
1. Úvod

1.1. Predmet normy

Norma obsahuje informácie o prípustných kvalitatívnych odchýlkach povrchu a predstavuje kritériá hodnotenia vyššie  
zmienených odchýlok. Hodnotenie sa bude týkať vizuálnej kontroly povrchov:
– lakovaných,
– dyhovaných,
– eloxovaných,
– extrudovaných profilov,
– oceľových a hliníkových profilov formovaných s pomocou plastického tvárenia,
– presklených priehľadných povrchov (samostatných skiel a dvojskiel).

1.2. Rozsah uplatnenia

Norma sa vzťahuje na nižšie uvedené druhy povrchov:
– dyhované povrchy panelov typu „sandwich“,
– predsadené a vložené panely s fóliovou lamináciou,
– dyhované povrchy extrudovaných a ohýbaných hliníkových profilov,
– dyhované povrchy extrudovaných a ohýbaných PVC profilov,
– natierané povrchy panelov typu „sandwich“,
– predsadené a vložené panely s povrchovým nástrekom,
– natierané povrchy extrudovaných a ohýbaných hliníkových profilov,
– natierané povrchy tvárnených hliníkových profilov,
– natierané povrchy tvárnených oceľových profilov,
– pozinkované povrchy tvárnených oceľových profilov,
– surové povrchy tvárnených hliníkových profilov,
– eloxované povrchy hliníkových profilov,
– presklené priehľadné povrchy na výrobkoch (zasklenie, presklenie vo vrátach a pod.),
– zvárané a krimpované povrchy profilov.

1.3. Rozsah výskytu na produktoch

V bode 1.2 popísané druhy povrchu sa nachádzajú na produktoch firmy KRISPOL/KRISHOME:

2. Kritériá hodnotenia

2.1. Spôsob vykonania vizuálnej kontroly

Hodnotenie je nutné vykonávať pod uhlom 90° na skúmanom povrchu umiestnenom zvisle, zo vzdialenosti stanovenej  
v tabuľke nižšie. Kontrola sa robí na uzatvorenom výrobku za prírodného denného svetla, ale nie na mieste priamo vystavenom  
slnečnému svitu. Počas vykonávania skúmania by sa nemali používať zväčšovacie zariadenia a zdroje silného svetla (napr.  
halogénové lampy, lampáše). Skúmaný povrch musí byť úplne suchý.
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2.2 Tabela odległości od kontrolowanej próbki w zależności od powierzchni i produktu. 

 

 

Rodzaj 
powierzchni 

K2 R 

garażowe 
bramy 

segmentowe 

RGZ/RGW 

garażowe 
bramy 

rolowane 

K2 I 

przemysłowe 
bramy 

segmentowe 

R1/R2 

przemysłowe 
bramy i kraty 

rolowane 

ALU/FEN 

stolarka 
ALU/PVC 

ZEW/WEW 

R/Z 

rolety zewnętrzne  
/ żaluzje 

okleinowane 
powierzchnie 
paneli typu 
„sandwich”  

2m X 2m X 1m/1m 2m 

okleinowane 
powierzchnie 
profili 

2m 2m X X 2m/1m 2m 

malowane 
powierzchnie 
paneli  typu 
„sandwich” 

3m 3m 3m 3m 1m/1m X 

malowane 
powierzchnie 
profili  

3m 3m 3m 3m 2m/1m 2m 

ocynkowane 
powierzchnie 
formowanych 
profili 
stalowych 

2m X 2m 2m 2m X 

surowe 
powierzchnie 
formowanych 
profili 
aluminiowych 

3m X 3m 3m 3m 3m 

przeszklone 
powierzchnie 
w produktach  

2m 2m 2m 2m 2m/2m X 



Tabuľka vzdialenosti od kontrolovanej vzorky v závislosti na povrchu a produkte

Druh 
povrchu

K2 R RGZ/RGW K2 I R1/R2 ALU/FEN R/Z

garážové  
brány 

sekčné

garážové
brány  

rolovacie

priemyselné
brány sekčné

priemyselné
brány a mreže

rolovacie

stolárske výrobky
ALU / PVC

VONK / VNÚT

vonkajšie  
rolety / 
žalúzie

dyhované povrchy panelov typu „sandwich” 2 m 2 m 2 m 1 m / 1 m

dyhované povrchy profilov 2 m 2 m 2 m / 1 m 2 m

natierané povrchy panelov typu „sandwich” 3 m 3 m 3 m 3 m 1 m / 1 m

natierané povrchy profilov 3 m 3 m 3 m 3 m 2 m / 1 m 2 m

pozinkované povrchy tvárnených oceľových profilov 2 m 2 m 2 m 2 m

surové povrchy tvárnených hliníkových profilov 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m

eloxované povrchy hliníkových profilov 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m

presklené povrchy na produktoch 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m / 2 m 

