
1Ceramic Insulation Technology

Aplikujme kozmickú technológiu do každodenného života!

Tepelnoizolačná keramika



Prvý produkt s osvedčením (2005)

Aplikácia technológie JAXA 
pre súkromné účely

Značka kozmickej technológie
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Je len technológiou využívania viacvrstvového náteru anorganickej,  
špeciálnej, poréznej keramiky.

Čo je tepelnoizolačná keramika GAINA?
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?? : 
400μm

Akrilové silikónové živice

Štruktúra tepelnoizolačnej keramiky GAINA

Zloženie filmovej vrstvy pri 
sušení náteru

Obraz znázorňujúci štruktúru tepelnoizolačnej vrstvy

Akrilové silikónové živice, cca. 20 % 

Špeciálne porézne keramické per-
ličky, cca. 80 %

hrúbka



Uchovanie 
tepla

Uchovanie 
chladu

Tepelná 
ochrana

Obchádzanie 
popálenín

Trvanlivosť

Potláčanie 
hluku

Vylúčenie 
kondenzácii 
vodnej pary

Zlepšenie 
kvality  

vzduchu

Ohňo- 
vzdornosť
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?? � ガイナ ???

タンク内部のガス温度

Nádrž pre plyn (bután)

Priemerný pokles teploty o 5 °C

Teplota plynu v nádrži

Teplota plynu vo vnútri nádrže

Bez náteru Vonkajšia teplotaGAINA
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Cisterna s chemikáliami

Keď vo vnútri cisterny sa teplota dosiahla povolenú 
úroveň, ozvalo sa poplašné zariadenie.

Po natretí s prípravkom GAINA, poplašné zariadenie sa 
nezaplo ani raz.

Cisterna zvonka

Horný povrch cisterny Cisterna valcovitého 
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◆

Halászati fagyasztó raktár ( külső festés )Rybársky mraziarenský sklad (vonkajší náter)

Po natretí prípravkom GAINA 
plánované hodnoty dosiahli so 

4 chladiacimi strojmi.

Chladenie skladu plánovali  
realizovať pôvodne s 8  

chladiacimi strojmi.
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Strop tovární

Teplota povrchu 
stropu
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JR szuperexpressz vasúti terminálTerminal super expresu JR

Teplota vnútorných 
priestorov

Po natretí a s klímou, v prípade zníženia 
vnútornej teploty o 2 °C:

- úspora 8,12 mil. Yenov (ročne),
- pokles emisie CO2 o 220 ton.
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Železničný terminál firmy RENFE v Španielsku

Vnútorná teplota sa znížila o viac než 5 °C.

Vysokorýchlostný vlak AVE
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Klíma v Budapešti

Január

ZIMA JAR LETO JESEŇ ZIMA

Marec Jún SeptemberFebruár DecemberApríl Júl OktóberMáj August November

Priemerná teplota v Budapešti (°C)

Priemerná teplota v Tokyu (°C)

Zrážky v Budapešti (mm)

Zrážky v Tokyu (mm)
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A GAINA gazdasági eredménye ( 1 évben )Hospodárske výsledky prípravku GAINA (za 1 rok)

Pred 
natieraním Po natieraní 10. rok

Leto Zima

Máj Jún Júl August September Október November December Január Február Marec Apríl 



0

◆ 

Pred natieraním

Máj Jún Júl August September Október November December Január Február Marec Apríl

Po natieraní

Úspory

Máj Jún Júl August September Október November December Január Február Marec Apríl

Natieranie vrchu nákupného centra
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Hospodárske výsledky prípravku GAINA (za 1 rok)
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Festés előtt

Príklad na zmeny vnútornej teploty v zime

Nastavená 
teplota 

 vykurovania

Vnútorná  
teplota izby

Tepelné  
rozdiely

Vnútorná teplota izby 
po natieraní s GAINA

Teplota omietky po
natieraní stien

Vonkajšia 
teplota

zi

Pred  
natieraním 

stien

Po  
natieraní 

stien

Po  
natieraní  

stropu
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Loď na prepravu motorových vozidiel (obch. loď Mitsui)

Efektivita pracovnej činnosti sa výrazne zlepšila.
Uľahčila sa zabezpečovanie ochrany kvality prepravovaných vozidiel.
Ani pri podmienkach -60 °C zimy a +60 °C rovníkových horúčav loď sa 9 rokov nemusela znovu natierať.
Tieto údaje názorne poukazujú na účinnosť náteru s prípravkom GAINA.

