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UP 000 0985 744

SPÔSOB PRÍPRAVY KOVOVO REFLEXNÉHO POVRCHU S VYSOKÝM LESKOM
NA PODKLADE A SYSTÉM VRSTIEV VYROBENÝ TÝMTO POSTUPOM
Opis
[0001] Vynález sa týka spôsobu prípravy kovovo reflexného vysoko lesklého povrchu na
podklade, pri ktorom sa na podklade vytvorí strieborná vrstva zmiešaním roztoku soli striebra
a redukčného činidla. Vynález sa tiež týka systému vrstiev s niekoľkými vrstvami a
lakovaného podkladu so systémom vrstiev.
[0002] Povlakovanie povrchov podkladov môže byť užitočné z mnohých dôvodov, napríklad
k ochrane povrchov, k zmene ich fyzikálnych vlastností (napr. ich vodivosť), z dekoratívnych
dôvodov (vytvorenie zrkadlového efektu) alebo zlepšenie štrukturálnej integrity podkladov.
Preto existuje vysoký záujem o spôsoby, ktorými možno potiahnuť čo najširšie možné
spektrum rôznych podkladov. Obzvlášť dôležité je vytváranie povlakov plastov, pričom vo
forme podkladov prichádzajú do úvahy tiež drevené, sklenené a kovové podklady.
[0003] Známym spôsobom výroby zrkadlených povrchov je tak zvaný postrek alebo
metalizovanie postrekom (tiež známy ako "chemický proces striekania" alebo "proces CSV").
Pri uvedenom procese striekania sa na podklad nanáša vrstva striebra, zvyčajne za použitia
dvojzložkovej striekacej pištole, v ktorej z dvoch samostatných trysiek vychádza roztok soli
striebra a redukčný roztok. Akonáhle sa roztoky premiešajú, redukčný roztok redukuje
striebornú soľ obsiahnutú v soľnom roztoku a vyzráža sa kovové striebro. Vyzrážané striebro
sa ukladá na podklad a tvorí požadovaný reflexný povrch. Na čistenie a sušenie reflexného
povrchu sa zvyčajne používa transparentný alebo priesvitný ochranný lak.
[0004] Z dokumentu JP 2007-169685 Aje známe nanášanie kompozície základného náteru s
obsahom benzotriazolu vo forme ochranného prostriedku proti korózii a vytváranie reflexnej
povrchovej plochy kovovým povlakom.
[0005] Zvláštne požiadavky na reflexné povrchové plochy existuje v automobilovom a
motocyklovom priemysle. V týchto oblastiach sú pritom požiadavky na kvalitu reflexných
povrchových plôch obzvlášť vysoké, pretože sú automobily a motocykle vystavené v značnej
miere poveternostným podmienkam a mechanickým záťažiam. Transparentný alebo
priesvitný ochranný lak, nanesený na vrstvu striebra vytvorenú metalizáciou postrekom, sa
napríklad môže ľahko poškodiť nárazmi odlietajúcich kamienkov na karosérii. V dôsledku
toho dochádza k expozícii vrstvy striebra pod ochranným lakom voči klimatickým vplyvom.
V korozívnych podmienkach tak môže dôjsť k rýchlemu rozkladu vrstvy striebra a tým k
poškodeniu celkového dojmu reflexnej povrchovej plochy. Reflexné povrchové plochy,
vyrobené metalizáciou postrekom, majú teda pre použitie v automobilovom a motocyklovom
priemysle Ien obmedzený význam.
[0006] K zvýšeniu koróznej stability vrstiev striebra vyrobených pomocou metalizácie
postrekom možno pred nanesením vrstvy striebra opatriť podklad základným náterom Iaku
obsahujúceho častice zinku. Častice zinku tvoria so striebornou vrstvou lokálny článok a
pôsobí ako obetovaná anóda. Tým sa spomalí pôsobenie korozívnych vplyvov na vrstvu
striebra. Častice zinku v základnom nátere však musia byť obsiahnuté vo veľmi vysokom
podiele. Vysoký podiel častíc zinku v základnom nátere má však nepriaznivé účinky na
hladkosť povrchu základného náteru. Znížená hladkosť povrchu zase znamená, že následne
použitá vrstva striebra má iba matný lesk. Týmto spôsobom nemožno vytvoriť vysoko lesklé
povrchy.
[0007] Úlohou predloženého vynálezuje poskytnúť reflexné, vysoko lesklé povrchy, ktoré sú
menej náchylné k mechanickému a koróznemu zaťaženiu a ktoré sú tiež vhodné na použitie v
automobilovom a motocyklovom priemysle.

