
1. Úvod

1.1. Předmět normy

Norma obsahuje informace o přijatelných odchylkách kvality povrchu a předkládá kritéria pro hodnocení výše uvedených odchylek.  
Posouzení se bude týkat vizuální kontroly povrchů:
- lakovaných,
- dýhovaných,
- eloxovaných,
- extrudovaných profilů,
- ocelových a hliníkových profilů tvarovaných plastickým zpracováním,
- prosklených průhledných povrchů (jednoduché a dvojité zasklení). 

1.2. Rozsah použití

Standardní vztahuje na následující typy povrchů:
- dýhované povrchy „sendvičových“ panelů,
- dýhované povrchy překryvných a vložkových panelů,
- dýhované povrchy extrudovaných a ohýbaných hliníkových profilů,
- dýhované povrchy z extrudovaných a ohýbaných profilů z PVC,
- lakované povrchy „sendvičových“ panelů,
- lakované povrchy překryvných a vložkových panelů,
- lakované povrchy extrudovaných a ohýbaných hliníkových profilů,
- lakované povrchy tvarovaných hliníkových profilů,
- lakované povrchy tvarovaných ocelových profilů,
- pozinkované povrchy tvarovaných ocelových profilů,
- surové povrchy tvarovaných hliníkových profilů,
- eloxované povrchy hliníkových profilů,
- prosklené průhledné povrchy výrobků (zasklení, zasklení v branách atd.),
- svařované a krimpované povrchy profilů. 

1.3. Rozsah výskytu u produktů 

Typy povrchů popsané v oddíle 1.2 najdete v produktech KRISPOL / KRISHOME: 

2. Kritéria hodnocení

2.1. Způsob provedení vizuální kontroly

Hodnocení by mělo být provedeno pohledem na zkušební povrch ve svislém úhlu 90° ze vzdálenosti uvedené v tabulce níže.
Kontrola se provádí na uzavřeném produktu za přirozeného denního světla, nikoli však na přímém slunečním světle. Během 
vyšetření není dovoleno používat zvětšovací přístroje a zdroje silného světla (např. halogenové žárovky, baterky). Testovaný 
povrch musí být zcela 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 



Tabulka vzdáleností od kontrolovaného vzorku v závislosti na povrchu a produktu 

Typ povrchu

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

sekční  
garážová  

vrata 

garážová  
rolovací  
vrata 

průmyslo-
vá sekční 

vrata 

průmyslové 
rolovací brá-
ny a mříže 

truhlářství
ALU / PVC

VNĚJŠÍ / 
VNITŘNÍ 

Venkovní  
rolety / 
žaluzie

dýhované povrchy „sendvičových“ panelů 2 m 2 m 2 m 1 m / 1 m

dýhované povrchy profilů 2 m 2 m 2 m / 1 m 2 m

lakované povrchy „sendvičových“ panelů 3 m 3 m 3 m 3 m 1 m / 1 m

lakované povrchy profilů 3 m 3 m 3 m 3 m 2 m / 1 m 2 m

pozinkované povrchy tvarovaných ocelových profilů 2 m 2 m 2 m 2 m

surové povrchy tvarovaných hliníkových profilů 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m

eloxované povrchy hliníkových profilů, 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m

prosklené povrchy výrobků 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m / 2 m 

2.2. Kritéria pro hodnocení různých typů povrchů 
2.2.1. Dýhované povrchy 

Posuzují se povrchy, které jsou důležité pro vizuální aspekt nebo použitelnost produktu. Posouzení se týká případů oděru, 
vměstků, puchýřů a nadměrné ztratě lesku dýhovaného povlaku.

Tmavé povrchy, matné nebo odbarvené v důsledku instalace na místě se silným slunečním zářením, nepodléhají posouzení.

2.2.2. Malované povrchy 

Posuzují se povrchy, které jsou důležité pro vizuální aspekt nebo použitelnost produktu. Pro vyhodnocování přicházejí v úvahu 
případy podmalování, odštěpování, odřeniny, inkluze, puchýře, nedostatečná přilnavost barvy, změna zabarvení, nadměrná ztráta 
lesku lakovaného  povlaku , nadměrná drsnost, skvrny, škrábance. Povlak by měl mít rovnoměrnou barvu a lesk - je povolena 
vizuální kontrola, kde by měl být lesk srovnatelný ve stejném úhlu s referenčním vzorkem.

