, sazí.

Stabilizátorem vodného roztoku křemičitanu draselného jsou hydrofilní alkoxylové alkylamoniové 
soli, ve formě 98 % vodného roztoku N,N,Ν',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl) ethylendiaminu.

Výsledná směs je určena k nehořlavé impregnaci textilu a plastů.

Příklad 5

Směs pro nehořlavou voděodolnou zdravotně nezávadnou biocidní povrchovou ochranu textilu, 
nebo plastu, obsahuje 97 % hmota, vodného roztoku křemičitanu draselného, 1 % hmota, 
hydroxidu hlinitého, 1 % hmota, stabilizátom vodného roztoku křemičitanu draselného, a 1 % 
hmota, vodného roztoku sazí.
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Vodný roztok křemičitanu draselného má hustotu 1650 kg/m3 a poměr molámích hmotností oxidu 
křemičitého a oxidu draselného je 1,69.

Vodný roztok sazí obsahuje 25 % hmota, sazí.

Stabilizátorem vodného roztoku křemičitanu draselného jsou hydrofilní alkoxylové alkylamoniové 
soli, ve formě 98 % vodného roztoku N,N,Ν',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl) ethylendiaminu.

Výsledná směs je určena k nehořlavé impregnaci textilu a plastů.

Příklad 6

Směs pro nehořlavou voděodolnou zdravotně nezávadnou biocidní povrchovou ochranu textilu, 
nebo plastu, obsahuje 96 % hmota, vodného roztoku křemičitanu draselného, 2 % hmota, 
hydroxidu hlinitého, 1 % hmota, stabilizátoru vodného roztoku křemičitanu draselného, a 1 % 
hmota, vodného roztoku sazí.

Vodný roztok křemičitanu draselného má hustotu 1660 kg/m3 a poměr molámích hmotností oxidu 
křemičitého a oxidu draselného je 1,7.

Vodný roztok sazí obsahuje 25 % hmota, sazí.

Stabilizátorem vodného roztoku křemičitanu draselného jsou hydrofilní alkoxylové alkylamoniové 
soli, ve formě 98 % vodného roztoku N,N,Ν',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl) ethylendiaminu.

Výsledná směs je určena k nehořlavé impregnaci textilu a plastů.

Průmyslová využitelnost

Směs pro povrchovou ochranu, podle vynálezu, lze zejména využít pro nehořlavou voděodolnou 
zdravotně nezávadnou biocidní povrchovou ochranu dřeva, nebo papim, nebo textilu, nebo plastu, 
kterým může být i měkká PUR pěna, pryž nebo geotextilie.
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1. Směs pro povrchovou ochranu, zejména směs pro nehořlavou voděodolnou zdravotně 
nezávadnou biocidní povrchovou ochranu dřeva, nebo papíru, nebo textilu, nebo plastu, která 
obsahuje vodný roztok křemičitanu, vyznačující se tím, že obsahuje 93 až 98 % hmota, vodného 
roztoku křemičitanu draselného, 1 až 6 % hmota, hydroxidu hlinitého, 0,5 až 1,5 % hmota, 
stabilizátoru vodného roztoku křemičitanu draselného.

2. Směs pro povrchovou ochranu, podle nároku 1, vyznačující se tím, že dále obsahuje 1 až 3 % 
hmota, vodného roztoku sazí.

3. Směs pro povrchovou ochranu, podle některého z předchozích nároků, vyznačující se tím, že 
vodný roztok křemičitanu draselného má hustotu v rozsahu 1650 a 1670 kg/m3.

4. Směs pro povrchovou ochranu, podle některého z předchozích nároků, vyznačující se tím, že 
vodný roztok křemičitanu draselného má poměr molámích hmotností oxidu křemičitého a oxidu 
draselného v rozsahu 1,67 až 1,73.

5. Směs pro povrchovou ochranu, podle některého z předchozích nároků, vyznačující se tím, že 
vodný roztok sazí obsahuje 25 % hmota, sazí.

6. Směs pro povrchovou ochranu, podle některého z předchozích nároků, vyznačující se tím, že 
stabilizátorem vodného roztoku křemičitanu draselného jsou hydrofilní alkoxylové alkylamoniové 
soli.
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