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V nano velikosti je sklo velmi ohebné
a snadno propouští vzduch. Povrchy z te-
kutého skla jsou podle vynálezců velmi
ohleduplné k přírodnímu prostředí a zcela
netoxické, zároveň je lze snadno omýt vo-
dou nebo otřít vlhkým hadříkem.

Tekuté sklo má rovněž velmi trvanlivé an-
tibakteriální účinky. Mikrobi ho nemají rádi,
protože se na něm obtížněji množí. Kromě
toho nanoskleněné povrchy odpuzují špínu
i vlhkost a zdatně odolávají teplu, ultrafialo-
vému záření nebo silným kyselinám. Podle
odborníků lze tekutým sklem potáhnout
prakticky všechno, co si lze koupit v ob-
chodě.

Německé potravinářské společnosti již
s tekutým sklem ve spreji uskutečnily zku-
šební testy ve svých výrobních provozech,
které dopadly veskrze úspěšně. Povrchy,
které je obvykle nutné drasticky sterilizovat
žíravinami, se při potažení tekutým sklem
daly udržovat jenom horkou vodou a zů-
stávaly vysoce sterilní po řadu měsíců. K po-
dobným závěrům došla i britská společnost
provozující vlaky, britský řetězec hotelů
i společnost vlastnící síť hamburgerového
občerstvení. Velmi slibně dopadl i roční test
tekutého skla v nemocnici v Lancashire, kde
používali vybavení, implantáty, katetry, nitě
k šití stehů i obvazy potažené tímto nano-
materiálem. Nadšeni jsou také provozovate-
lé historických památek, kterým tekuté sklo
pomáhá vítězit ve věčném boji s počasím
a sprejery.

   

Výrobcem této zajímavé technologie je
sama společnost Nano PLM+ s.r.o. která
tyto produkty neustale vylepšuje

Vlastnosti tekutého skla:
• Chrání proti graffiti, korozi a kyselým

i zásaditým vlivům.
• Je hydrofobní (odpuzuje vodu) a

oleo-fobní (odpuzuje olejovité látky).
• Lehce se čistí.
• Nezpůsobuje hmatatelné ani viditelné

změny povrchů, na něž je aplikováno.
• Má izolační schopnosti.
•  Působí antimikrobiálně. Tato vlastnost

má obrovské důsledky pro domácnosti,
zdravotnictví a potravinářský průmysl.

• Je bez zápachu.

• Vytváří dlouhodobou a trvanlivou ochra-
nu ošetřených povrchů.

Z uvedeného výčtu vyplývají i možnosti
využití tekutého skla v bazénových are-
álech a dalších zařízeních pro volný čas,
regeneraci a relaxaci. Lze s nimi spolehlivě
ošetřit okna bazénových hal či obklady
bazénových van, na nichž se pak nebude
usazovat a držet nečistota, a jejich údržba
tak nebude tolik pracná, častá a nákladná.
Dalšími vhodnými plochami pro aplikaci
jsou keramické mozaiky parních kabin
(stěny, sedáky i dlažba), povrchy tobogánů,
pomůcek pro děti (antibakteriální ochrana)
či prostorů v šatnách (skříňky, podlaha, stě-
ny, sprchy a WC). V neposlední řadě je to pak
ochrana budovy proti sprejerům a nepřízni-
vým vlivům počasí.

Konec sprejerů 
Začátek provozních úspor 

Adam Nytra

Nano PLM+, s. r. o.

Je to tekuté, průhledné, netoxické a poskytne vám ochranu proti spoustě nepříjemných,
dodnes mnohdy těžko řešitelných problémů – co je to? Asi tomu nebudete věřit, ale je
to sklo. Konkrétně takzvané tekuté sklo. Jde o křemičitý písek, zpracovaný do podoby
nanočástic, k nimž se do směsí přidává voda nebo etanol – podle povrchu, na který se
přípravek nanáší. Nic dalšího už není zapotřebí, tekuté sklo se na místě aplikace pevně
drží pomocí fyzikálních sil fungujících v nanosvětě. Sprej s tekutým sklem vytváří vodo-
těsnou vrstvu o síle zhruba 100 nanometrů, což jsou asi dvě tisíciny průměru lidského
vlasu.
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PRVNÍ REALIZACE

První realizace na území ČR v oblasti bazénů
a podobných zařízení proběhla v aquaparku
v Kravařích. Hlavním požadavkem tamního
ředitele Eduarda Kandráče byla aplikace na
sklo, u něhož dochází k neustálému
kontaktu s tvrdou vápenitou vodou a jehož
čištění přináší provozní problémy, prod-
loužení doby úklidu a další negativa.