Pro barevnou verifikaci lze použít pouze aktuální paletu Krispol RAL nebo test lze provést pomocí spektrometru. Barevné roz-
díly budou posouzeny pomocí výše uvedeného. měřicího zařízení v souladu s pokyny následujících norem:

PN-EN ISO 3668:2002 - Barvy a laky - vizuální srovnání 
PN-ISO 7724:2003 - Barvy a laky - Kolorimetrie - Části 1-3 
PN-EN ISO 11664:2011 - Kolorimetrie - Části 1-5

2.2.3. Povrchy pozinkované po tváření 

Posuzují se povrchy, které jsou důležité pro vizuální aspekt nebo použitelnost produktu. 

Posouzení nezahrnuje poškození na pozinkovaných prvcích, které se skládají hlavně z oxidu nebo hydroxidu zinečnatého a které 
vznikly v důsledku skladování nebo provozu v podmínkách dlouhodobé vlhkosti. Škody způsobené extrémními přírodními jevy, 
kontaktem s agresivním prostředím nebo působením vnějších faktorů, jako jsou soli, louhy, kyseliny, nejsou předmětem posouzení. 

2.2.4. Surové hliníkové povrchy po tváření 

Posuzují se povrchy, které jsou důležité pro vizuální aspekt nebo použitelnost produktu. 

Poškození prvků způsobené skladováním nebo provozem v dlouhodobě vlhkých podmínkách nepodléhá posouzení. Škody  
způsobené extrémními přírodními jevy, kontaktem s agresivním prostředím nebo působením vnějších faktorů, jako jsou soli, 
louhy, kyseliny, nejsou předmětem posouzení. 

2.2.5. Eloxované hliníkové povrchy 

Posuzují se povrchy, které jsou relevantní pro vizuální aspekt nebo použitelnost produktu.

Není předmětem posuzování poškození prvků způsobených skladováním nebo provozem v dlouhodobě vlhkých podmínkách. 
Není předmětem posuzování poškození způsobená extrémními přírodními jevy, kontaktem s agresivním prostředím nebo  
působením vnějších faktorů, jako jsou soli, louhy , kyseliny. 

Případné závady se posuzují ze vzdáleností uvedených v tabulce výše. 



ANO

Další kontrola podle níže uvedených tabulek

NE

R – okrajová zóna – 15 mm, obvykle pokrytá  
 rámem nebo odpovídající okrajovému  
 těsnění (v případě nezarámovaného okraje) 
E – obvodová zóna - na okraji viditelné oblasti, 
 šířka 50 mm  
M – hlavní zóna 

Správná kontrola zasklívací jednotky je založena na posouzení ze vzdálenosti 2,0 m, v pravém úhlu za denního světla 
(bez přímého slunečního světla) nebo za jasného rozptýleného osvětlení, na šedém pozadí. 

Izolační skleněné jednotky, jiné než vyrobené ze dvou tabulí monolitického skla.
Přípustný počet vad se zvyšuje o 25% pro každou další skleněnou součást (např. dvoukomorové sklo - x 1,25).

Je defekt viditelný ze vzdálenosti
2 m za přirozeného světla?

Sklo v souladu s normou 
PN-EN 1279-1,  

vada se nekvalifikuje

Vada je dále analyzována  
v souladu s normou

 PN-EN 1279-1

2.2.6. Prosklené plochy 

Hodnotí se povrchy, které jsou relevantní pro vizuální stránku nebo použitelnost produktu. Hodnocení se týká případů poškrábání, 
třísek a bodových vad s průměrem větším než 2 mm. Trhliny způsobené tepelnými nebo mechanickými vnějšími faktory,  
způsobené nesprávnou montáží nebo provozem, nejsou předmětem posouzení. 

Kvalitativní posouzení sad se provádí na základě níže uvedeného obrázku, samostatně pro každou zónu. Hlavní a okrajové 
zóny jsou určeny podle daných vlastností.

