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Nátěrové systémy a barevné odstíny

K ochraně motorů proti korozi a proti vnějším klimatickým vlivům jsou k dispozici kvalitní nátěrové systémy v různých barevných 
odstínech. Parametry jednotlivých nátěrových systémů i kompletní nabídku barevných odstínů uvádí následující přehled.

Dodatečné písmeno –Z se zkráceným označením:
Standardní 
provedení

S00 S01 S02 S03 S04 S05  S06

Nátěry a jejich vhodnost pro klimatické oblasti s korozivní agresivitou podle ČSN IEC 60721-2-1
Standardní 
nátěr, korozní 
odolnost C2

Bez nátěru, ale 
neopracované 
litinové plochy 
základovány

Bez nátěru, 
ale motor 
základován

Zvláštní nátěr, 
korozní odolnost 
C3

Zvláštní 
nátěr, korozní 
odolnost C4

Zvláštní 
nátěrový 
systém, korozní 
odolnost C5

Nátěr všech 
vnitřních 
čistých ploch 
základním 
antikorozním 
nátěrem1)

Vrchní 
polyuretanový 
nátěr, 
objednatelné 
jen s S03 nebo 
S04

Použití
Nátěr 
používaný 
pro vnitřní 
prostory  
a pro venkovní 
instalaci 
pod střechou 
v prostředí,  
které není 
korozně 
agresivní.

Motory 
bez nátěru 
na základě 
požadavku.

Motory se 
základním 
nátěrem 
na základě 
požadavku.

Worldwide 
(globální, 
celosvětový) 
nátěrový systém 
pro venkovní 
instalaci 
v prostředí 
s nepřímým 
slunečním 
zážením a/nebo 
malou korozní 
agresivitou.

Nátěrový 
system 
doporučovaný 
pro venkovní 
instalaci 
s přímým 
vlivem 
průmyslového 
prostředí 
s mírnou 
expozicí 
SO

2
, pro 

provedení VIK 
a pro pobřežní 
klima (ne 
offshore), např. 
pohony jeřábů 
a papírenský 
průmysl.

Nátěrový 
system 
pro venkovní 
instalaci 
v prostředí 
s přímým 
vlivem 
průmyslového 
prostředí 
s mírnou 
expozici SO

2
  

a v prostředí 
mořském 
(offshore), 
např. pohony 
jeřábů.

Na základě 
požadavku lze 
dodat motory 
s vnitřním 
nátěrem. 
Doporučeno 
při vysokém 
riziku vzniku 
kondenzace 
vodní páry.

Přímé sluneční 
záření (UV 
záření) může 
způsobit změnu 
barevného 
odstínu. 
V případě 
požadavku 
barevné stálosti 
se jako vrchní 
nátěr používá  
polyuretan 
(RAL7030). 
Pro jiné 
barevné odstíny 
je nutný dotaz.

Zkušební požadavky podle ČSN EN ISO 12944-2 (kategorie korozní odolnosti) *
C2 – – C3 C4 C5 – –
Celková tloušťka vrstvy nátěru – jmenovitá tloušťka v μm 2) + 3)

Motory v hliníkovém provedení
2-K-Epoxidová pryskyřice
30 4) 5) – 30 60 120 – – – 
Polyuretan/S06
– – – – 120 – – Tloušťka nátěru 

obdobná jako 
u S03/S04

Motory v litinovém provedení
2-K-Epoxidová pryskyřice
60 30 60 90 150 170 6) – –
Polyuretan/S06
– – – – 150 170 6) – Tloušťka nátěru 

obdobná jako 
u S03/S04

Odolnost
Pro agresivní 
prostředí do 1% 
koncentrace 
kyseliny a louhu 
nebo v chráněném 
prostoru s trvalou 
vlhkostí.

Chemické 
vlivy prostředí 
obsahující 
do 5% 
koncentrace 
kyselin a louhů.

Chemické 
vlivy prostředí 
obsahující 
do 5% 
koncentrace 
kyselin a louhů.

Sluneční záření

Rozsahy provozních teplot
Krátkobobě do 
120°C

– – Krátkodobě do 
140 °C

–40 … 140 °C –40 … 140 °C – –

Trvale do 100 °C Trvale do 120°C
Relativní vlhkost při teplotě okolí
60 % (40 °C) – – 100 % (40 °C) 75 % (50 °C) 75 % (60 °C)
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1) Opracovaný rotorový svazek, hřídel, vnitřní průměr litinové 
kostry.

2) Celková tloušťka vrstvy:
- Tloušťka vrstvy je průměrná hodnota tloušťky vrstvy 

na vnějším povrchu motoru.
- Povrchy pod krytem ventilátoru jsou bez nátěru nebo mají 

jen jednu vrstvu nátěru (do 30µm).
- V nepřístupných místech povrchu motoru (prohlubně nebo 

dna prostor mezi žebry) se může tloušťka nátěru lišit.
Tloušťka vrstvy nátěru na motorech v hliníkovém nebo 
litinovém provedení se nevztahuje na celé motory, ale 
na jednotlivé díly, jako jsou např. ložiskové štíty a kostry. Toto 
platí i u dodávek motorů smíšené konstrukce hliník/litina.