První aplikace proběhla v březnu toho-
to na motoráčku (tzv. Hurvínek) v Krnově.
Tekuté sklo bylo aplikováno na jednu po-
lovinu tohoto motoráčku, aby bylo možno
porovnat rozdíly mezi oběma polovinami.
A výsledek? Část s aplikací se snadněji čistí
od nečistot, k běžné údržbě postačí pouze
voda, nebo také přírodní déšť. Motoráček
byl prezentován na Czech Rail Days v
Ostravě, kde byly předváděny vlastnosti
jako odolnost proti vodě, korozi, oleji,
nečistotám a proti graffiti. Další aplikace
proběhla v červnu pro společnost
ArcelorMittal v Ostravě – zákazník chtěl
otestovat účinnost tekutého skla na jedné
polovině přední ventilační části tažné
nákladní lokomotivy, neboť tyto stroje
projíždějí kolem pecí, kde se na ně usazují
různé zplodiny, následně se na povrchu laku
vytvoří černý film a a v krátké době (zhruba
3 měsíce) dochází k absolutní destrukci
laku. Také tento test dopadl na výbornou. Z
místa, kde bylo tekuté sklo aplikováno, šly
zplodiny snadno odstranit vlhkým hadrem,
protože aplikace zabránila průniku škodlivin
do struktury laku. Druhá polovina zůstala
potažena černým filmem, který již nešlo
odstranit.

Pokud jde o náklady, v uvedených
případech by čtvereční metr aplikace stál
250 Kč, ale v prvním případě šlo pouze o

zda aplikace bude zákazníkovi vyhovovat.
V současné době se blíží konečná fáze
jednání.

Návratnost aplikace je individuální, ale
hlavním aspektem je snadné čištění, tedy
úspora nákladů na za čisticí přípravky,
uklizečky, uklízecí firmy apod., a ochrana
povrchů proti opotřebení. Cena za nátěr s
prací nepřesahuje 300 Kč/m2, při aplikaci
jako anti-graffiti 500 Kč/m2. Garantovaná
stálost aplikace dosahuje pěti let.

Tekuté sklo lze zakoupit i bez aplikace
jako samostatný výrobek ve fromě spreje,
ovšem jen pro omezený počet povrchů: 

dřevo, kámen a textil. U ostatních materiálů
je aplikace natolik specifická, že vyžaduje
proškoleného pracovníka, který je držitelem
certifikátu IHK komory v Saarlandu.

DALŠÍ POUŽITÍ

To, že tekuté sklo spolehlivě funguje, přesto-
že není vidět, dokazují např. vlaky Pendoli-

no, u nichž se používá jak v interiérech jako
ochrana proti nečistotě, vodě a oleji (sedač-
ky, podlaha), tak na karoseriích (ochrana
proti graffiti apod.).

Jak už jsme uvedli, tekuté sklo je skvě-
lým řešením ochrany domovních fasád,
soch i památek, pro jeho antibakteriální
vlastnosti je ocení také zdravotnická zaří-
zení a restaurace. Uplatnění však najde také
u předmětů každodenní potřeby, jako jsou
koberce či oblečení: po aplikaci tekutého
skla vám už rozlité červené víno nepoškodí
sedačku, koberec ani bílou halenku.

Foto: archiv dodavatele

VYJÁDŘENÍ SZÚ

… použití nanotechnologie „tekuté sklo“ v prostředí umělých koupališť není pod-
míněno schválením ze strany orgánu ochrany veřejného zdraví. Je na provozovateli
bazénu, aby zvolil vhodné materiály, které zajišťují bezpečnost provozu a splnění
všech hygienických požadavků. Vyhláška č. 135/2004 Sb. (kterou se stanoví hygienic-
ké požadavky na koupaliště a sauny) k tomu jen obecně uvádí, aby povrchy ochozu
bazénu a podlahy v šatnách, sprchách a na záchodech byly ze snadno čistitelného, tj.
omyvatelného a dezinfikovatelného materiálu a aby měly protiskluzovou úpravu (viz
§ 10 odst. 1, § 21 odst. 5 a § 22 odst. 4 uvedené vyhlášky). A dále že materiály, které
přicházejí do styku s bazénovou vodou, nesmějí ovlivnit kvalitu vody po stránce fyzi-
kálně-chemické ani podporovat růst mikroorganismů a nesmějí mít negativní vliv na
účinnost dezinfekce bazénové vody (§ 11 odst. 1 uvedené vyhlášky).

Samozřejmě že předmětný výrobek musí dále splňovat požadavky na bezpečný
výrobek podle zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění poz-
dějších předpisů.

Kontakt:
Nano PLM+, s. r. o. 
102 00 Praha-Hostivař 
Telefon: 776 829 823 
E-mail: info@polymembran.cz
www.polymembran.cz 