Palubu všetkých lodí nového typu 
(43 ks) natreli s prípravkom GAINA

Teplota pod palubou:

Natieranie paluby s prípravkom 

Hodnotenie po natieraní:
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Autobus (horná plocha bola natretá)

Teplotné rozdiely medzi neošetrenou plochou 
a natretou prípravkom GAINA

38.5 (°C)

Neošetrená
plocha Neošetrená

plocha

45 (°C) -6,5 (°C)

37.5 (°C) 43,5 (°C) -6 (°C)

Zmeny teplôt stropu autobusu Zmeny teplôt hornej, vonkajšej 
plochy

GAINA

Teplota hornej,  
vonkajšej plochy

Teplota stropu

Neošetrená Tepl. rozdiel
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Španielsko (autobus Valencia)
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Letisko Kansa, vlak Wing Transfer

Vnútorná teplota
stropu

Pokles teploty
maximum cca. 10 °C

priemer cca. 5 °C

N-vnútorná strana

G-vonkajší, horný
povrch

Vonkajšia
teplota



Vonkajšia teplota

Nenatretý kontajner
Vnútorná teplota

(priemer)

Natretý kontajner
Vnútorná teplota

(priemer)

Rozdiel

Zariadenia železničných prejazdov vplyvom silného 
slnečného žiarenia a tepla sa často kazili. Preto ich ošetrili 

prípravkom GAINA.

Kontajnery pred natieraním

Bez 
náteru

S náte-
rom

Kontajnery po natieraní
1Ceramic Insulation Technology

Kontajnery komunikačných zariadení železníc
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Befestették GAINA-val az utasszállító híd

Az ultraibolya sugárzás hatását enyhítve, az 
utasszállító híd élettartamát jelentősen növelték.

Prvá budova letiska HANEDA (nástupný mostík PBB)

Vonkajší povrch nástupného mostíka natreli prípravkom 
GAINA, aby zmiernili nárast vnútornej teploty.

Zmiernením vplyvu ultrafialových lúčov sa výrazne zvýšila 
životnosť nástupného mostíka.
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Mraziarenské vozidlo (natretá vnútorná stena skrine) Udržiavanie 
chladu

Porovnanie vnútornej teploty 
mrazničky

Merania po nainštalovaní mraziaceho zariad-
enia PCM na - 29 °C

Bez náteru

Čas (hodín)

Te
m

pa
ra

tu
ra

 (°
C)

 

Čas uplynulý do 0 °C
Bez náteru:  18 min.
S GAINA:         3 min.
Rozdiel:           6 x

Najnižšia teplota
Bez náteru: -16,4 °C
S GAINA:     -19,7 °C
Rozdiel:         -3,3°C

Čas udržiavaný pod 0 °C
Bez náteru:   19 h 10 m
S GAINA:        22h
Rozdiel:          2h 50 m

Priemerná teplota
Bez náteru: -8,58°C S 

GAINA:    -13,8°C
Rozdiel:     5,3°C
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Mraziarenský trajler (strop) bez kondenzácie pár

Doterajšie opatrenia proti kondenzácii vodných pár

Eliminovanie 
kondenzácie 
vodnej pary

Vrstva obmedzujúca kondenzácie pár

Porušenie izolačnej vrstvy.
Často sa prichodilo, že balíky poškodili 

povrch izolačnej vrstvy. Zhoršila sa efektivita práce.

Balík zabalili do fólie
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Mraziarenský trajler (strop) 
                                                  bez kondenzácie pár

Eliminovanie 
kondenzácie 
vodnej pary

Poznámky dopravnej firmy:

Znižovaním kondenzácie pár na strope 
účinne možno predchádzať amortizácii 
počas nakladania a vykladanianákladu.
Tým sme vylúčili časové a materiálne 

straty pochádzajúcich z poškodenia tepel-
noizolačnej vrstvy a nákladov zabaľovanie 

balíkov do fólie.