[0008] Podľa vynálezu sa vyššie uvedená úloha rieši spôsobom s charakteristickými znakmi
patentového nároku 1. Výhodné vyhotovenia spôsobu podľa vynálezu sú definované v
závislých patentových nárokoch 2 až 9. Vynález tiež zahŕňa systém vrstiev podľa patentového
nároku 10. Znenie všetkých uvedených patentových nárokov je pritom vykonané s odkazom
na obsah tohto opisu.
[0009] Spôsob podľa vynálezu sleduje v čiastkových krokoch známy stav techniky. Na
zabezpečenie kovovej reflexnej povrchovej plochy sa preto na podklade vytvorí vrstva
striebra. K tomu účelu sa zmieša roztok striebornej soli a redukčného činidla a nastrieka na
podklad pred, po alebo počas miešania. Pri tvorbe vrstvy striebra je možné použiť napríklad
striekaciu pištoľ uvedenú na začiatku opisu. Na vytvorenú vrstvu striebra sa nanesie aspoň
jedna transparentná alebo priesvitná krycia vrstva, najlepšie aspoňjedna vrstva bezfarebného
laku.
[0010] V predradenom kroku sa však na podklad nanáša vrstva základného náteru (skrátene:
vrstva základného laku), ktorý obsahuje prostriedok na ochranu proti korózii, ktorýje vybraný
zo skupiny zahŕňajúcej benzotriazol, tolyltriazol (metyl-lH-Benzotriazol) a benzimidazol a
zmesi dvoch alebo viacerých vyššie uvedených zlúčenín. Vrstva striebra sa tak netvorí priamo
na podklade, ale na vrstve základného náteru.
[0011] Základný Iak (primer) zvlášť výhodne obsahuje ako prostriedok na ochranu proti
korózii tolyltriazol.
[0012] Je známe, že základný Iak (tiež označovaný ako základný náter) slúži predovšetkým na
zlepšenie adhéznych podmienok pre nasledujúcu vrstvu. V tomto prípade však uvedená vrstva
slúži tiež k zvýšeniu odolnosti nasledujúcej vrstvy, menovite vrstvy striebra, proti optickému
poškodeniu v dôsledku mechanického pôsobenia a k zlepšeniu korózneho zaťaženia. To sa
darí s prekvapivo vysokou účinnosťou a bez akéhokoľvek zhoršenia hladkosti povrchu
základného náteru, na rozdiel od základného náteru obsahujúceho častice zinku. Táto
skutočnosťje dôležitá aj z toho dôvodu, že pre výrobu vysoko lesklého a reflexného povrchu
musí dosiahnuť hodnotu lesku základnej vrstvy pri 20 0 podľa DIN 67530 (IZO 2813)
nameranú hodnotu> 70 GU (GU = "gloss unit" - hodnota lesku), výhodne> 80 GU. Spôsobom
podľa predkladaného vynálezu je tak možné vytvoriť aj reflexné, vysoko lesklé povrchové
plochy.
[0013] Spôsob podľa predkladaného vynálezu slúži na zabezpečenie reflexných povrchov s
vysokým leskom, u ktorých sa dosahuje pri stanovenie hodnoty lesku pri 20 ° podľa DIN
67530 (IZO 2813) nameraná hodnota> 70 GU (GU = "gloss unit" alebo "jednotka lesku "),
výhodne> 80 GU. Korózii vzdorné povrchy s takto vysokým stupňom lesku nemožno
dosiahnuť pomocou tradičných metód, ale možno ich dosiahnuť pri nanesení vrstvy
základného Iaku s uvedenými hodnotami lesku pod vrstvu striebra.
[0014] V obzvlášť výhodnom vyhotovení spôsobu podľa vynálezu sa predpokladá obsah
antikorózneho prostriedku v základnom nátere v pomere v rozmedzí od 0,1 % hmotnostného
do 20% hmotnostných, výhodne od 1 % hmotnostného do 10% hmotnostných, zvlášť výhodne
od 1% hmotnostného do 5% hmotnostných . (Všetky percentá sú vztiahnuté na celkovú
hmotnosť základného Iaku vrátane prípadne obsiahnutého rozpúšťadla).
[0015] Podľa vynálezu je výhodné, keď základný náter zahŕňa živice s hydroxy-fimkčnou
skupinou a tužidlo s izokyanátovou funkciou. Tvrdidlo s izokyanátovými funkčnými
Skupinamije obzvlášť výhodne tvrdidlo na báze IPDI (IPDI = izoforondiizokyanát).
[0016] Alternatívne k živici s hydroxylovou funkčnou skupinou a tvrdidlom s izokyanátovými
funkčnými skupinami alebo okrem nich môže základný náter obsahovať aj podiel aspoň
jednej akrylovej živice.
[0017] Použitým roztokom striebornej soli je výhodne vodný roztok, najmä vodný alkalický
roztok. Roztok výhodne obsahuje aspoň jednu soľ striebra zo skupiny obsahujúcej dusičnan
strieborný, chlorid strieborný, octan strieborný, laktát strieborný a síran strieborný.

