
Vkon‰trukcii stavby okno predstavuje v po-
rovnaní s obvodov˘m plá‰Èom slab‰ie mies-

to (z hºadiska tepelno-technick˘ch vlastností),
preto je potrebné tejto kon‰trukcii a súvisiacim
detailom (ostenie, parapety) venovaÈ patriãnú
pozornosÈ. T˘m, Ïe sú tepelno-technické para-
metre t˘chto kon‰trukcií hor‰ie, dochádza tu
k deformácii teplotného poºa (viac ochladzované
plochy), ão sa prejavuje vy‰‰ími tepeln˘mi stra-
tami a väã‰ím ochladzovaním plôch. To následne
vedie za urãit˘ch okolností ku kondenzácii (rose-
niu) vodnej pary, ãi uÏ na oknách samotn˘ch ale-
bo aj na súvisiacich kon‰trukciách, ako sú oste-
nia, parapety (obr. 1,2).

VlhkosÈ v obytn˘ch priestoroch
Z tohto pohºadu je potrebné venovaÈ náleÏitú

pozornosÈ práve vlhkosti v obytnom priestore.
Voda, absolútna nevyhnutnosÈ pre Ïivot ãloveka,
sa vyskytuje v rôznych formách. Naj‰kodlivej‰ia
pre okná je vo forme vodnej pary, nakoºko ju ne-
vidíme ihneì, ale aÏ po jej skondenzovaní. Práve
vodná para a následne kondenzát môÏu spôso-
bovaÈ znaãné ‰kody.

akvária, izbové rastliny.Aj tejto vlhkosti treba ve-
novaÈ náleÏitú a sústavnú pozornosÈ.

Najãastej‰ím následkom nadmernej vlhkosti je
tvorba plesní (obr. 3).

Nie je úplne jedno, o akú materiálovú bázu
pouÏitú pri v˘robe okien ide, ãi uÏ je to drevo,
plast alebo hliník. Práve z t˘chto materiálov je-
dine drevo je aktívny materiál, ão v praxi zname-
ná, Ïe je do urãitej miery schopné eliminovaÈ vlh-
kosÈ v interiéri. Drevo je schopné prijaÈ aj odo-
vzdaÈ vlhkosÈ do okolitého prostredia, je to ma-
teriál, ktor˘ je schopn˘ d˘chaÈ. Aby práve
spomínaná vlhkosÈ mala ão najmen‰ie dopady
na drevené okná, znaãná pozornosÈ pri v˘voji la-
kov na povrchovú úpravu okien sa venuje práve
tejto problematike.

Vplyv a funkcie 
povrchovej úpravy okien

Firma ADLER ako líder inovácií v oblasti povr-
chovej úpravy okien so zavedením technológie
pod oznaãením „Generation 3“ mnoho t˘chto
negatívnych vplyvov úplne odstránila alebo
znaãne potlaãila.

Pre zákazníkov rozhodujúcich sa pre drevené
okná práve povrchová úprava zohráva znaãn˘ v˘-
znam. So systémom Adler Generation 3 získava
v˘hody nielen v˘robca okien (spracovateº lakov),
ale v˘raznou mierou aj koneãn˘ zákazník, uÏívateº.
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Drevené okná

V celkovej kon‰trukcii stavby nám okno zabezpeãuje niekoºko

funkcií, ãi uÏ je to presvetlenie interiéru slneãn˘m Ïiarením alebo

kontakt s okolit˘m prostredím. TaktieÏ sa stáva beÏn˘m prostriedkom

na prívod ãerstvého vzduchu do miestností, ako aj cestou, ktorou sa

zbavujeme opotrebovaného a vlhkého vzduchu z interiéru. 

verzus vlhkosÈ a vetranie

Obr. 1, 2 – Orosená tabuºa skla, vlhké ostenie

Obr. 3 – Tvorba plesní nadmernou interiérovou vlhkosÈou

VlhkosÈ, ktorá sa v obytn˘ch priestoroch na-
chádza, môÏe byÈ technologická alebo z uÏíva-
nia. Technologická vlhkosÈ je tá, ktorá sa tam na-
chádza e‰te z ãias stavby domu z mokr˘ch pro-
cesov. Je to voda z betónu, omietok, poterov,
a pod. Tá sa zo stavby uvoºní najãastej‰ie v prie-
behu prvého roka, jej mnoÏstvo je v‰ak enormné,
preto treba vo fáze v˘stavby zabezpeãiÈ intenzív-
ne vetranie. VlhkosÈ z uÏívania je vlhkosÈ, ktorá
sa v obytn˘ch priestoroch tvorí nepretrÏite, pri-
ãom zdrojmi vlhkosti je varenie, pranie, su‰enie
bielizne, sprchovanie, ãlovek poãas spánku,