2.2. Kritériá hodnotenia rôznych druhov povrchov
2.2.1. Dyhované povrchy

Hodnotia sa povrchy podstatné z hľadiska vizuálneho aspektu alebo použiteľnosti výrobku. Hodnoteniu podliehajú prípady  
odrenia, inklúzií, bublín a nadmerného zmatnenia povlaku dyhovania.

Nehodnotia sa tmavé povrchy, ktoré zmatnili alebo sa zmenila ich farba v dôsledku inštalovania na mieste silne vystavenom 
slnečným lúčom.

2.2.2. Natierané povrchy

Hodnotia sa povrchy podstatné z hľadiska vizuálneho aspektu alebo použiteľnosti výrobku. V hodnotení sa zohľadňujú prípady 
nedomaľovania, odlúpenia, odrenia, inklúzií, bublín, nepriľnavosť farby, zmeny farby, nadmerné zmatnenie lakovaného povlaku, 
nadmerná pórovitosť, škvrny, poškrabania. Povlak by mal mať rovnomernú farbu a lesk – pripúšťa sa vizuálne hodnotenie, kde 
by mal byť lesk pod rovnakým uhlom porovnávaný s referenčnou vzorkou.

Na overovanie farieb možno použiť výhradne aktuálny vzorkovnicu palety RAL Krispol alebo vykonať skúmanie spektrometrom. Rozdiely 
farebnosti budú hodnotené s pomocou vyššie uvedeného meracieho zariadenia v súlade s pokynmi z nižšie uvedených noriem:

PN-EN ISO 3668:2002 - Náterové látky. Vizuálne porovnanie farebného odtieňu náterových látok.
PN-ISO 7724:2003 - Náterové látky. Kolorimetria. Časť 1 – 3.
PN-EN ISO 11664:2011 - KKolorimetria. Časti 1 – 5.

2.2.3. Pozinkované povrchy po tvárnení

Hodnotia sa povrchy podstatné z hľadiska vizuálneho aspektu alebo použiteľnosti výrobku.

Hodnoteniu nepodlieha na pozinkovaných prvkoch sa vyskytujúci povlak, ktorý sa skladá hlavne z oxidu alebo hydroxidu  
zinočnatého, vzniknutý v dôsledku skladovania alebo používania za podmienok s dlhodobou vlhkosťou. Hodnoteniu nepodliehajú 
poškodenia vzniknuté v dôsledku extrémnych prírodných javov, kontaktu s agresívnym prostredím alebo pôsobeniu vonkajších 
faktorov, ako sú soli, lúhy, kyseliny.

2.2.4. Surové hliníkové povrchy po tvárnení

Hodnotia sa povrchy podstatné z hľadiska vizuálneho aspektu alebo použiteľnosti výrobku.

Hodnoteniu nepodlieha na prvkoch sa vyskytujúci povlak vzniknutý v dôsledku skladovania alebo používania za podmienok  
s dlhodobým navlhnutím. Nehodnotia sa poškodenia vzniknuté v dôsledku extrémnych prírodných javov, kontaktu  
s agresívnym prostredím alebo pôsobeniu vonkajších faktorov, ako sú soli, lúhy, kyseliny.

2.2.5. Eloxované hliníkové povrchy

Hodnoteniu podliehajú povrchy dôležité z hľadiska vzhľadu alebo úžitkovosti produktu.

Hodnoteniu nepodlieha povlak, ktorý na dieloch vznikol  v dôsledku  skladovania  alebo prevádzkovania  v podmienkach  
dlhodobej vlhkosti. Hodnoteniu nepodliehajú poškodenia vzniknuté v dôsledku extrémnych prírodných javov, kontaktu  
s agresívnym prostredím alebo pôsobenia takých vonkajších faktorov, ako napr. soli, lúhy, kyseliny.