[0018] Vo výhodných formách vyhotovenia je možné roztok Striebomej soli na prevenciu
predčasného vyzrážania alebo striebra zmiešať s amoniakálnym roztokom, čo vedie k tvorbe
komplexov diamínu Striebra ([Ag CNH3)2]^).
[0019] Použitým redukčným činidlom je výhodne vodný roztok, ktorý obsahuje redukčný
prostriedok. Výhodnými redukčnými činidlami sú zlúčeniny zo skupiny aldehydov, cukrov
alebo alkoholov, buď v Čistej forme, alebo v ľubovoľnej zmesi.
[0020] Obzvlášť výhodne je týmto činidlom aspoň jedno činidlo zo skupiny obsahujúcej
glukózu, laktózu, metanal, etanal, propanal, butanal, pentanal, hexanal, heptanal, oktanal,
nonanal, dekanal, metanol, etanol, deriváty menovaných zlúčenín a zmesi dvoch alebo
viacerých menovaných zlúčenín a/alebo derivátov.
[0021] V prípade podkladu, na ktorýje nanesený kovovo reflexný povrch, sa výhodnejedná 0
plastový diel, najmä 0 diel vyrobený z akrylonitrilbutadienstyrénu (ABS), z plastu
vystuženého sklenenými vláknami (GRP), z polyamidu (PA), z polykarbonátu ( PC), z
polybutylén tereftalátu (PBT), z polyetylénu (PE), z polypropylénu (PP) alebo vyrobený z
polyuretánu (PUR), zvlášť výhodne vyrobený z PP/EPDM (zmes polypropylén/etylénpropylén-dienová guma) alebo z PP kopolyméru.
[0022] Povrchová plocha podkladu sa s výhodou pred aplikáciou základného náteru očistí a /
alebo vopred upraví. Predbežná úprava môže napríklad zahŕňať spracovanie fluórom,
plazmou alebo plameňom. Často sa povrch tiež brúsi. Možno ho tiež čistiť ručne otrením
rozpúšťadlami s predchádzajúcim brúsením alebo bez predchádzajúceho brúsenia alebo
pomocou bežných automatizovaných procesov, akoje powerwash alebo čistenie CO2.
[0023] Vo výhodných formách vyhotovenia sa po aplikácii základného náteru, najlepšie
bezprostredne pred vytvorením vrstvy striebra, uskutoční aspoňjeden z nasledujúcich krokov:
a) vysušenie a/alebo aspoň čiastočné vytvrdnutie základného náteru, b) aktivácia základného
náteru, c) opláchnutie, najlepšie deionizovanou vodou.
[0024] Ako aktivačné činidlo k aktivácii vrstvy základného náteru sa napríklad používa
chlorid cínatý (SnC12).
[0025] Po vytvorení kovovej vrstvy striebra zahŕňa spôsob podľa predkladaného vynálezu
aspoň jeden z nasledujúcich krokov: a) opláchnutie, výhodne deionizovanou vodou, b)
vysušenie striebornej vrstvy.
[0026] Ako už bolo uvedené vyššie, vrstva striebra je podľa vynálezu opatrená povlakom
aspoň jednej vrstvy transparentného alebo priesvitného krycieho laku, obzvlášť výhodne
aspoň jednou vrstvou bezfarebného laku. Bezfarebné Iaky sú transparentné laky, ktoré sa
väčšinou skladajú výhradne zo spojív a rozpúšťadiel (okrem obvyklých prísad do farieb),
neobsahujú teda žiadne plnivá ani nepriehľadné pigmenty.
[0027] Aspoňjedna transparentná alebo priesvitná vrstva krycieho lakuje vyrobená z aspoň
jednej poťahovej kompozície obsahujúcej hydroxyfunkčnú živicu a izokyanátové funkčné
tvrdidlo.
[0028] Pritom