3) Při větší tloušťce vrstvy nátěru může na motoru vzniknout 
elektrostatický náboj. Při vybití tohoto náboje může 
při současné přítomnosti výbušné směsí dojít k výbuchu. 
Přitom může dojít k úmrtí, vážnému poškození zdraví nebo 
velkým následným škodám na majetku. Pokud jsou natřené 
plochy znovu natírány,  musí být splněn jeden z následujících 
požadavků: 
• Celková tloušťka vrstvy nátěru je omezena příslušnou 

výbušnou   skupinou:
- IIA, IIB: celková tloušťka vrstvy nátěru  ≤ 2 mm
- IIC: celková tloušťka vrstvy nátěru  ≤ 0,2 mm u motorů 

pro výbušnou skupinu II (plyn)
• Hraniční hodnota povrchového odporu nátěrové hmoty:

- povrchový odpor  ≤ 1 GΩ u motorů skupin II a III (plyn a 
prach)

• Omezení přenosu náboje:
- 60 nC pro zařízení skupiny I nebo skupiny IIA
- 25 nC pro zařízení skupiny IIB
- 10 nC pro zařízení skupinu IIC
- 200 nC pro zařízení skupiny III

• Průrazné napětí  ≤ 4 kV u výbušné skupiny  III (jen prach). 
Poznámka:
Pro výbušnou skupinu IIC jsou volitelně k dispozici nátěry 
s tloušťkou větší než  200 µm, které byly testované 
na elektrostatické nabíjení. Motory mohou mít nátěrovou 
vrstvu větší než  200µm jen tehdy, pokud splní výše uvedené 
podmínky.

• Zkrácené označení S06 (vrchní nátěr na bázi polyuretanu) 
není přípustný pro motory s ochranou  Ex tb a Ex tc. 
Ověření tohoto nátěru na elektrostatický náboj v prostředí 
s výbušným prachem není dosud k dispozici.

 4) Hliníkové díly motorů splňují požadavku korozivní odolnost 
C2 i bez nátěru. U dílů, které nejsou viditelné, proto nátěr 
není nutný. Účelem nátěru je jen plnit  daný požadavek 
na barevnost.

5) Litinové díly na hlinikových motorech (např. ložiskové štíty 
na straně DE) mají jednu vrstvu barevného nátěru tloušťky 
> 30 µm.

6) 50 µm žárový zinek + 120 µm tloušťka vrstvy nátěru.
7) Motory se základním nátěrem jakož i s epoxidovým a 

polyuretanovým nátěrem  lze přelakovat stejným druhem 
nátěru, pokud jsou v originálním balení a jsou v záruční době. 
Přelakování s odlišnými nátěrovými hmotami zákazníkem je 
možné jen za předpokladu provedení zkoušky způsobilosti. 
Alternativní test způsobilosti podle ČSN EN ISO 16927 
“Nátěrové hmoty - Stanovení přetíratelnosti nátěrů”  je možno 
vyžádat a objednat.

Dodatečné písmeno –Z se zkráceným označením:
Standardní 
provedení

S00 S01 S02 S03 S04 S05  S06

Přetíratelnost 7)

Dobrá přetíratelnost do konce 1 týdne.
Předběžná úprava dílů 

Všechny díly očištěny a odmaštěny. Ocelové a litinové díly pískovány.
Sušení

Všechny vrstvy sušeny v sušárně.
Barevný odstín vrchní vrstvy
Standardní provedení RAL 7030 (šeď kamenná)
Dodavatelné barevné odstíny Jiné standardní a zvláštní barevné odstíny RAL je možno  objednat použitím zkráceného označení Y53 

resp. Y56 a krátkým textem obsahujícím požadované číslo RAL (pro volbu barevného odstínu RAL viz 
tabulky na následující straně).
S06 je k dispozici jen ve standardním barevném odstínu RAL 7030.

Ošetření čistých ploch volných hřídelových konců a příruby
Plochy jsou po očistění vodou a natřeny antikorozním  přípravkem.

Jiné
Odolnost proti otěru, pružnost, odolnost proti poškrábání, odolnost proti nárazu, odolnost proti světlu  
(žádná trvalá odolnost proti UV záření), fyziologická neškodnost.

Poznámka: Čisté nenatřené díly jsou pro dopravu opatřeny antikorozní ochranou.

*  Stupně korozní agresivity  atmosféry dle ČSN EN ISO 12944-2: C1 velmi nízká
 C2 nízká 
 C3 střední
 C4 vysoká
 C5 velmi vysoká (I - průmyslová, M - přímořská)



Nátěr v jiných standardních barevných odstínech RAL – zkrácené označení Y53  
(nutný krátký text s uvedením čísla RAL).