PŘIJATELNÝ POČET BODOVÝCH VAD (puchýře, body a „zrníčka“,chybějící povlak)

Velikost defektu bez okraju Plocha skla S (m2)

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

R Všechny velikosti Bez omezení 

E

Ø ≤ 1 Přijatelné, pokud je menší než 3 ks pro každou oblast Ø ≤ 20 cm

1 < Ø ≤ 3 4 1 ks na každý metr obvodu

Ø > 3 Nepřípustné

M

Ø ≤ 1 Přijatelné, pokud je menší než 3 ks pro každou oblast Ø ≤ 20 cm

1 < Ø ≤ 2 2 3 5 5 + 2/m2

Ø > 2 Nepřípustné

PŘIJATELNÉ MNOŽSTVÍ BODOVÝCH ZBYTKŮ VE FORMĚ BODŮ / TEČEK NEBO SKVRN
(např. zrno, špína, skvrny atd. způsobené při výrobě)

Rozměr a typ vady Plocha skla S (m2)

ZÓNA Ø w mm S ≤ 1 1 < S

R Všechny velikosti Bez omezení 

E

Body/Tečky Ø ≤ 1 Bez omezení 

Body/Tečky 1 < Ø ≤ 3 4 ks 1 ks na každý metr obvodu

Skvrna Ø ≤ 17 1 ks

Body/Tečky Ø > 3 a Skvrna Ø > 17 Maximálně 1 szt.

M

Body/Tečky Ø ≤ 1 Maximálně 3 ks pro každou oblast Ø ≤ 20 cm

Body/Tečky 1 < Ø ≤ 3 Maximálně 2 ks pro každou oblast Ø ≤ 20 cm

Body/Tečky Ø > 3 a Skvrna Ø > 17 Nepřípustné

PŘIJATELNÝ POČET LINEÁRNÍCH / PRODLOUŽENÝCH DEFEKTŮ (např. vlasové škrábance o tloušťce <= 0,15mm , normální škrábance)

ZÓNA Typ defektů Délka jednotlivých defektů (mm) Součet délek jednotlivých defektů (mm)

Celá 
plocha

Vlasové škrábance ≤ 0,15 mm Bez omezení 

R

Zbývající lineární  / prodloužené 
defekty 

Bez omezení 

E ≤ 30 mm ≤ 90 mm

M ≤ 15 mm ≤ 45 mm



2.2.7. Rohové spoje 

Posuzují se povrchy, které jsou důležité z vizuálního hlediska. Pro vyhodnocování přicházejí v úvahu vady viditelné ze vzdálenosti 
nejméně 0,5 m. Hotový spoj nesmí mít žádné diskontinuity nebo vměstky. Odchylka viditelných spojených profilových rovin 
nemůže být větší než:
a) 0,6 mm pro profily svařované z PVC
b) 0,2 mm pro hliníkové lisovací profily

DEFINICE :

Bodová vada - sférické nebo polosférické porušení vizuální průhlednosti při pohledu skrz sklo, můžou to být pevné vměstky, 
plynové vměstky , bodová vada u vrstveného skla, mezi takové vady patří puchýře (plynové inkluze), body a „zrníčka“. Posuzují 
se z hlediska počtu vad a jejich velikosti. 

Zbytek / špína - materiál zbývající na povrchu skla, může být skvrna nebo „příměšek“, také uvnitř zasklení. 

Halo - místně zkreslená oblast, obvykle kolem bodové vady, když je vada ve skleněné tabuli. 

Skvrna / pruh - vada větší než bodová vada, často nepravidelného tvaru, částečně se skvrnitou strukturou, např. otisk prstu. 

Lineární / podélné vady - vady, které se mohou objevit na povrchu skla nebo ve skle, ve formě zakalení, škrábanců nebo otisků, 
přesahující určitou délku nebo povrch. Jedná se o vady, kde jeden z rozměrů převažuje nad ostatními rozměry, např. škrábanec.

Škrábance / poškození na vnější straně zasklívací jednotky:  
hmatatelné pod nehtem (povinnost provést kontrolu kvality zboží 
maximálně do 5 dnů od dodání produktu).

Škrábance / poškození uvnitř zasklívací jednotky: 
nezjistitelné pod nehtem. 