(1) transparentná alebo priesvitná vrstva krycieho Iaku je vytvorená z nanášacej kompozície
obsahujúcej živicu s hydroxylovou funkčnou skupinou a izokyanátové funkčné tužidlo,
pričom tužidlomje tužidlo na báze IPDI,
alebo je
(2) transparentná alebo priesvitná vrstva krycieho Iaku tvorená dvoma nanášacími
kompozíciami, z ktorých každá obsahuje živicu s hydroxylovou funkčnou skupinou a
izokyanátové funkčné tvrdidlo, pričom sa v prípade Ivrdidlavjednej z kompozícií náterových
hmôt jedná 0 tvrdidlo na báze IPDI a v prípade tvrdidla vo druhej z uvedených dvoch
nanášacích kompozícií sajedná 0 tvrdidlo na báze HDI (HDI = hexametylén 1,6-diizokyanát).

[0029] V prípade (2) je výhodné, keď sa prvá transparentná alebo priesvitná vrstva nanesie
priamo na vrstvu Striebra poťahová kompozícia s tvrdidlom na báze IPDL Následne sa vytvorí
pri použití kompozície povlaku s tvrdidlom na báze HDI a druhá transparentná alebo
priesvitná vrstva, ktorá spoločne s prvou transparentnou alebo priesvitnou vrstvou tvorí
transparentnú alebo priesvitnú vrstvu krycieho laku.
[0030] Všetky poťahové zmesi na výrobu transparentného alebo priesvitného vrchného náteru
môžu tiež obsahovať časť aspoňjednej akrylovej živice.
[0031] Vo zvlášť výhodných vyhotoveniach aspoňjedna z náterových hmôt tiež obsahuje pre
vytvorenie vrchnej poťahovej vrstvy, najmä sa aplikuje zmes aplikovaná priamo na striebornú
vrstvu, aspoň jeden z antikoróznych prostriedkov, ktoré môžu byť obsiahnuté v základnom
nátere. Je to obzvlášť výhodný tolyltriazol ako prostriedok ochrany proti korózii.
[0032] Antikorózny prostriedok v kompozícii povlaku na vytvorenie vrstvy krycieho Iaku je
obsiahnutý v pomere v rozmedzí od 0,1% hmotnostného do 20 % hmotnostných, výhodne od
1 % hmotnostného do 10 % hmotnostných, zvlášť výhodne od 1 % hmotnostného do 5 %
hmotnostných (všetky percentá sú vztiahnuté na celkovú hmotnosť základného Iaku vrátane
prípadne obsiahnutého rozpúšťadla).
[0033] Systém vrstiev podľa vynálezu je usporiadaný na podklade a obsahuje jednu vrstvu
základného Iaku umiestnenú priamo na podklade, vrstvu striebra umiestnenú priamo na vrstve
základného Iaku a vrstvu krycieho laku, ktoráje umiestnená bezprostredne na vrstve striebra.
Vrstva základného Iaku a prípadne tiež vrstva krycieho Iaku obsahujú aspoň jeden z
uvedených inhibítorov korózie zo skupiny s benzotriazolom, tolyltriazolom a
benzimidazolom.
[0034] V súlade s vyššie uvedenými formami vyhotovenia vytvára systém vrstiev reflexnú
povrchovú plochu podkladu, ktorá vykazuje vysoký lesk. Pri stanovení hodnoty lesku povrchu
pri 20 ° podľa DDI 67530 (IZO 2813) sa zvyčajne dosahuje nameranej hodnoty> 80 GU (GU
=Jednotky lesku alebo "jednotky Iesku").
[0035] Systém môže byť vyrobený spôsobom podľa vynálezu. Z vyššie uvedených foriem
vyhotovenia možno primerane odvodiť charakteristické znaky vrstvy základného laku, vrstvy
striebra a vrstvy krycieho laku. V prípade vrstvy základného Iaku a vrstvy krycieho Iaku sa
výhodne jedná o vrstvy polyuretánového laku, ktoré pozostávajú z uvedených funkčných
zložiek s hydroxylovými a izokyanátovými funkčnými skupinami.
[0036] Vrstva krycieho Iaku môže pozostávať zjednej transparentnej alebo priesvitnej vrstvy
alebo z dvoch alebo viacerých transparentných vrstiev alebo priesvitných vrstiev.
[0037] Hrúbka vrstvy Striebraje výhodne v rozmedzí od 50 nm do 200 nm.
[0038] Hrúbka vrstvy základného lakuje výhodne v rozmedzí od 10 pm do 100 pm, výhodne
v rozmedzí od 20 pm do 40 pm.
[0039] Hrúbka Vrstvykrycieho lakuje výhodne v rozmedzí od 10 pm do 100 pm, výhodne v
rozmedzí od 25 pm do 45 pm.
[0040] Ďalšie charakteristické znaky vynálezu a výhody predkladaného vynálezu vyplývajú z
nasledujúcich príkladov vyhotovenia, na základe ktorých je vynález vysvetlený. Nižšie
opísaná forma vyhotovenia slúži iba na vysvetlenie a lepšie pochopenie vynálezu a v žiadnom
prípade nepredstavujejeho obmedzenie.