Vonkajší vzhľad

Na skúšku ošetrili 10 
nákladných vozov

Ošetrili ďalších 50 
nákladných vozov

Vzhľad po natieraní stropu
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Vlak premávajúci sa v tuneli Seikan  
(elektrický riadiaci panel)                         Bez kondenzácie pár

Eliminovanie 
kondenzácie 
vodnej pary



Mapa Japonska

Tunel nachádzajúci sa cca. 100 metrov pod 
hladinou mora, má celkovú dĺžku 53,85 km.  
Zo všetkých tunelov určených na dopravu tento 
je najdlhší na svete.
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Vlak premávajúci sa v tuneli Seikan  
(elektrický riadiaci panel)                          Bez kondenzácie pár

Eliminovanie 
kondenzácie 
vodnej pary

Linka 485

Pôvodný stav Po natieraní

V dôsledku vyzrážania sa pary pokazil 
sa prerušovač

V zime sa dostala voda do elektrickej 
skrinky.

Seikan je spojovacím tunelom 
medzi Aomoritom a Hokkaidom. 
Má celkovú dĺžku 53,9 km.

Teplota v tuneli celoročne je  
20 °C a relatívna vlhkosť vzduchu 
80 – 90 %.

V tuneli sa do riadiacej skrinky dostane voda, z toho dôvodu sa zvýši vnútorná teplota. Keď sa vlak dostane von z tunela, vplyvom 
hokkaidovského studeného vzduchu sa naraz zníži teplota. Preto sa v skrinke vyzráža voda. To sa však môže viesť k poruchám, 
elektrickým skratom.

Po natretí s prípravkom GAINA, zlepšila sa tepelná izolácia a kondenzácia vodnej pary sa stala  
kontrolovateľnou. 
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Uchovanie tepla Uchovanie  
tepla

Povrch určený na  
ošetrenie

Zdroj tepla

Ochranná vrstva GAINA

Vrstva  
s nízkym  
tepelným 

vyžarovaním
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Pec na tavenie hliníka

Množstvo 
použitého plynu

(m3/deň)

Pred  
natieraním

2. júna

3. júna

4. júna

5. júna

6. júna

7. júna

Priemer

Po natieraní Rozdiel

Uchovanie  
tepla

Úspora energií: 35,2%
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Stroj na sušenie plátna

Pred natieraním

Pracovný postup natierania

Po natieraní 

Uchovanie  
 tepla
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Stroj na sušenie plátna Uchovanie  
tepla

V porovnaní s celkovou prevádzkou...

365 litrov  x  365 dní  x  cena nafty 82 Yenov  = zníženie cca. o 11 mil. Yen/rok

V porovnaní s plánovanými 5,5 mil. Yenov, ide o 200 %-né zníženie

Poznámka:
Napriek tomu, že množstvo materiálu vloženého do sušičky vzrástlo, čas sušenia 
sa skrátil - týmto mohli ušetriť aj na nákladoch na naftu.
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Predchádzanie popáleniam Predchádza 
-nie popá- 

leniam

Povrch určený na ošetrenie

Zdroj tepla

Štruktúra keramiky GAINA
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Predchádzanie popáleniam pri vysokých teplotách

Položenie rúk na nahrievané kovové plochy

Predchádza 
-nie popá- 

leniam
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Predchádzanie popáleniam pri nízkych teplotách Predchádza 
-nie popá- 

leniam
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Predchádzanie popáleniam Predchádza 
-nie popá- 

leniam

Teplota povrchu sa nemení, ale vplyvom tepelno-izolačných vlastností 
keramického náteru tento sa výborne hodí aj k predchádzaniu úrazov 
z dôvodu popálenín.
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Zvuková izolácia

Vplyvom špeciálneho keramického náteru GAINA vzniká odraz zvuku, 
čo má za následok aj tlmenie prechádzajúceho sa zvuku!

Potláčanie hluku
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Zvuková izolácia

Jednu z nádob natreli tepelno-izolačným prípravkom GAINA.

Firma A Firma B Firma C GAINA

Potlačenie hluku
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Vnútorná maľba bytov

Pri vytváraní hluku na hornom podlaží, zvukomerom sa zisťuje úroveň 
hluku (v decibeloch) na spodnom podlaží.

