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Jestliže si chceme ke schodům 
pořídit takové zábradlí, které 
nám co nejdéle vydrží, u kovové-
ho máte vždy jistotu. 

Přestože kovové materiály pat-
ří k těm nejpevnějším s nejodol-
nějším, je třeba i u nich provádět 
průběžnou údržbu, aby nám co 
nejdéle vydržely.

Mnohá starší kovová zábradlí, 
která jsou umístěná venku, bývají 
mnohdy dlouhodobě vystavová-
na poměrně silným povětrnost-
ním podmínkám, sněhovému a 
deštivému počasí a v důsledku 
toho nastává nevyhnutelná tvor-
ba koroze. 

Abychom znehodnocení, pří-
padně zničení zábradlí, předešli, 
je třeba jej průběžně natírat spe-
ciálními antikorozními přípravky 
a laky, které vám pomohou okras-
nou bezpečnostní zábranu scho-
dů udržet po dlouhá léta v dobře 
zachovalém stavu.

Na to, abyste mohli nanést 
novou vrstvu laku, je třeba nej-
prve oškrabat tu stávající. Zejmé-
na u nového železa nebo oceli je 
nutné odstranit vrstvu zbylého 

mastného povrchu pomocí ředi-
dla. 

Lépe se vám tak bude nová vrst-
va nanášet. Jestliže máte kolem 
vchodových dveří domu zábradlí 
již léta staré, potom je třeba nej-
prve rezavějící vrstvu železa nebo 
oceli očistit od rezi drátěným kar-
táčem a brusným plátnem. 

Brusné plátno je potom třeba 
pořádně otřít. Rezavá místa se 
musí ošetřit zvlášť pečlivě, pro-
tože zbylá rez se rychle opět pro-
kouše vrstvou laku.

Stejně jako je u zábradlí z nověj-
šího kovu třeba průběžně otírat 
mastný povrch, tak oproti tomu 
u starších zábradlí, která mají již 
odstraněnou korozi, je ještě před 
základním nátěrem třeba nejpr-
ve zastěrkovat díry, které vznikly 
proreznutím. 

Jakmile nám vše úplně pro-
schne, získáme plochu ošetře-
nou novým ochranným nátěrem, 
která nám zase na nějakou dobu 
vydrží. 

Pokud zbrušujeme zbytky sta-
rého nátěru, používáme k tomu 
speciální brusné plátno. Poté 

Lakujeme staré kovové zábradlí
zpravidla následuje ještě druhý 
pevnější nátěr.

Závěrečný nátěr se provádí 
pomocí řady přípravků dostup-
ných na trhu. 

Povrch si můžete vybrat jak mat-
ný tak i lesklý. 

K tomu obvykle používáme mat-
ný lak nebo různé lesklé lakýrnic-

ké barvy na železný nebo ocelo-
vý povrch. Jestliže náhodou máte 
před vchodovými dveřmi zábra-
dlí měděné nebo částečně pozin-
kované, potom vám v takovém 
případě doporučujeme používat 
raději speciální lakýrnické výrob-
ky, které jsou vhodné pro snášen-
livost s těmito látkami. -lm-