Od v˘robcu alebo z in˘ch zdrojov sa uÏívateº
dozvie, Ïe okná sú povrchovo upravené tzv. hru-
bovrstv˘mi lazúrami. Pojem ãasto spomínan ,̆ ale
málokedy alebo vôbec nevysvetlen .̆ âo zname-
ná hrubovrstvá lazúra? Sú tu hneì dva pojmy,
ktoré laikovi niã nehovoria, aj keì sa s nimi uÏ
neraz stretol. Lazúra je pigmentovan˘ lak, ãiÏe
lak, v ktorom sa nachádzajú pigmenty. MôÏe byÈ
rozpú‰Èadlov˘ (tzv. syntetika) alebo vodou riedi-
teºn .̆ V súãasnosti sa pouÏívajú predov‰etk˘m
vodou riediteºné systémy. Druh˘m pojmom je
hrubovrstv˘ systém. Názov je odvoden˘ od hrúb-



ky lakového filmu v suchom stave, tzn. od hrúb-
ky, ktorá ostane na povrchu po vyschnutí. Pre
hrubovrstv˘ systém je táto hrúbka urãená na 80
μm. To v praxi pri lakovaní znamená hrúbku laku
v mokrom stave 250 - 300 μm1). Hrúbka suché-
ho filmu laku je stanovená na 80 μm, no v praxi
sa niekedy stretnete s t˘m, Ïe nános laku, a to
najmä z vonkaj‰ej strany okna, je aÏ dvojnásob-
n˘ (jeden nástrek za mokra 500 - 600 μm, alebo
dva nástreky po 250 - 300 μm), ão predstavuje
hrúbku filmu v suchom stave 150 - 200 μm! Do-
tyãní spracovatelia sa mylne domnievajú, Ïe ãím
je väã‰ia hrúbka filmu, t˘m je vy‰‰ia odolnosÈ vo-
ãi poveternosti. Treba v‰ak aj poznamenaÈ, Ïe
veºká hrúbka laku je pre oko a pocit pri dotyku
pôsobivej‰ia. Táto vrstva laku je v‰ak obrovská
bariéra pre prípadn˘ prechod vlhkosti na vonkaj-
‰ej strane okna. Tu taktieÏ platí zásada, Ïe menej
je ãasto viac. Pre porovnanie, napr. tenkovrstv˘
systém má hrúbku suchého filmu laku 20 aÏ
30 μm, ão umoÏÀuje plynul˘ prechod vlhkosti,
ale zároveÀ so sebou priná‰a zmenu rozmerov
dreven˘ch v˘robkov, ão je u okien neÏelané.

Hrubovrstv˘ systém má zabezpeãiÈ rozmerovú
stabilitu dreven˘ch okien a zabrániÈ vnikaniu vlh-
kosti do dreven˘ch rámov a krídiel. Preto tu platí
podmienka, Ïe drevené okno musí byÈ nalakova-
né dookola, teda aj pod zasklievacími li‰tami.

Treba si uvedomiÈ, Ïe dne‰ná v˘roba dreve-
n˘ch okien je, ão sa t˘ka presnosti, takmer stro-
járska v˘roba, pracuje sa tu s toleranciami v de-
satinách milimetra. A tieto presné rozmery z v˘-
roby má aj pri ataku vlhkosti zabezpeãiÈ práve
hrubovrstvá lazúra.

Z pohºadu vlhkosti sú dôleÏité dve vlastnosti
lakov, a to ochrana pred vodou (obr. 4.) a prie-
pustnosÈ vodnej pary (obr. 5.).

Ochrana pred vodou je myslená z vonkaj‰ej
strany, kde je okno vystavené poveternostn˘m
vplyvom. V období daÏìov je okno dlhodobo vy-
stavené teãúcej vode, ktorej musí povrchová úpra-
va odolávaÈ. Pri ‰tandardn˘ch lazúrach a dlh‰om
pôsobení vody na plochách vznikajú svetlej‰ie
miesta, ão signalizuje nas˘tenie lazúry vodou. Sa-
mozrejme, je to v tej chvíli slabé miesto, ãiÏe ne-
dostatok povrchovej úpravy. Film lazúry generácie
3 vzniká tzv. samozosieÈovaním2), ãím sa dosiahne
celistv˘ povrch odolávajúci teãúcej vode. Na obr. 6
je viditeºn˘ rozdiel medzi ‰tandardnou beÏnou la-
zúrou a lazúrou ADLER Generation 3.