Spadnutie 
lyžice Dopad lopty Počúvanie 

hudby
Vysávanie 
vysávačom

Spláchnutie 
WC

Potlačenie hluku
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Vnútorná maľba bytov (výsledky meraní)

Poznámka maliara:
   „Hoci horné a spodné plochy neboli namaľované, vplyv  GAINY sa predsa      
dalo cítiť. Veľmi som bol prekvapený.“

Neošetrené

GAINA

Lyžica Lopta CD Vysávač WC

Potlačenie hluku
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Zlepšovanie zvukovej izolácie (špeciálne príklady) Potlačenie hluku
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Zlepšovanie zvukovej izolácie 
(spodný povrch motorového vozidla, resp. kapota motora) Potlačenie hluku

Pred  
natieraním Po natieraní
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Zlepšenie kvality vnútorného vzduchu (v byte) Zlepšovanie  
kvality vzduchu
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Kostol a múzeum Todaij 
(zbierka pokladov) ako národný poklad je pod ohranou štátu.
Dátum maľby: 2011                                    Ošetrovaná plocha: vnútorné maľovanie

Ochrana proti hmyzu  -  Kondenzácia  vodných pár  -  Extrémne teploty
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Izumotaisha

Izumotaisha: pohľad zvonka Múzeum umení a priemyslu
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Svätyňa priemyslu Saijo
Vonkajšie maľovanie  -  Dátum maľovania: 2012

Stav počas maľby



1Ceramic Insulation Technology

Onjovský kostol (kostol Mii)

Ošetrované plochy:  vonkajšie a vnútorné       Dátum maľovania:  2009-2014

Vedere exterioară
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Stavba dôležitých kultúrnych statkov – svätýň a kostolov

Până la finele anului 2015 am colaborat la  
construcția și reabilitarea a peste 70 de clădiri

 

Trvácnosť 
Stavba dôležitých kultúrnych statkov – svätýň a kostolov 

• Houkongouin (župa Kyoto) 
• Gumyouji (župa Kanagawa) 
• Gokurakuji (župa Ehime) 
• Houonji (župa Kyoto) 
• Bodaiji (župa Hukuoka) 
• Jigenji (župa Yamanashi) 
• Anrakuji (župa Nagano) 
• Chouhukuji (župa Ooita) 
• Nouhakusan jinja              

(župa Niigata) 

• Susa jinja (župa Hukuoka) 
• Shoukouji (župa Shiga) 
• Kannonji (župa Aichi) 
• Onjouji (župa Shiga) 
• Anyouji (župa Okayama) 
• Shouunji (župa Ehime) 
• Joudoji (Hiroshima Nagano) 
• Kostol a múzeum Todai - 

zbierka pokladov (župa Nara) 

 Viac ako 70 budov 
 Do konca roku 2015 



Krajiny, do ktorých sa exportuje prípravok GAINA

-Čína
-Južná Kórea
-Taiwan
-Thajsko
-Malajzia
-Vietnam
-Filipíny
-Kambodža
-Singapur
-Mongolsko
-Srí Lanka
-Palau
-Austrália
-Nový Zéland

-Španielsko
-Nórsko
-Holandsko
-Spojené Kráľovstvo
-Nemecko

-Amerika
-Mexiko
-Čile
-Dubaj
-Egypt
-Brazília

-Slovenská Republika
-MAĎARSKO
-Rumunsko
-Poľsko
-Česká Republika
-Chorvátsko
-Rakúsko



Výsledky testov tepelno-izolačného prípravku GAINA
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Výsledky testov tepelno-izolačného prípravku GAINA
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Výsledky testov tepelno-izolačného prípravku GAINA 

Výsledky testov tepelno-izolačného prípravku GAINA 

Podrobné údaje prípravku GAINA 
 
1.  Výsledky testov (v rámci firmy) 
2. Doklad dokazujúci ohňovzdornosť 

[Číslo certifikátu: NM-1194] (bez kovového podkladu) 
[Číslo certifikátu: NM-1904] (na kovovom podklade) 