Príklady vyhotovenia
[0041]
(1) Plastový podklad vyrobený z akrylonitril-butadién-styrénu (ABS) sa mal opatriť kovovo
reflexným povrchom. Za týmto účelom sa podklad najprv vyčistil zmesou izopropanolu-vody
a následne aktivoval plazmou. Následne sa na plastový podklad naniesol základný lak. V
prípade základného Iaku sa jedná o dvojzložkový bezfarebný Iak na báze zmesi živíc s

hydroxylovými funkčnými skupinami a tvrdidla s izokyanátovými funkčnými skupinami.
Zmes živíc s hydroxylovými funkčnými skupinami vykazovala nasledujúce zloženie:
Hmotnostný podiel
0,17____________
33,548__________
18,082__________
0,037___________
1,732___________
2,544___________
17,243___________
10,145
0,676___________
15,574__________

Zložky_______________________________________________________
akrylátový kopolymér___________________________________________
zložky akrylovej živice_______ ___________________________________
zložky polyesterpolyolu ako živice s hydroxylovými funkčnými skupinami
mastné kyseliny, rozvetvené C6-C19, zinočnaté soli___________________
metyl-1 H-benzotriazol___________________________________________
xylol_________________________________________________________
n-butylacetát__________________________________________________
naftové rozpúšťadlo (surová nafta)
etylbenzol_____________________________________________________
1 -metoxypropylacetát-2 __________________________________________