Všetky vady sa posudzujú zo vzdialeností udaných vo vyššie uvedenej tabuľke.



ÁNO

Ďalšia obhliadka podľa nasledovných tabuliek 

NIE

R – zóna hrán – 15 mm, obvykle prikrytá rámom  
 alebo zodpovedajúca utesneniu okraja 
 (v prípade neorámovanej hrany) 
E – okrajová zóna - na okraji viditeľnej plochy,  
 s šírkou 50 mm 
M – hlavná zóna 

Správna obhliadka viacskla spočíva v hodnotení zo vzdialenosti 2,0 m, z pravého uhla pri dennom svetle (bez priameho dopadania 
slnečných lúčov) alebo pri jasnom rozptýlenom osvetlení na sivom pozadí.

Izolačné sklenené jednotky okrem vyrobené z dvoch tabúľ monolitického skla. 
Prípustný počet vád sa zvyšuje o 25% pre každú ďalšiu sklenenú súčasť (napr. dvojkomorové sklo - x 1,25).

Je vada viditeľná zo vzdialenosti  
2 metrov pri prírodnom svetle?

Sklo zodpovedá norme  
PN-EN 1279-1,  

vada nie je uznateľná

Vadu podrobujeme ďalšej 
analýze v súlade s normou 

 PN-EN 1279-1

2.2.6. Presklené povrchy

Hodnoteniu podliehajú povrchy, ktoré sú dôležité, pokiaľ ide o vizuálny alebo úžitkový aspekt produktu. Hodnotené sú prípady 
škrabancov, odlúpení a bodové vady s priemerom viac než 2 mm. Hodnoteniu nepodliehajú praskliny vzniknuté v dôsledku 
termického alebo mechanického pôsobenia vonkajších faktorov, spôsobených nesprávnou montážou alebo prevádzkovaním.

Kvalitatívne hodnotenie viacskiel sa vykonáva na základe dole uvedeného obrázka osobitne pre každú zónu. Hlavná  
a okrajová zóna sa vymedzuje podľa uvedených kritérií.

PRÍPUSTNÝ POČET BODOVÝCH VÁD (napr. bubliny, kamienky, „zrná“, absencia povlaku)

Rozmer vady bez obruby Povrch skla S (m2)

ZÓNA Ø v mm S ≤ 1 1 < S ≤ 2 2 < S ≤  3 3 <  S

R Všetky rozmery Bez obmedzení

E

Ø ≤ 1 Prijateľné, ak je menej ako 3 ks. pre každú oblasť Ø ≤ 20 cm

1 < Ø ≤ 3 4 1 na každý meter obvodu

Ø > 3 Neprípustné

M

Ø ≤ 1 Prijateľné, ak je menej ako 3 ks. pre každú oblasť Ø ≤ 20 cm

1 < Ø ≤ 2 2 3 5 5 + 2/m2

Ø > 2 Neprípustné

PRÍPUSTNÝ POČET BODOVÝCH ZOSTATKOV V PODOBE BODIEK / BODOV A / ALEBO FĽAKOV
(napr. zrná, nečistoty, škvrny po zatečení a pod. po výrobnom procese)

Rozmer a typ vady Povrch skla S (m2)

ZÓNA Ø v mm S ≤ 1 1 < S

R Všetky rozmery Bez obmedzení

E

Body / Bodky Ø ≤ 1 Bez obmedzení

Body / Bodky 1 < Ø ≤ 3 4 1 na každý meter obvodu

Fľak Ø ≤ 17 1

Body / Bodky Ø > 3 a Fľak Ø > 17 Maximálne 1 ks

M

Body / Bodky Ø ≤ 1 Maximálne 3 ks pre každú oblasť Ø ≤ 20 cm

Body / Bodky 1 < Ø ≤ 3 Maximálne 2 ks pre každú oblasť Ø ≤ 20 cm

Body / Bodky Ø > 3 a Fľak Ø > 17 Neprípustné

PRÍPUSTNÝ POČET ČIAROVÝCH VÁD / PRETIAHNUTÝCH (napr. vlasové ryhy s hrúbkou ..., normálne ryhy)

