
Te i podobne wypowiedzi firm wy-
konujących usługi, kierowane do do-
stawców chemii są często spotykane. 
Należałoby przyjrzeć się przyczynom 
takiego stanu rzeczy. Często jest to 
wynikiem zakłóconego procesu na-
kładania powłok ochronnych-wodnych 
dyspersji woskowo i/lub polimero-
wych. Przyczyna może tkwić również 
w nieprawidłowym nałożeniu, a co za 
tym idzie złych właściwościach przy-
czepnych, powłoki gruntującej.

Wadliwe nakładanie powłok?
W praktyce oznacza to, że reklama-

cja składana do producenta środka  
z góry zakłada jego wadę. Gdy jednak 
po przeprowadzonych badaniach oka-
zuje się, że reklamowany środek jest 
bez zarzutu, klient nie rozumie jak to 
się mogło stać.

Reakcja klienta: „Używałem tego 
produktu przecież już nie jeden raz 
na tej samej podłodze i nigdy nie było 
takich problemów. Dlatego twierdzę, 
że przyczyna musi tkwić w jakości 
produktu lub powłoki”. Nic bardziej 
błędnego. Sam środek jest bez wad, 
występują jednak błędy podczas użyt-
kowania, czego różnego rodzaju skut-
ki można zaobserwować po niedługim 
czasie.

Nakładanie powłok ochronnych na 
podłogę można porównać z lakiero-
waniem aut. Jednak zamiast obciążeń 
wynikających z warunków pogodo-
wych, powłoka polimerowa poddana 
jest innym obciążeniom, takim jak cho-
dzenie, jeżdżenie itp. Tak więc najważ-
niejszą sprawą jest, aby film ochronny 
był elastyczny i dobrze trzymał się 
podłoża. Jeśli przyczepność do pod-
łoża jest niewystarczająca, występują 
opisywane wyżej problemy.

Dla zapewnienia dobrej przyczepno-
ści powłoki do podłoża konieczne jest, 
by konserwowana powierzchnia znaj-
dowała się w stanie umożliwiającym 
nałożenie powłoki. Należy przy tym 
przestrzegać ramowych zasad: 

podłoże musi być suche, czyste  • 
i odtłuszczone,
powierzchnia podłogi nie powinna • 
być zbyt „gładka”,
należy dostosować warunki indywi-• 
dualnie do danego przypadku (tem-
peratura, wilgotność powietrza),
powierzchnia podłogi powinna mieć • 
neutralne pH.

Interesujące statystyki
Na podstawie długoletniego do-

świadczenia i wnikliwej analizy na-
pływających reklamacji, występujące  
w praktyce problemy dają się podzielić 
wg pór roku oraz innych określonych 
czynników.

Statystycznie rzecz ujmując, naj-
więcej reklamacji napływa w okresie 
późnej jesieni oraz późnej wiosny. 
Poza tym w miesiącach lipiec-sierpień 
także obserwuje się wzmożoną liczbę 
reklamacji. W czasie pomiędzy tymi 
okresami reklamacje zdarzają się spo-
radycznie. 

Dalej na podstawie dokładnej anali-
zy obiektów można wyodrębnić dwie 
główne przyczyny. Przyczyną rekla-
macji w przypadku późnej jesieni, póź-
nej wiosny i miesiącach lipiec-sierpień 
w 80% były następujące „objawy” 
-  słaba trwałość/ słaba przyczepność, 
niska odporność na wodę i zmywanie, 
pylenie powłoki. Przyczyną reklamacji 
w pozostałych okresach roku była nie-
dostateczna trwałość powłoki wywo-
łana stanem samej powierzchni, kurz, 
wilgotność, pozostałość po prepara-
tach czyszczących, zbyt gładka po-
wierzchnia, nie wystarczająca neutra-
lizacja lub pozostałości po środkach 
antyadhezyjnych (środki zapobiegają-
ce przyleganiu). 

Aby zapobiec takim problemom  
w przyszłości ważne jest zrozumienie 
technicznej zależności pomiędzy two-
rzeniem się filmu a przyczepnością. 

Proces wysychania wodnych powłok 
ochronnych jest procesem fizycznym 
i jest uzależniony od wielu czynników, 
jak np. ilość środków wspomagających 
tworzenie się powłoki, temperatura, 
wilgotność i ruch powietrza.

Tworzenie się powłoki następuje  
w trakcie wysychania, tzn. podczas 
procesu odparowywania wody. Wza-
jemna relacja pomiędzy wodą a środ-
kami wspomagającymi tworzenie się 
filmu ma znaczący wpływ na różno-
rodność cech wytworzonej później po-
włoki, takich jak nawilżenie, trwałość, 
a także połysk.