3. Certifikát o tom, že vyhovuje predpisom používania 
formaldehydu  (F****) 

[Registračné číslo: N13004] 
4. Doklad obsahujúci výsledkov testov spektrálneho odrazu 

svetla (spectral reflectivity) 
5. Doklad obsahujúci výsledky testov merania úrovne 

infračervenej radiácie 
6. Doklad obsahujúci výsledkov testov merania priľnavosti 
7. Doklad obsahujúci výsledkov testov merania miery 

elektrických výbojov 
8. Údaje o bezpečnosti produktu 

(MSDS = Material Safety Data Sheet) 
9. Stavebno-priemyselné výsledky po použití 

10. Špecifikácia postupov aplikácie 
 

Nisshin Sangyou Co., Ltd. 
1. septembra 2008 

15. decembra 2005 
Výsledky testov 

Názov produktu: GAINA 
Farba: biela Nisshin Sangyou Co., Ltd. 
* Výsledky firemných testov 

Aspekty 
testov 

Spôsoby 
testov Výsledky testov 

Tvrdosť (poškriabanie 
povrchu ceruzkou) JIS-K5600 5.4 Mitsubishi Uni B 

Test lepiacou páskou 
(100/100) 

   

 
Nárazový test JIS-K5600 5.3 

(DuPont) 
 

500 g / 50 cm 
Bez 

odlupovaní a 
prasklín 

Erichsenov test 
(m/m) 

Erichsenov 
testovací 

stroj 
30 Ømm / 6 

mm 
Bez 

odlupovaní a 
prasklín 

Test s nožom na 
tapety JIS-K5600 5.5 

Nôž na rezanie 
tapety (Cutter 

guide) 
100 / 100 

Test odolnosti voči 
alkáliám 

5 %-ný NaOH 
20 ᵒC/24 h 

Hydroxid 
sodný 

Bez 
pľuzgierov a 
odlupovaní 

Test 
kyselinovzdornosti 

5 %-ný roztok 
20 ᵒC/24 h 

 
Kyselina sírová 

Bez 
pľuzgierov a 
odlupovaní 

Test so sprejom 
soľného roztoku 

5 %-ná slaná 
voda/86 h 

 
JISS-K5400 7.8 

Možno 
prečítať 

referencie 
 

Test tepelnej 
odolnosti 

150 ᵒC/60 
min Elektrická rúra Bez lézií 

200 ᵒC/60 
min Elektrická rúra Trochu zožltol, 

vznikli pľuzgiere 
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Výsledky testov tepelno-izolačného prípravku GAINA 

 
 

Certifikát 
 

Štátne registračné číslo: 88 
2. júna 2010 

 
Nisshin Sangyou Co., Ltd. 
Riaditeľ: Ishiko Tatsujirou 
 

Minister celoštátnej dopravy: 
Seiji Maebara 

 
   Potvrdzujem, že materiál s doleuvedenými štrukturálnymi 
charakteristikami, na základe nariadení popísanými v § 68, článok 26, odsek 1 
(uvádzanými aj v § 88, odsek 1) zodpovedá údajom uvádzanými vo 
vykonávacom nariadení toho istého zákona pod § 108, odstavec 2, odsek 1 až 
3 (Nehorľavé materiály). 
 
 

1. Overovacie číslo: 
NM-2777 
 

2. Názov certifikovaných štrukturálnych charakteristík: 
Náterová hmota typu akrilovej živice / nehorľavý podkladový 
materiál (bez kovového plechu). 
 

3. Certifikované štrukturálne charakteristiky: 
Sú uvádzané v prílohe. 
 
 
(Pozor! Tento certifikát starostilo uchovajte!) 

 
 

Certifikát 
 

Štátne registračné číslo: 88 
5. júna 2006 

 
Nisshin Sangyou Co., Ltd. 
Riaditeľ: Ishiko Tatsujirou 
 

Minister celoštátnej dopravy: 
Kitagawa Kazuo 

 
   Potvrdzujem, že materiál, resp. stavebný materiál s doleuvedenými 
štrukturálnymi charakteristikami, na základe nariadení popísanými v § 68, 
článok 26, odsek 1 (uvádzanými aj v § 88, odsek 1) zodpovedá údajom 
uvádzanými vo vykonávacom nariadení toho istého zákona pod § 108, 
odstavec 2, odsek 1 až 3 (Nehorľavé materiály). 
 