ZÓNA Rodzaj wady Dĺžky jednotlivých vád (mm) Súčet dĺžok jednotlivých vád (mm)

Celý 
povrch

Vlasové ryhy ≤ 0,15 mm Bez obmedzení

R

Ostatné čiarové vady / pretiahnuté

Bez obmedzení

E ≤ 30 mm ≤ 90 mm

M ≤ 15 mm ≤ 45 mm



2.2.7. Rohové spoje

Hodnotia sa povrchy podstatné z hľadiska vizuálneho aspektu. Hodnoteniu podliehajú chyby viditeľné zo vzdialenosti, ktorá nie 
je menšia než 0,5 m. Hotový spoj nemôže mať žiadne diskontinuity alebo inklúzie.

Odchýlka viditeľných spojených rovín profilov nemôže byť väčšia než:
a) 0,6 mm pre zvárané profily PVC,
b) 0,2 mm pre krimpované hliníkové profily.

DEFINÍCIE:

Bodová vada - sférická alebo polosférická porucha vizuálnej priehľadnosti pri pozeraní cez sklo, môže ísť o trvalú vtrúseninu, 
plynovú vtrúseninu, bodovú vadu vo vrstvovom skle; Vady tohto druhu zahŕňajú bubliny (plynové vtrúseniny), kamienky a „zrná”. 
Podliehajú hodnoteniu z hľadiska početnosti defektov a ich veľkosti.

Zostatok / nečistota - materiál zostávajúci na povrchu skla, môže byť v podobe fliačika alebo „škvrny”, ako aj vnútorného zhluku. 

Obruba - lokálne zdeformovaná plocha, obvykle vôkol bodovej vady, keď sa vada nachádza v tabuli skla.

Fľak / škvrna po zatečení  - vada väčšia než bodová vada, často s nepravidelným tvarom, čiastočne s bodkovanou štruktúrou, 
napr. odtlačok prstu.

Čiarové vady / pretiahnuté - vady, ku ktorým môže dochádzať na povrchu skla alebo v skle, v podobe povlakov, rýh alebo stôp, 
rozprestierajúce sa na určitej dĺžke alebo ploche. Ide o vady, keď jeden z rozmerov prevažuje nad inými rozmermi, napr. ryha. 

Ryhy/poškodenia z vonkajšej strany viacskla:  
Citeľné pod nechtom (povinnosť vykonania kontroly kvality tovaru 
najneskôr do 5 dní od doby jeho dodania).

Ryhy/poškodenia vo vnútri viacskla: 
Neciteľné pod nechtom.

Určenie miesta výskytu vady vo viacskle

Obr. Trojsklo – dvojkomorové

3. Prípustné odchýlky/ aspekty nepredstavujúce vadu produktu

3.1. Dyhované povrchy

Na jasných farbách je povolený jeden oder povrchu o priemere do 5 mm. Ak spozorujete vadu, je potrebné ju zmerať pomocou 
vhodného meracieho zariadenia (milimetrové meradlo / mierka). Povolené sú malé farebné rozdiely v dýhovaných náteroch  
v oblasti rovnakého vzoru dýhy. Vzhľadom na ich špecifickosť a spôsob umiestnenia krúžkov, môžu farby podobné drevu vyka-
zovať mierny rozdiel v štruktúre. Na hladkých dýhách nie sú povolené žiadne vady na viditeľných plochách. V prípade, že je nový 
výrobok namontovaný v blízkosti namontovaného predtým, sú povolené rozdiely v štruktúre, farbe, odtieni a lesku povrchu. 
Neviditeľné povrchy v prípade uzavretého výrobku sa môžu líšiť od viditeľných plôch.

3.2. Natierané povrchy

Jedna inklúzia je povolená - bodová chyba s priemerom do 1 mm na 2 bežné metre panelu. Na svetlých farbách je povolený  
jeden povrchový oder o priemere do 5 mm. Ak spozorujete vadu, je potrebné ju zmerať pomocou vhodného meracieho  
zariadenia (milimetrové meradlo / mierka). Farebné rozdiely prvkov rôznych materiálov alebo vyrobených inou technológiou sú 
povolené. Rozdiely vo farebných odtieňoch lakovaných prvkov v rôznych výrobných šaržiach sú povolené. V prípade, že je nový 
výrobok namontovaný v blízkosti namontovaného predtým, sú povolené rozdiely v štruktúre, farbe, odtieni a lesku panelov. 
Neviditeľné povrchy v prípade uzavretého výrobku sa môžu líšiť od viditeľných plôch.