(síce dostatok ãerstvého vzduchu, ale obrovské
tepelné straty).

Pri súãasnej kon‰trukcii okien sa okná za beÏ-
ného poãasia stávajú takmer hermeticky uzavre-
té, ão spôsobuje Ïiadnu alebo nedostatoãnú v˘-
menu vzduchu.

V beÏnom Ïivote pri ãinnostiach v domácnosti
produkujeme vlhkosÈ. Ako uÏ bolo spomenuté,
zdrojom vlhkosti v domácnosti je varenie, spr-
chovanie, kúpanie, pranie, su‰enie bielizne, po-
lievanie rastlín, akvária a, samozrejme, spánok.
Napríklad za jednu noc priemern˘ ãlovek vypotí
0,5 aÏ 1 liter vody! Okrem vlhkosti ãlovek pri d˘-
chaní produkuje oxid uhliãit ,̆ ktor˘ v nadmer-
n˘ch mnoÏstvách spôsobuje únavu, podráÏde-
nosÈ, vyãerpanosÈ, nespavosÈ atì.
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Obr. 4. – Ochrana pred vodou

Obr. 5. – PriepustnosÈ vodnej pary

Obr. 6 – BeÏná lazúra Lazúra Adler Generation 3

Z pohºadu histórie systémy pre‰li od rozpú‰-
Èadlov˘ch systémov k vodou riediteºn˘m práve
z hºadiska v˘hod vodou riediteºn˘ch systémov
(priepustnosÈ vodnej pary).

Je vetranie nutné?
Samozrejme, najlep‰ie a najefektívnej‰ie je

predchádzaÈ problémom spojen˘ch s vlhkosÈou.
Najlacnej‰ím a najjednoduch‰ím spôsobom je
vetranie. Ako je ale v‰eobecne známe, najväã‰ie
moÏnosti úspory energie sú moÏné práve vetra-
ním. Treba v‰ak dbaÈ na to, aby vetranie bolo
efektívne a dostatoãné. Na to, aby sme mohli ÏiÈ
v zdravom prostredí, potrebujeme dostatok ãer-
stvého vzduchu. MnoÏstvo ãerstvého vzduchu je
stanovené hygienick˘m minimom, ktoré udáva,
Ïe za 1 hodinu sa musí vymeniÈ minimálne polo-
vica objemu vzduchu v miestnosti.

Táto informácia je v‰ak v príkrom rozpore s oãa-
kávan˘mi úsporami energie práve z vetrania.

Staré kon‰trukcie okien spôsobovali nadmer-
nú v˘menu vzduchu, ãoho príkladom bol citeºn˘
prievan, pri vetre fuãanie cez ‰káry a netesnos-
ti. Nadmerné straty viedli k vysok˘m nákladom
za energiu na vykurovanie. Za beÏného poãasia
(bezvetrie) sa netesnosÈami vymenil minimálne
1-krát objem vzduchu v miestnosti za hodinu,
pri vetre bola v˘mena vzduchu e‰te v˘raznej‰ia

Z t˘chto dôvodov treba vetraniu venovaÈ do-
statoãnú pozornosÈ. MnoÏstvo vody vo vzduchu
udáva tzv. relatívna vlhkosÈ vzduchu3), s oznaãe-
ním ϕ (fí). Pohybuje sa v rozmedzí 0 – 99,99 %.
Ideálna hodnota ϕ je 50 % pri teplote 
20 °C. Ak je hodnota ϕ 30 - 40 % pri teplote 
20 °C, vzduch je such˘ (dráÏdenie slizníc, ÈaÏké
d˘chanie), ak je hodnota ϕ 60 - 100 % pri teplo-
te 20 °C, vzduch je veºmi vlhk˘ (tvorba plesní,
vlhnutie nábytku, zariadenia, pocit chladu).
Z dlhodobého hºadiska nesmie byÈ ϕ väã‰ie ako
60 % pri teplote 20 °C.

Rosenie skla
VlhkosÈ vzduchu a vetranie má priamu spoji-

tosÈ s vykurovaním. Najmenej tepla spotrebuje-
me pri zohrievaní suchého vzduchu. Ak sa vo vy-
kurovanom priestore nachádza vlhk˘ vzduch,
potrebujeme zohrievaÈ aj vodu nachádzajúcu sa
vo vzduchu. Pritom z fyziky je zrejmé, Ïe na zo-
hriatie vody potrebujeme obrovské mnoÏstvo
tepla. Z toho vypl˘va, Ïe je neekonomické zohrie-
vaÈ nevymenen˘ vlhk˘ vzduch.