Prześledźmy jeszcze raz przebieg 
procesu tworzenia się filmu ochron-
nego. Świeżo naniesiona dyspersja 
ochronna zawiera w sobie luźno pły-
wające dyspergujące cząsteczki – po-
limery i/lub cząsteczki wosku. Wraz  
z postępującym procesem odparowy-
wania wody, cząsteczki zbliżają się 
do siebie w określonym porządku. 
Podczas procesu tworzenia się filmu 
ochronnego na cząsteczki oddziału-
ją nieprawdopodobne siły (napięcie  
powierzchniowe, siła włoskowatości, 
siła ciężkości).

Wraz z postępującym procesem wy-
sychania rozpoczyna się tworzenie fil-
mu. Podczas tego zjawiska cząsteczki 
deformują się i zbliżają się coraz bli-
żej do siebie. Ma to miejsce jednak  
w temperaturach powyżej minimal-
nej granicznej temperatury tworzenia 
się filmu (MFT). MFT oznacza najniż-
szą temperaturę, w której dyspersja 
ochronna ma zdolność wytworzenia 
zamkniętego filmu. Środki wspoma-
gające tworzenie się filmu są w stanie 
obniżyć MFT i przez to umożliwić za-
stosowanie dyspersji w niższych tem-
peraturach.

Podczas dalszego procesu wysy-
chania wzrastają naciski w systemie. 
Membrany cząsteczek pękają i stapia-
ją się ze sobą. W ostatniej fazie two-
rzenia się filmu, segmenty polimerów 
zaczynają się przenikać nawzajem. 
Im wyższy stopień przenikania łań-
cuchów polimerowych, tym wyższy 
stopień odporności na zarysowania  
i uszkodzenia wytworzonego filmu. Ten 
opis powinien wyjaśnić, jak ogromny 
wpływ na właściwości samego filmu 
(szczególnie mechaniczne), ma proces 
jego tworzenia.

ŚCIERANIE I  PYLENIE  
POWŁOKI OCHRONNEJ
Takie wypowiedzi znamy wszyscy:
„Wasza powłoka ochronna nie jest już tak wytrzymała jak kiedyś i szybko się ściera”
„Powłoka ochronna starła się w ciągu kilku tygodni”
„Po umyciu podłoga zrobiła się szara”
„W całym pomieszczeniu znajduję biały kurz, szczególnie widoczny na nogawkach”
„Podczas czyszczenia metodą spryskiwania tworzą się wałki pod padem”
„Powłoka się ściera”



Skutki w praktyce
Zanim przystąpimy do nałożenia 

dyspersji ochronnej należy sprawdzić, 
czy spełnione są poniższe warunki  
ramowe:

temperatura podłogi nie może być • 
niższa niż 10oC. Woda paruje wolniej 
od środka wspomagającego two-
rzenie się filmu, który za szybko się 
ulotni. MFT zostaje obniżona i two-
rzy się zbyt słabo związana powło-
ka;
nie można nakładać powłoki w wa-• 
runkach bezpośredniego nasło-
necznienia lub gdy temperatura 
w pomieszczeniu wynosi powyżej 
30oC. Łatwo ulatniający się środek 
wspomagający tworzenie się filmu 
wyparowuje za szybko i brakuje go  
w samym procesie tworzenia. Oprócz 
tego nie następuje jednostajne wy-
twarzanie oraz przenikanie się czą-
steczek i łańcuchów polimerowych;
należy unikać przeciągów oraz zre-• 
zygnować z wentylatorów lub innych 
urządzeń mających przyspieszać 
wysychanie. Łatwo ulatniające się 
substancje ułatwiające tworzenie 
się powłoki ochronnej zostaną przez 
to „wydmuchane”, MFT wzrasta  
i proces tworzenia powłoki zostaje 
zakłócony;
wykładziny o wysokiej absorpcji • 
wody należy pokryć uprzednio pre-
paratem wypełniającym pory lub 
wygładzić mechanicznie. Poprzez 
działanie siły włoskowatości woda 
zostałaby za szybko odessana i do-
szłoby do wytworzenia nieuporząd-
kowanych cząsteczek i łańcuchów 
polimerowych;
stosunkowo wysoka wilgotność • 
powietrza: proces wysychania i 
tworzenia się powłoki spowalnia 
się. Substancje wspomagające 
tworzenie się filmu wyparowują 
wcześniej, MFT wzrasta, proces 
zostaje zakłócony. Powstaje po-
włoka niewystarczająco związana. 

 

Wady spowodowane nieodpowied-
nio przygotowaną powierzchnią:

Pokrywana powierzchnia musi 
być bezwzględnie czysta i wolna od 
wszelkich pozostałości i resztek. 
Dlatego polecamy obfite spłukiwanie 
podłogi wyczyszczonej środkiem do 
gruntownego mycia, wodą bez dodat-
ku tzw. środków neutralizujących. Nie 
dotyczy to produktów, których zasto-
sowanie jako środek do gruntowne-
go czyszczenia nie wymaga dodatku 
wody, np. produkt SOLEX. 

