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T E R M I N O L O G I E 

800-783 Nátěry 

A 
Akrylátová barva jde o  disperzní barvu na bázi polyakrylové pryskyřice. V čerstvém 

stavu je ředitelná vodou, v zaschnutém stavu je naopak voděodolná.  

 

Antigraffiti nátěr je určený k ochraně konečných povrchových úprav fasád proti graffiti.  

 

D 
Disperze je směs látek, z nichž jedna je jemně rozptýlena v druhé (např. pěna).  

 
E 
Email je odolná krycí nátěrová hmota, používaná pro ochranu a dekoraci ploch 

v interiéru i exteriéru. Hlavní složky jsou pigmenty (barvivo), plnidlo a pojivo. Podklad 

musí být zpravidla opatřen vrstvou základní barvy, na kterou se teprve aplikuje vrchní 

emailová vrstva. 

 

G 
Graffiti je výtvarný projev pracující ve veřejném prostoru technikou nanášení barev, 

často ve formě spreje nebo fixy, případně škrábání, leptání. 

 
I 
Impregnace je nasycování savých materiálů přírodními nebo chemickými látkami. 

 

L 
Lazura je poloprůhledná barva. 

 

N 
Nitrocelulózová barva je barva jejímž pojivem je nitrocelulózová pryskyřice.  

 

O 
Ocelové konstrukce (OK) jsou ucelené části konstrukce, tj. části objektu sestávající z 

určitého počtu dílců (výrobních, dopravních nebo montážních) vzájemně spojených ve 

funkční jednotný celek, např. střecha, most, jeřábová dráha apod. vyjma světlíků. 

Olejová  barva  je nátěrová hmota z částic pigmentu rozptýlených ve vysychavém oleji. 

Zasychá pomalu. 

 

 
P 
Prvky OK jsou tyčové prvky plnostěnné, popř. rámové členěné nebo složené členěné a 

ostatní, tj. zhotovené z válcovaných profilů, popř. jejich svařováním, šroubováním, 

nýtováním apod.; za prvky OK se považuje i jednotlivý prut příhradové konstrukce vyjma 

prostorové příhradoviny. 

 
Polyesterová barva - jejím základem je nenasycené polyesterové pryskyřice 

Polyuretanová barva má v sobě takzvanou polyuretanovou složku, to znamená, že 

obsahují plasty čili polymery 
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http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1kladn%C3%AD_barva&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sprej
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prysky%C5%99ice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prysky%C5%99ice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polyuretan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polymer


CENOVÁ SOUSTAVA RTS DATA                                       Terminologie  
__________________________________________________________________________ 
 

© 2017 RTS, a. s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00 
http://www.rts.cz | rts@rts.cz  

 Strana 2 
 

 
S 
Syntetická barva je barva vzniká syntézou složek. 
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