Ako prostriedok na ochranu proti korózii uvedená kompozícia obsahovala benzotriazol. Vo
forme tvrdidla s izokyanátovými funkčnými skupinami bolo použité tvrdidlo na báze
izoforondiizokyanátu (IPDI).
Tvrdidlo a zmes živíc s hydroxylovými funkčnými skupinami boli zmiešané (v pomere 3: 1) a
nastriekané na podklad. Následne sa plastový podklad opatrený základným lakom vysušil. K
aktivácii vrstvy základného Iaku sa vrstva najprv vystavila úprave plameňom. Potom bol
nanesený aktivátor (roztok chloridu cínatého s koncentráciou 0,5% hmotnosti), načo sa
plastový podklad znovu opláchnul deionizovanou vodou. K naneseniu vrstvy striebra sa
použil roztok kovovej soli (vodný roztok dusičnanu strieborného) a redukčný prostriedok
(vodný roztok formaldehydu). Roztoky boli zmiešané pomocou striekacej pištole a
nastriekané na plastový podklad opatrený aktivovanou vrstvou základného laku. Podklad s
nanesenou vrstvou striebra sa následne opláchol a vysušil ofukovaním.
Následne bola na vrstvu striebra nanesená vrstva transparentného krycieho laku. Krycí Iak bol
dvojzložkový bezfarebný Iak na báze zmesi živíc s hydroxylovými funkčnými skupinami a
tvrdidla s izokyanátovými funkčnými skupinami. Ako tužidlo bolo opäť použité IPDL Zmes
živice s hydroxylovými funkčnými skupinami vykazovala nasledujúce zloženie:
Hmotnostný podiel
0,17____________
17,731___________
29,801___________
12,93
0,01
0,002___________
7,014___________
0,001____________
9,442___________
0,127___________
15,440__________
1,399___________
1,423
0,068___________
0,152___________
0,021____________
0,344___________
0,001____________
0,012___________
0,1012__________
0,009____________
1,02____________

Zložky_______________________________________________________
akrylátový kopolymér___________________________________________
zložky akrylovej živice__________________________________________
zložky polyesterpolyolu ako živice s hydroxylovými funkčnými skupinami
polyesterová živica_____________________________________________
diazabicyklooktan______________________________________________
2-metoxypropylacetát ___________________________________________
Xylol
Benzol_______________________________________________________
n-butylacetát__________________________________________________
Acetón_______________________________________________________
naftové rozpúšťadlo (surová nafta)_________________________________
etylbenzol_____________________________________________________
1 -metoxypropylacetát-2
dipropylénglykoldimetyléter______________________________________
2-fenoxyetanol_________________________________________________
dipropylénglykol_______________________________________________
1 -metoxy-2-propanol____________________________________________
2-metoxy-1 -propanol____________________________________________
1,2,4-trimetylbenzén ____________________________________________
dioktylcíndilaurát_______________________________________________
benzoguanamín-formaldehydovaná živica, butylovaná_________________
derivát hydroxyfenyl-s-triazínu____________________________________

0,84____________ derivát 2-aminoetanolu__________________________________________
0,1______________ Polydimetylsiloxan_____________________________________________
1,955___________ Oxiran_______________________________________________________

Zmes živíc s Hydroxylovymi funkčnými skupinami a Ivrdidlo sa pred aplikáciou zmiešali v
pomere 3: 1.
(1) Analogicky ako v postupe (1) sa plastový podklad z akrylonitril-butadién-styrénu (ABS)
opatril kovovo reflexnou povrchovou plochou a vrstvou krycieho laku. Jediným rozdielom
proti postupu (1) bolo, že živica s hydroxylovými funkčnými skupinami, použitá na
vytvorenie vrstvy základného laku, neobsahovala benzotriazol a takisto žiadny ďalší
ekvivalentný ochranný prostriedok proti korózii.
(2) Analogicky ako v postupe (1) sa plastový podklad z akrylonitril-butadién-styrénu (ABS)
opatril kovovo reflexnou povrchovou plochou a vrstvou krycieho laku. Jediným rozdielom
proti postupu (1) bolo, že sa namiesto tvrdidla na báze IPDI použilo pre vytvorenie vrstvy
krycieho bezfarebného Iaku tvrdidlo na báze hexametyléndiizokyanátu (HDI).
[0042] Predmety opatrené povlakom podľa postupu (1) a (3) vykazovali v teste podstatne
vyššiu odolnosť proti korózii ako predmety opatrené povlakom podľa postupu (2) (sú splnené
240 h testy soľným postrekom s infiltráciou max. 1 mm pri poškriabaniu). Predmety
potiahnuté postupom (3) vykazovali v priemere nižšie hodnoty lesku (stanovené pri 20 °
podľa DIN 67530 (IZO 2813)) ako predmety potiahnuté postupom (1).