Číslo RAL Barevný odstín Číslo RAL Barevný odstín

3007 Červenohnědá 7001 Šeď stříbrná
5007 Modř brilantní 7004 Šeď signální
5009 Modř azurová 7011 Šeď kovová
5010 Modř enciánová 7016 Šeď strusková
5015 Modř nebeská 7022 Šeď ponurá
5017 Modř dopravní 7031 Šeď průmyslová
5018 Modř Malorka 7032 Šeď křemen
5019 Modř Capri 7033 Šeď cementová
6011 Zeleň africká 7035 Šeď mlhová
6021 Zeleň lusková 9005 Čerň hluboká
7000 Šeď bulharská

Nátěry následujících barevných odstínů musí být z důvodu slabého 
krytí aplikovány nejméně dvakrát. Nejsou možné u standardního 
provedení a proto musí být objednávány se zkráceným označením 
S02, S03 nebo S04.

Číslo RAL Barevný odstín

1002 Šeď písková
1013 Bílá perlová béžová
1015 Hněď mandlová
1019 Hněď béžová
2003 Oranž meruňková
2004 Oranž čístá
3000 Červeň holandská
5012 Modř pomněnka
6019 Zeleň bílá
9001 Bílá krémová
9002 Šeď alpská

Příklad:  původně Y53 nebo Y54 (RAL . . . .) 
 nově Y53 (RAL . . . .) +S02/S03/S04

Siemens, s.r.o.
Process Industries and Drives 
Velké pohony - standardní motory
I IA & DT LD P-SM
Siemensova 1
155 00  Praha 13

www.siemens.cz/motory

Informace uvedené v tomto prospektu poskytují 
popisy a údaje, které se v konkrétním použití 
nemusí vždy z důvodu následného vývoje 
shodovat se skutečností. 
Všechny údaje jsou závazné jen při smluvním 
ujednání. Jeho součástí jsou i dodací podmínky 
a technické změny.

Nátěr ve zvláštních barevných odstínech RAL– zkrácené označení Y56  
(nutný krátký text s uvedením čísla RAL)

Číslo RAL Barevný odstín Číslo RAL Barevný odstín
3004 Červeň purpurová 6032 Zeleň signální
3011 Červeň Spartan 6034 Modř ledovcová
3015 Růžová jasná 7005 Šeď strojní
3020 Červeň tulipán 7009 Šeď boubín
4005 Fialový hořec 7012 Šeď čedičová
5000 Modř violett 7015 Šeď břidlice
5001 Modř inkoustová 7023 Šeď betonová
5002 Modř ultramarin 7036 Šeď platina
5003 Modř večerní 7037 Šeď prachová
5005 Modř signální 7038 Šeď štěrková
5011 Modř ocelová 7039 Šeď sloní
5013 Modř kobalt 7040 Šeď hliníková
5014 Modř  lnová 7042 Šeď dopravní
5020 Modř pávová 7044 Šeď fasádní
5021 Modř mořská 7045 Tele gray 1
5022 Modř noční 7046 Tele gray 2
5023 Modř ladoňka 7047 Tele gray 4
6000 Zeleň patina 8012 Červeň Kongo
6001 Zeleň smaragdová 8025 Hněď bledá
6002 Zeleň šáchor 8028 Hněď terenní
6005 Zeleň mechová 9003 Bílá signální
6009 Zeleň jedlová 9004 Černá signální
6010 Zeleň trávová 9006 Hliník bílý
6016 Zeleň tyrkysová 9007 Hliník šedý
6017 Zeleň trávová 9010 Bílý šeřík
6018 Zeleň luční 9011 Grafitová černá
6024 Zeleň leknínová 9016 Bílá dopravní
6026 Zeleň opálová 9017 Čerň dopravní
6029 Zeleň kanadská 9018 Bílá Oněga

Nátěry následujících zvláštních barevných odstínů musí být 
z důvodu slabého krytí aplikovány nejméně dvakrát. Nejsou 
možné u standardního provedení a proto musí být objednávány se 
zkráceným označením S02, S03 nebo S04. 

Číslo RAL Barevný odstín
1003 Žluť signální
1004 Žluť zlatá
1006 Žluť kukuřičná
1007 Žluť krokus
1012 Zluť grapefrui
1014 Žluť plážová
1018 Žluť sluneční
1021 Žluť  kadmiová
1023 Žluť dopravní
1028 Žluť melounová
1032 Žluť golgen
1033 Žluť  letní
2008 Oranž broskvová
2009 Oranž dopravní
2010 Oranž signální
3002 Červeň karmínová
5024 Modř čekanka
6027 Zeleň  jasná

Katalog barevných odstínů na vyžádání.

Příklad:  původně Y51 (RAL . . . .) 
 nově Y56 (RAL . . . .) +S02/S03/S04

Nátěrové systémy a barevné odstíny