Prv˘m príznakom nadmernej vlhkosti v interié-
ri je kondenzovanie vodnej pary (rosenie skiel)
z interiérovej strany hlavne v zimnom vykurova-
com období.

Pri pouÏití izolaãn˘ch dvojskiel s U – hodnotou



1,1 – 1,0 W/m2. K by k tomuto javu nemalo
vôbec dochádzaÈ. S orosením skla z interiérovej
strany je moÏné sa stretnúÈ v spodnom okraji
skla spôsoben˘m di‰tanãn˘m rámikom, ktor˘ sa
nachádza medzi dvoma tabuºami skla. Tento rá-
mik je vyroben˘ z rôznych materiálov. Najãastej-
‰ie sa na v˘robu rámikov pouÏíva hliník, nehr-
dzavejúca oceº alebo plast. V závislosti od druhu
materiálu je aj moÏn˘ v˘skyt rosenia skla na
okraji sklenenej tabule (hlavne pri pouÏití hliní-
kového di‰tanãného rámika). Takéto rosenie
môÏe byÈ len v rozsahu 1 - 2 cm od okraja di‰-
tanãného rámika, a to vo forme jemnej pary.Väã-
‰í rozsah zarosenia okien signalizuje vysokú in-
teriérovú vlhkosÈ, priãom zaãína dochádzaÈ
k stekaniu kondenzátu na zasklievaciu li‰tu
a z nej na parapet. Dlhodobé pôsobenie vlhkosti
‰kodí tak oknám, ako aj celkovému vnútornému
vybaveniu (nábytku, textíliám).

So zv˘‰enou vlhkosÈou sa moÏno stretnúÈ naj-
viac v kuchyni, kúpeºni a spálni.

V t˘chto priestoroch treba venovaÈ vetraniu
zv˘‰enú pozornosÈ! 

Ako vetraÈ
UÏ ºahk˘ vietor (asi 5 km/h) v˘menu vzduchu

za hodinu zdvojnásobí. Ur˘chlené vetranie je
moÏné uskutoãniÈ prieãnym vetraním cez niekoº-
ko miestností (prievan).

Nevyhrievajte vzduch obsahujúci vysokú vlh-
kosÈ (nad 60 %). Rad‰ej vyvetrajte, nakoºko stu-
den˘ aj vlhk˘ vzduch z exteriéru sa po zohriatí
na 20 °C stáva such ,̆ ãím sa spotrebuje niekoº-
konásobne menej tepla neÏ udrÏiavaÈ vlhk˘
zohriaty vzduch na teplote 20 °C.

Vetrajte minimálne ráno a veãer, miestnosti
s vysokou vlhkosÈou alebo s vysokou stálou pro-
dukciou vlhkosti (kúpeºne, kuchyne) vetrajte

‰trbinov˘m vetraním nepretrÏite. Miestnosti
s otvoren˘m ohÀom musia byÈ vetrané perma-
nentne, takisto kuchyne so sporákom na plyn
kvôli zv˘‰enému obsahu nebezpeãn˘ch splodín -
oxidov síry (odporúãané odvetrávanie digesto-
rom), vzduch dnu môÏe ísÈ aj cez ‰trbiny.

Pri nedodrÏaní t˘chto zásad budú va‰e okná
vystavené extrémnemu namáhaniu vplyvom vlh-
kosti, ktoré môÏe viesÈ k trval˘m alebo prechod-
n˘m po‰kodeniam va‰ich okien. Vy‰‰ia vlhkosÈ je
problém sám osebe a zvaºovaÈ ju iba na problém
okien je ºahkomyselné. Faktom je, Ïe dlhodobá
vlhkosÈ spôsobí ‰kody na dreven˘ch oknách, no
zanedbanie tohto problému sa prejaví inde (ples-
ne v stavan˘ch skriniach, v kútoch miestností...).

Akékoºvek po‰kodenie okien nadmernou vlh-
kosÈou nemôÏe byÈ predmetom reklamácie.