3.3. Pozinkované povrchy po tvárnení

Z výroby nezaistené hrany rezu alebo tie vykonávané počas montáže (koncovky laniek, hrany otvorov a pod.) vo vzdialenosti 
do 10 mm od línie rezu sú z hodnotenia vylúčené. Hodnoteniu nepodliehajú pozinkované prvky, na ktorých chyby vzniknuté 
počas používania neprekročia 0,5 % celkovej plochy. K strate lesku dochádza priamo pomerovo k vystaveniu slnečnému svitu, 
je možný výskyt škvŕn a farebných zmien (nepodliehajú hodnoteniu).



3.4. Surové hliníkové povrchy po tvárnení

Z výroby nezaistené hrany rezu alebo tie vykonávané počas montáže (hrany otvorov a pod.) vo vzdialenosti do 10 mm od línie 
rezu sú z hodnotenia vylúčené. Hodnoteniu nepodliehajú hliníkové prvky, na ktorých chyby vzniknuté počas používania neprekročia 
0,5 % celkovej plochy. K strate lesku dochádza priamo pomerovo k vystaveniu slnečnému svitu, je možný výskyt škvŕn a farebných 
zmien (nepodliehajú hodnoteniu).

3.5. Eloxované hliníkové povrchy

Rezné hrany, ktoré nie sú z výroby zabezpečené alebo k ich vytvoreniu došlo počas montáže (hrany otvorov a pod.), sú do 
vzdialenosti 10 mm od reznej línie vylúčené z hodnotenia. Hodnoteniu nepodliehajú hliníkové diely s vadami, ktoré vznikli počas 
používania a nepresahujú 0,5% z celkovej plochy. Strata lesku je priamo úmerná slnečnej expozícii a môže dochádzať k vzniku 
fľakov, ako aj farebných zmien (nepodliehajú hodnoteniu). Pripúšťa sa výskyt vád vzniknutých v dôsledku výrobných procesov, 
ako napr. viditeľné línie matríc, viditeľné línie obrábania, ryhy a šmuhy.

3.6. Presklené plochy

Pripúšťa sa kondenzácia vodnej pary, vyskytujúca sa na vonkajších povrchoch viacskiel otočených 
tak smerom dovnútra miestnosti, ako aj smerom von. Ide o prirodzený jav, ku ktorému dochádza 
pri zvýšenej vlhkosti vzduchu a teplote skla nižšej ako teplota okolitého vzduchu (tzv. rosný bod).  
V prípade viacskiel PMMA sa pripúšťa rosenie vo vnútri presklenia. Pohlcovanie vlhkosti zo vzduchu 
vyplýva z celého radu faktorov a ich kombinácií. Hlavnou príčinou je difúzia vlhkosti (prenikanie vlhka) 
vyvolaná tlakom, vlhkosťou vzduchu, teplotou a bodom kondenzácie. Vo viacsklách PMMA sú použí-
vané dištančné kolíky, ktorých počet závisí od veľkosti a tvaru presklenia.

Pripúšťa sa medzera v mieste spoja dištančných rámikov pod podmienkou, že štrbina  
nepresahuje 1 mm. 

Pripúšťajú sa vonkajšie poškodenia hrán skla a vyštrbenia, ktoré nemajú vplyv na odolnosť sklenenej 
tabule a nepresahujú šírku utesnenia viacskla (EN1279- 1:2018 F.6). 

Pripúšťajú sa zmeny vo vnímaní farby, môže to vyplývať z obsahu oxidu železitého v skle, procesu 
povliekania, zo zmeny hrúbky skla, konštrukcie a povlaku sklenenej tabule. 

Pripúšťajú sa rozdiely vo farbe izolačného viacskla, fasády zhotovené z izolačných viacskiel obsahujúcich sklo s povlakom môžu 
mať rôzne odtiene tej istej farby. Popísaný jav môže byť zintenzívnený, ak sklo pozorujeme pod uhlom. Možné príčiny rozdielov 
vo farbe zahŕňajú nepatrné rozdiely vo farbe substrátu, na ktorý je nanesený povlak, a nepatrné rozdiely v hrúbke samotného 
povlaku. V prípade izolačných viacskiel zhotovených zo skla float môžu efekty interferencie viesť k výskytu spektrálnych farieb. 
Optická interferencia je spôsobená vrstvením sa dvoch alebo viacerých svetelných vĺn v jednom bode a nepredstavuje vadu. 