Patentové nároky
1. Spôsob prípravy kovovo reflexnej povrchovej plochy na podklade, pri ktorom sa k
vytvoreniu kovovo reflexnej povrchovej plochy
• nanesie na podklad vrstva základného laku,
• pre vytvorenie vrstvy striebra sa zmieša roztok Striebomej soli s redukčným činidlom
a nastrieka na vrstvu základného laku, a
• bezprostredne na vrstvu striebra sa nanesie aspoň jedna transparentná alebo
priesvitná vrstva krycieho laku, výhodne aspoňjedna vrstva bezfarebného laku,

pričom uvedený základný Iak obsahuje ochranný prostriedok proti korózii, ktorý je
zvolený zo skupiny zahŕňajúcej benzotriazol, tolyltriazol, benzimidazol a zmesi dvoch
alebo viacerých uvedených zlúčenín,
vyznačujúci sa tým, že
uvedená aspoňjedna transparentná alebo priesvitná vrstva krycieho lakuje vytvorená
z aspoň jednej nanášacej kompozície zahŕňajúcej živicu s hydroxylovými funkčnými
skupinami a tvrdidlo na báze izoforondiizokyanátu.
2. Spôsob podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že ochranný prostriedok proti
korózii je v základnom Iaku obsiahnutý v podiele v rozsahu od 0,1 hmotnostného
% do 20 hmotnostných %, výhode od 1 hmotnostného % až 10 hmotnostných %,
najmä od 1 hmotnostného % do 5 hmotnostných %, pričom sa hodnoty percent
vzťahujú vždy na celkovú hmotu základného laku.

3. Spôsob podľa nároku 1 alebo nároku 2, vyznačujúci sa tým, že uvedený základný
Iak zahrnuje živicu s hydroxylovými funkčnými skupinami a tvrdidlo
s izokyanátovými funkčnými skupinami.
4. Spôsob podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že
roztok soli striebra
• je vodný roztok, najmä vodný alkalický roztok,
• a / alebo
• obsahuje aspoňjednu soľ zo skupiny zahrnujúcej dusičnan strieborný, chlorid
strieborný, octan strieborný, laktát strieborný a síran strieborný.
5. Spôsob podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že
redukčným činidlomje vodný roztok s redukčným prostriedkom a tento prostriedokje
redukčná zlúčenina z triedy aldehydov, cukrov alebo alkoholov.
6. Spôsob podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že
podkladom je plastový diel, najmä diel vyrobený z akrylonitril-butadién-styrénu alebo
z poIypropylérúetylén-propylén-dienovej kaučukovej zmesi.

7. Spôsob podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že sa
povrch substrátu pred nanesením základného Iaku očistí a/alebo vopred upraví.

8. Spôsob podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že po
nanesení základného Iaku spôsob zahrnuje aspoň jeden z nasledujúcich
technologických krokov:

a. sušenie a /alebo aspoň čiastočné vytvrdnutie základného laku,
b. aktiváciu vrstvy základného laku,
c. opláchnutie, výhodne deionizovanou vodou.
9. Spôsob podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že po
nanesení kovovej vrstvy striebra spôsob zahrnuje aspoň jeden z nasledujúcich
technologických krokov:
a. opláchnutie výhodne neionizovanou vodou,
b. sušenie vrstvy striebra.

10. Systém vrstiev na substráte, ktorý je možné vyrobiť spôsobom podľa niektorého z
nárokov 1 až 9, obsahujúci vrstvu základného Iaku priamo na podklade, vrstvu striebra
vytvorenú priamo na vrstve základného Iaku a vrstvu krycieho Iaku umiestnenú
priamo na vrstve striebra, kde uvedená vrstva základného Iaku obsahuje ochranný
prostriedok proti korózii, ktorý je vybraný zo skupiny zahŕňajúcej benzotriazol,
tolyltriazol, benzimidazol a zmesi dvoch alebo viacerých týchto zlúčenín,
vyznačujúci sa tým, že
vrstva krycieho Iaku je vrstva polyuretánového laku, vytvorená pomocou tvrdidla na
báze izoforondiizokyanátu.

V OPISE UVEDENÉ DOKUMENTY
Tento zoznam prihlasovateľom uvedených dokumentov bol zhotovený Ien pre informáciu
čitateľov a nie je súčasťou európskeho patentového dokumentu. Zoznam bol zhotovený s
maximálnou starostlivosťou; EPA však nepreberá žiadnu zodpovednosťza prípadné chyby
alebo vynechaný.
V opise uvedené patentové dokumenty
•JP 2007169685A[0004]