 

1. Overovacie číslo: 
NM-1194 
 

2. Názov certifikovaných štrukturálnych charakteristík, resp. 
stavebného materiálu: 
Náterová hmota typu akrilovej silikonovej živice / nehorľavý 
podkladový materiál (bez kovového plechu). 
 

3. Certifikované štrukturálne charakteristiky, resp. vlastnosti 
základného stavebného materiálu: 
Sú uvádzané v prílohe. 
 
 
(Pozor! Tento certifikát starostilo uchovajte!) 

Výsledky testov tepelno-izolačného prípravku GAINA 

 
 

Certifikát 
 

Štátne registračné číslo: 88 
2. júna 2010 

 
Nisshin Sangyou Co., Ltd. 
Riaditeľ: Ishiko Tatsujirou 
 

Minister celoštátnej dopravy: 
Seiji Maebara 

 
   Potvrdzujem, že materiál s doleuvedenými štrukturálnymi 
charakteristikami, na základe nariadení popísanými v § 68, článok 26, odsek 1 
(uvádzanými aj v § 88, odsek 1) zodpovedá údajom uvádzanými vo 
vykonávacom nariadení toho istého zákona pod § 108, odstavec 2, odsek 1 až 
3 (Nehorľavé materiály). 
 
 

1. Overovacie číslo: 
NM-2775 
 

2. Názov certifikovaných štrukturálnych charakteristík: 
Náterová hmota typu akrilovej živice / nehorľavý podkladový 
materiál (kovový plech). 
 

3. Certifikované štrukturálne charakteristiky: 
Sú uvádzané v prílohe. 
 
 
(Pozor! Tento certifikát starostilo uchovajte!) 

Podmienky používania testovacieho stroja so slanou vodou 
Teplota izby určenej na testovanie 35 ± 1 ᵒC 

Relatívna vlhkosť vzduchu izby 95 - 96 % 

Teplota zvlhčovača 47 ± 1 ᵒC 

Koncentrácia slanej vody (35 ᵒC) 5 W/V% 

Tlak zvlhčovaného vzduchu 1.0 ± 0.025 kg/cm2 

Množstvo roztoku získaného zachytením pary 80 cm2 : 1.0 – 2.0 ml/h 

pH roztoku zo zachytenej pary 6,5 – 7,2  (33 - 35 ᵒC) 

Merná hmotnosť roztoku zo zachytenej pary 1.0263 – 1.0410 (20 ᵒC) 

Množstvo roztoku soli Z vody musí byť vždy 
vyznačené množstvo 

Množstvo vody vo zvlhčovači Hladina vody musí byť 
medzi dvomi ryskami 

 
Výsledky testu   (Názov:  Gaina, biela) 

Čas 
zvlhčovania 

(h) 
Stav 

24 Hrdzu nevidieť 

32 Na mieste vrypu možno nájsť hrdzu. Bez pľuzgierov. 

40 ̶   ʺ   ̶̶ 

48 ̶   ʺ   ̶̶ 

56 ̶   ʺ   ̶̶ 

64 Na mieste vrypu sa hrdza trochu rozšírila. 

72 ̶   ʺ   ̶̶ 

80 ̶   ʺ   ̶̶ 

86 Okrem hrdze na mieste vrypu inde sa hrdza nenachádza. 
 



Výsledky testov tepelno-izolačného prípravku GAINA
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Výsledky testov tepelno-izolačného prípravku GAINA 

 
 

Certifikát 
 

Štátne registračné číslo: 88 
2. júna 2010 

 
Nisshin Sangyou Co., Ltd. 
Riaditeľ: Ishiko Tatsujirou 
 

Minister celoštátnej dopravy: 
Seiji Maebara 

 
   Potvrdzujem, že materiál s doleuvedenými štrukturálnymi 
charakteristikami, na základe nariadení popísanými v § 68, článok 26, odsek 1 
(uvádzanými aj v § 88, odsek 1) zodpovedá údajom uvádzanými vo 
vykonávacom nariadení toho istého zákona pod § 108, odstavec 2, odsek 1 až 
3 (Nehorľavé materiály). 
 