Pripúšťa sa optická deformácia sklenenej tabule, vyplývajúca z miesta montáže okna – ak bude izolačné viacsklo namontované 
v inej výške alebo ak sa zmení teplota alebo barometrický tlak (vyšší alebo nižší tlak) oproti tým, ktoré boli v mieste výroby 
viacskla, sklá sa budú vychyľovať smerom dovnútra alebo von, čím budú spôsobovať špecifický efekt priehybu. V prípade mon-
táže viacskiel v nadmorskej výške viac než 700 m alebo pri relatívnom rozdiele výšok medzi miestom výroby viacskla a miestom 
jeho montáže, väčšom než 500 m, sa odporúča vykonať kompenzáciu tlaku. Umožní sa tak obmedzenie efektu preliačenia / 
vypuklosti viacskiel a zmenší sa riziko prasknutia skla, treba to mať na zreteli pri podávaní objednávky. 

Opalizovanie, alebo inak anizotropia, nepredstavuje vadu produktu. Pri pozorovaní v polarizovanom svetle tepelne tvrdeného 
bezpečnostného sodno-vápenno-kremenného skla sa oblasti namáhania prejavujú ako pestrofarebné zóny, občas nazývané 
„leopardími škvrnami”. K polarizácii svetla dochádza v normálnom dennom svetle. Stupeň polarizácie svetla závisí od počasia a 
uhla dopadania slnečných lúčov. Efekt dvojlomu je viditeľnejší pri pozeraní sa pod uhlom alebo cez polarizačné okuliare. 

Vzory vznikajúce na povrchu skla v dôsledku kondenzácie vody / vlhkosti, známe ako „vzory kondenzácie”, / stopy po prísavkách 
nepredstavujú vadu skla. K ich tvorbe dochádza vďaka prítomnosti mikroskopických usadenín silikónu na povrchu skla, ktoré sa 
postupom času rozpadajú. 

Tepelné praskliny nepredstavujú vadu produktu, k prasklinám spôsobeným tepelným namáhaním dochádza v prípade náhlych 
zmien teploty skla. Riziko tepelných prasklín stúpa v inštaláciách, kde sa vyskytuje veľké čiastočné zatienenie (napr. kvôli záve-
som, roletám, plagátom, nábytku, nálepkám a pod.), kde sú fóliové poťahy a kde sú radiátory alebo klimatizátory nasmerované 
priamo na sklo.
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3.7. Vylúčenie z hodnotenia

Hodnoteniu nepodliehajú povlaky vystavené pôsobeniu teplôt vzduchu nižších než –25 oC a vyšších než +55 oC. Natierané  
a dyhované povrchy pripravené v rôznych výrobných šaržách sa môžu medzi sebou líšiť farbou, odtieňom, štruktúrou a leskom.  
V súlade s charakteristikou práce môže rolovanie panciera brán/rolovacej mreže/vonkajších žalúzií spôsobiť oter povlaku lamiel/
profilov, čo je prirodzený jav a nepodlieha hodnoteniu. Vyššie uvedený jav sa môže objaviť približne po 200 cykloch.

Počas práce sekčných brán je s ohľadom na prípustné rozmerové odchýlky panelov, teplotnú rozťažnosť a charakteristiku práce 
brán prirodzeným javom oter segmentov na spojovacích zámkoch, a nepodlieha preto hodnoteniu. V súlade s charakteristikou 
práce brán, žalúzií, okna, dverí môže na mieste kontaktu povrchu s dotesňujúcim tesnením dochádzať k otieraniu povlakov, čo je 
prirodzený jav a nepodlieha hodnoteniu. Všetky vizuálne chyby, ktoré nie sú po nainštalovaní výrobku viditeľné, sa nehodnotia.

KRISPOL Sp. z o.o. ul. Michała Strzykały 4, 62-300 Września,  
NIP PL 7891541390, tel. +48 61 662 41 00, fax +48 61 436 76 48