Jeśli podłoga nie zostanie dokładnie 
spłukana, istnieje ryzyko zachwiania 
zdolności przyczepności powłoki do 
podłoża. Zalecamy również zasto-
sowanie odkurzaczy wodnych, które 
całkowicie zbiorą roztwór środka my-
jącego oraz wodę po spłukaniu. Jakie 
mogą wystąpić problemy, jeżeli nie 
usuniemy dokładnie zanieczyszczeń 
znamy z życia codziennego, gdy np. 
próbujemy polakierować zardzewiałe 
miejsce lakierem samochodowym.  Na 
pierwszy rzut oka wydaje się, że dane 
miejsce jest wolne od rdzy czy tłusz-
czu. Jednak po czasie okazuje się, ze 
lakier nie trzyma się, ponieważ rdza 
wypycha go, a inne zanieczyszczenia 
powodują, że nie ma on dostateczne-
go powiązania z podłożem i dlatego 
najczęściej po czasie odpada.

Pozostałości po preparatach 
czyszczących. W ostatnim czasie 
stwierdzono częste występowanie pro-
blemów z przyczepnością. Producenci 
niektórych środków informują, że po 
nałożeniu dodatkowej powłoki konser-
wującej nie ma potrzeby zastosowania 
już klasycznego czyszczenia gruntow-
nego. W takim przypadku wystarczy 
jedynie zmycie środkiem ogólnego za-
stosowania. Przyczyną późniejszych 
niedoskonałości powłoki mogą być 
właśnie pozostałości środków po-
wierzchniowoczynnych zawartych  
w środkach myjących ogólnego zasto-
sowania (uniwersalne środki czysz-
czące) lub innych środkach pielęgnu-
jących, które zostały na powierzchni, 
ponieważ zapomniano przeprowadzić 
dodatkowe płukanie w celu zapewnie-
nia idealnie czystej powierzchni.

Środki kalandrowe i antyadhezyj-
ne. Nowe wykładziny, szczególnie kau-
czukowe, po rozłożeniu mają na sobie 
jeszcze resztki środków antyadhezyj-
nych, które muszą zostać usunięte 
w procesie np. dwu lub trzykrotnego 
czyszczenia gruntownego. Zdarza się 
jednak, że stosuje się  niewystarcza-
jące stężenie środka do gruntownego 
czyszczenia i zarazem nie stosuje się 
maszyn do czyszczenia mechanicz-
nego z takim skutkiem, że nie zosta-
ją usunięte wszystkie pozostałości,  
co ma wpływ na pogorszoną przyczep-
ność powłoki.

Wilgoć na powierzchni. Pozostało-
ści wilgoci na wykładzinach porowa-
tych lub warstwie podkładowej wy-
pychają warstwę ochronną do góry, 
ponieważ film ochronny wytwarza się 
początkowo na powierzchni i później 
odparowana woda z podłoża naciska 
na film od spodu. W przypadku po-
rowatych wykładzin z linoleum zale-
camy, w zależności od temperatury, 
pozostawić je do wyschnięcia na ok. 
24 godziny. Świeżo położone podłogi  
z lastriko (terazzo) lub betonu powinny 
być pokrywane powłokami ochronny-
mi dopiero po całkowitym wyschnięciu 
zaprawy.

Zbyt gładka powierzchnia. Każdy 
malarz wie, że lakiery i farby źle trzy-
mają się gładkich powierzchni (np. 
szkła). To samo odnosi się do powłok 
ochronnych – nie tylko na szkle, ale na 
szczególnie zamkniętych, twardych 
powierzchniach trzymają się słabo. 
Dlatego bardzo gładkie powierzchnie, 
przed nałożeniem polimeru powinny 
być lekko starte.

Zminimalizowanie ryzyka poprzez 
dołożenie wszelkich starań

Te wskazówki, nie powinny odstra-
szać użytkowników ani też wprawić w 
stan niepewności. Powłoki ochronne 
są w swoim składzie tak opracowane, 
że funkcjonują nawet w najbardziej 
trudnych warunkach. Jednak pew-
ne czynniki pojawiające się podczas 
nakładania mogą obniżyć jakość fil-
mu ochronnego. Rzadko dochodzi do 
przypadków ekstremalnych, np. do 
pylenia. Ryzyko udaje się zmniejszyć 
do zera, jeśli przestrzega się zasad po-
danych powyżej.

Product Manager KLEEN
przy współpracy z:

KLEEN PURGATIS GmbH