Definování umístění defektu v zasklívací jednotce 

Náčrt :  Zasklívací balíček - trojsklo - dvoukomorový

3. Přípustné odchylky / aspekty, které nepředstavují vadu výrobku  

3.1. Dýhované povrchy 

Na světlých barvách je povolen jeden otěr s průměrem povrchu až 5 mm. Pokud zjistíte závadu, měla by být změřena vhodným 
měřicím zařízením (milimetrová stupnice / míra). U dýhovaných povlaků se stejným vzorem dýhy jsou povoleny mírné barevné 
rozdíly. Díky své specifičnosti a způsobu umístění zrna, mohou barvy podobné dřevu vykazovat mírný rozdíl ve struktuře. Na 
hladkých dýhách nejsou povoleny žádné vady viditelných povrchů. Pokud je nový produkt instalován v blízkosti dříve nainstalo-
vaného produktu, struktura, barva, odstín a lesk povrchu se mohou lišit. Povrchy neviditelné, když je výrobek zavřený, se mohou 
lišit od viditelných povrchů. 

3.2. Malované povrchy 

Je povoleno jedno začlenění - bodová vada s průměrem až 1 mm na 2 běžné metry panelu. U světlých barev je povolen jeden  
povrchový oděr do průměru 5 mm. Pokud zjistíte závadu, měla by být změřena vhodným měřicím zařízením (milimetrová stupnice 
/ míra). Jsou povoleny barevné rozdíly mezi prvky z různých materiálů  nebo vyrobené jinou technologií. Rozdíly v barevných 
odstínech lakovaných prvků z různých výrobních šarží jsou povoleny. Pokud je nový produkt instalován v blízkosti dříve nain-
stalovaného,   jsou povoleny rozdíly ve struktuře, barvě, odstínu a lesku panelů. Povrchy neviditelné, když je výrobek zavřený, 
se mohou lišit od viditelných povrchů.

3.3. Pozinkované povrchy po tváření 

Řezné hrany, které nejsou z výroby zajištěny nebo provedeny během montáže (konce linií, hrany otvorů atd.) do 10 mm od 
linie řezu, jsou z hodnocení vyloučeny. Posouzení se nevztahuje na pozinkované prvky s vadami vyskytujícími se během použí-
vání, které nepřesahují 0,5% celkové plochy. Ke ztrátě lesku dochází přímo v poměru k vystavení slunci, je možný výskyt skvrn  
a zabarvení (není předmětem hodnocení).



3.4. Surové hliníkové povrchy po tváření 

Řezné hrany, které nejsou zajištěny ve výrobě nebo provedeny během montáže (hrany otvorů atd.) do 10 mm od linie řezu, jsou 
z hodnocení vyloučeny. Hliníkové prvky s vadami vznikajícími při používání nepřesahují 0,5% celkové plochy nepodléhají posou-
zení. Ke ztrátě lesku dochází přímo v poměru k vystavení slunci, je možný výskyt skvrn a zabarvení (není předmětem hodnocení). 

3.5. Eloxované hliníkové povrchy  

Řezné hrany, které nejsou zajištěny ve výrobě nebo provedeny během montáže (hrany otvorů atd.) Do 10 mm od linie řezu, jsou 
z hodnocení vyloučeny. Hliníkové prvky, jejichž vady během používání nepřesahují 0,5% celkové plochy, nepodléhají posouzení. Ke 
ztrátě lesku dochází přímo v poměru k vystavení slunci, je možný výskyt skvrn a zabarvení (není předmětem hodnocení). Výskyt 
defektů vyplývajících z výrobních procesů, jako jsou: viditelné linky matric, viditelné linky zpracování, škrábance a pruhy, je povolen.  

3.6. Prosklené plochy 

Je přípustná kondenzace vodní páry, která se objevuje na vnějších plochách zasklívacích jedno-
tek směřujících jak dovnitř místnosti, tak mimo budovu. Je to přirozený jev, který nastává, když 
je vlhkost vzduchu vysoká a teplota skla nižší než okolní vzduch (tzv. Rosný bod). V případě 
zasklení PMMA je uvnitř zasklení umožněno odpařování. Absorpce vlhkosti ze vzduchu vyplývá 
z řady faktorů a jejich kombinací. Hlavním důvodem je difúze vlhkosti (infiltrace vlhkosti) způso-
bená tlakem, vlhkostí vzduchu, teplotou a bodem kondenzace. V zasklívacích jednotkách PMMA 
se používají distanční čepy, jejichž počet závisí na rozměrech a tvaru zasklení. 

Mezera ve spojování meziokenních rámů je povolena za předpokladu, že mezera nepřesáhne 1 mm. 