Príznaky nadmernej interiérovej vlhkosti
v súvislosti s oknami:
- kondenzovanie (rosenie) skiel z interiérovej

strany,
- nadmerná vlhkosÈ v interiéri umoÏÀuje ‰írenie

plesní, vlhnutie nábytku, celkového vnútorného
vybavenie bytu, resp. domu,

- zmena rozmerov okien (napúãanie dreva), kto-
rá vedie k ÈaÏkému alebo Ïiadnemu otváraniu
okien,

- povrchová korózia na kovaní.
Najväã‰iu pozornosÈ treba venovaÈ po osadení

nov˘ch okien v novostavbách alebo v˘mene sta-
r˘ch okien za nové okná poãas prvého roka.
Hlavne s v˘menou star˘ch okien za nové sa úpl-
ne mení klíma celého obytného priestoru. Zme-
nili sa teplotné a vlhkostné parametre obytného
priestoru. Preto si na danú skutoãnosÈ treba
zvyknúÈ a to, ão bolo pri star˘ch oknách samo-
zrejmosÈou (vetranie ‰kárami) sa teraz stáva po-
vinnosÈou uÏívateºa. Ak je v˘mena star˘ch okien

spojená aj s rekon‰trukciou obytného priestoru,
respektíve ide o novostavbu, pribúda ìal‰í v˘-
znamn˘ zdroj vlhkosti – technologická vlhkosÈ
pri stavaní. Aj pri samotnej v˘mene okien je po-
trebné opraviÈ „ostenie“ okna (omietky ‰paliet),
ão je mokr˘ proces, ktor˘ so sebou priná‰a vlh-
kosÈ. Tejto technologickej vlhkosti sa vieme zba-
viÈ v priebehu prvého roka. Preto po v˘mene
okien venujte zv˘‰enú pozornosÈ vetraniu.

Tvorenie kondenzátu ãi uÏ na sklách alebo
v okolí okien je príznakom chyby (najãastej‰ie
zv˘‰ená interiérová vlhkosÈ) a tú treba bez-
odkladne zistiÈ a následne odstrániÈ príãinu vzni-
ku kondenzátu.

Ako vetraÈ správne a ekonomicky
ão najefektívnej‰ie?

Cieºom vetrania je dosiahnuÈ maximálnu kvali-
tu vzduchu v miestnosti pri minime spotreby
energie. âas potrebn˘ pre kompletnú v˘menu
vzduchu v miestnosti pri nárazovom vetraní (úpl-
ne otvorené okno) je závisl˘ od vonkaj‰ej teplo-
ty v priebehu roka, pohybuje sa pribliÏne od 
4 minút v zime po 30 minút v lete.

Najpresnej‰ie urãen˘ ãas na vyvetranie
miestnosti hlavne v zime je nasledovn˘:
1. Zatvorte ventily kúrenia (najmä termostatické)! 
2. Otvorte okno v miestnosti dokorán. Po otvore-

ní okna sa vonkaj‰ia tabuºa skla zarosí.
3. Vetrajte dovtedy, k˘m sklo nezostane ãíre.
4. Zatvorte okno a nastavte ventily späÈ do

pôvodnej polohy.
Kto chce ÏiÈ v zdravom a ãistom obytnom

prostredí, priãom je úplne jedno z akého
materiálu sú okná vyrobené, vlhkosÈ a vet-
ranie musí maÈ pod stálou kontrolou.

Ing. Ján Svocák

G&G Prievidza, s. r. o.
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1)Táto hodnota je závislá od obsahu su‰iny v laku. Pokiaº lak obsahuje 30 % su‰iny potrebujeme naniesÈ hrúbku laku 267 μm, aby po odparení vody a ostatn˘ch prchav˘ch látok ostalo na povrchu 80 μm filmu.
2)Samozosietenie je proces, ktor˘m bez prídavku akéhokoºvek komponentu do laku vznikne su‰ením a odparením prchav˘ch zloÏiek z laku súvisl˘ lakov˘ film, ktor˘ je schopn˘ odolávaÈ aj extrémnym vplyvom poveternosti. 
3)Relatívna vlhkosÈ vzduchu je parameter, ktor˘ vyjadruje stupeÀ nas˘tenia vzduchu vodnou parou. Pri urãitej teplote môÏe byÈ vo vzduchu obsiahnuté urãité mnoÏstvo vodnej pary. Práve aktuálne mnoÏstvo vodnej pary

k mnoÏstvu, ktoré je vzduch schopn˘ prijaÈ je relatívna vlhkosÈ vzduchu. Maximálne mnoÏstvo vodnej pary vo vzduchu je stav nas˘tenia (ϕ = 99,99 %). Vtedy uÏ dochádza k tvoreniu rosy. 