Přijatelné je vnější poškození hrany skla a škrábanců, které neovlivňují pevnost skla a nepřesa-
hují šířku těsnění izolačního skla (EN1279-1: 2018 F.6). 

Změny ve vnímání barvy jsou přípustné, mohou vyplývat z obsahu oxidu železa ve skle,  
procesu potahování, změn tloušťky skla, struktury tabule a povlaku tabule. 

Odchylky v barvě izolačního dvojskla jsou povoleny, fasády z izolačních skel obsahujících po-
tažené sklo mohou mít různé odstíny stejné barvy. Popsaný jev může zesílit , když sklo pozo-
rujeme pod úhlem. Mezi možné důvody barevných odchylek patří nepatrné odchylky v barvě 
podkladu, na který je povlak nanesen, a mírné odchylky v tloušťce samotného nátěru. V pří-
padě izolačního dvojskla vyrobeného ze skla float mohou interferenční efekty způsobit vzhled 
spektrálních barev. Optické rušení je způsobeno překrýváním dvou nebo více světelných vln v 
jednom bodě a nejedná se o závadu. 

Je přípustné optické zkreslení skleněné tabule způsobené místem instalace okna - pokud je izolační skleněná jednotka insta-
lována v jiné výšce, nebo při změně teploty, nebo barometrického tlaku (vyšší nebo nižší tlak) než v místě výroby u zasklívací 
jednotky se sklo vychýlí dovnitř nebo ven, což způsobí specifický vychylovací efekt. Při instalaci izolačních skleněných jednotek 
nad 700 m nad mořem nebo pokud je relativní výškový rozdíl mezi výrobním místem a místem instalace , zasklívací jednotky, 
větší než 500 m, doporučuje se provést kompenzaci tlaku. Tím se sníží konkávní / konvexní účinek izolačních skel a sníží se riziko 
rozbití skla, mějte to při objednávce na paměti. 

Iridescence nebo anizotropie není vadou výrobku. Při pohledu pod polarizovaným světlem tepelně tvrzeného sodno-vápenato-
-křemičitanového bezpečnostního skla se stresové oblasti jeví jako barevné zóny, někdy se jim říká „leopardí skvrny“. K polarizaci 
světla dochází za normálního denního světla. Stupeň polarizace světla závisí na počasí a úhlu slunečních paprsků. Dvojlomový 
efekt je výraznější při pohledu pod úhlem nebo přes polarizační brýle. 

Vzory vytvořené na povrchu skla kondenzací vody / vlhkosti jsou známé jako „kapající vzory“ / stopy nejsou vadou skla. Vznikají 
v důsledku přítomnosti mikroskopických silikonových usazenin na povrchu skla, které se časem rozkládají. 

Tepelné trhliny nejsou vadou výrobku, praskliny v důsledku tepelného napětí se objevují v případě náhlých změn teploty skla. 
Riziko tepelných trhlin se zvyšuje v instalacích s vysokým částečným zastíněním (např. závěsy, rolety, plakáty, nábytek, samo-
lepky atd.), kde se používají závěsy, nanášejí se fólie, a také tam, kde jsou ohřívače nebo klimatizace namířeny přímo na sklo. 
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3.7. Vyloučení z posouzení 

Povlaky vystavené teplotám vzduchu nižším než -25° C a vyšším než + 55° C nepodléhají posouzení. Malované a dýhované 
povrchy připravené v různých výrobních sériích se mohou lišit barvou, odstínem, strukturou a leskem. Podle pracovní charak-
teristiky : rolování dveřního závěsu / rolovací mříže / vnější roleta,  může způsobit abrazi lamelových / profilových povlaků,  
což je přirozený jev a nelze jej posoudit. Výše uvedený jev se může objevit přibližně po 200 cyklech.

Během provozu sekčních vrat je z důvodu přípustných rozměrových odchylek panelů, teplotní roztažnosti a charakteristiky 
provozu vrat přirozeným jevem stírání segmentů na spojovacích zámcích a není předmětem hodnocení. Podle vlastností dveří, 
rolet, oken a provozu dveří může dojít k odírání povlaků v místech dotyku povrchu s těsněními, což je přirozený jev a nelze jej 
posoudit. Jakékoli vizuální vady, které nejsou viditelné po instalaci produktu, nepodléhají posouzení. 
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