 

1. Overovacie číslo: 
NM-2777 
 

2. Názov certifikovaných štrukturálnych charakteristík: 
Náterová hmota typu akrilovej živice / nehorľavý podkladový 
materiál (bez kovového plechu). 
 

3. Certifikované štrukturálne charakteristiky: 
Sú uvádzané v prílohe. 
 
 
(Pozor! Tento certifikát starostilo uchovajte!) 

 
 

Certifikát 
 

Štátne registračné číslo: 88 
5. júna 2006 

 
Nisshin Sangyou Co., Ltd. 
Riaditeľ: Ishiko Tatsujirou 
 

Minister celoštátnej dopravy: 
Kitagawa Kazuo 

 
   Potvrdzujem, že materiál, resp. stavebný materiál s doleuvedenými 
štrukturálnymi charakteristikami, na základe nariadení popísanými v § 68, 
článok 26, odsek 1 (uvádzanými aj v § 88, odsek 1) zodpovedá údajom 
uvádzanými vo vykonávacom nariadení toho istého zákona pod § 108, 
odstavec 2, odsek 1 až 3 (Nehorľavé materiály). 
 
 

1. Overovacie číslo: 
NM-1194 
 

2. Názov certifikovaných štrukturálnych charakteristík, resp. 
stavebného materiálu: 
Náterová hmota typu akrilovej silikonovej živice / nehorľavý 
podkladový materiál (bez kovového plechu). 
 

3. Certifikované štrukturálne charakteristiky, resp. vlastnosti 
základného stavebného materiálu: 
Sú uvádzané v prílohe. 
 
 
(Pozor! Tento certifikát starostilo uchovajte!) 

Výsledky testov tepelno-izolačného prípravku GAINA 

 
 

Certifikát 
 

Štátne registračné číslo: 88 
2. júna 2010 

 
Nisshin Sangyou Co., Ltd. 
Riaditeľ: Ishiko Tatsujirou 
 

Minister celoštátnej dopravy: 
Seiji Maebara 

 
   Potvrdzujem, že materiál s doleuvedenými štrukturálnymi 
charakteristikami, na základe nariadení popísanými v § 68, článok 26, odsek 1 
(uvádzanými aj v § 88, odsek 1) zodpovedá údajom uvádzanými vo 
vykonávacom nariadení toho istého zákona pod § 108, odstavec 2, odsek 1 až 
3 (Nehorľavé materiály). 
 
 

1. Overovacie číslo: 
NM-2775 
 

2. Názov certifikovaných štrukturálnych charakteristík: 
Náterová hmota typu akrilovej živice / nehorľavý podkladový 
materiál (kovový plech). 
 

3. Certifikované štrukturálne charakteristiky: 
Sú uvádzané v prílohe. 
 
 
(Pozor! Tento certifikát starostilo uchovajte!) 

Podmienky používania testovacieho stroja so slanou vodou 
Teplota izby určenej na testovanie 35 ± 1 ᵒC 

Relatívna vlhkosť vzduchu izby 95 - 96 % 

Teplota zvlhčovača 47 ± 1 ᵒC 

Koncentrácia slanej vody (35 ᵒC) 5 W/V% 

Tlak zvlhčovaného vzduchu 1.0 ± 0.025 kg/cm2 

Množstvo roztoku získaného zachytením pary 80 cm2 : 1.0 – 2.0 ml/h 

pH roztoku zo zachytenej pary 6,5 – 7,2  (33 - 35 ᵒC) 

Merná hmotnosť roztoku zo zachytenej pary 1.0263 – 1.0410 (20 ᵒC) 

Množstvo roztoku soli Z vody musí byť vždy 
vyznačené množstvo 

Množstvo vody vo zvlhčovači Hladina vody musí byť 
medzi dvomi ryskami 

 
Výsledky testu   (Názov:  Gaina, biela) 

Čas 
zvlhčovania 

(h) 
Stav 

24 Hrdzu nevidieť 

32 Na mieste vrypu možno nájsť hrdzu. Bez pľuzgierov. 

40 ̶   ʺ   ̶̶ 

48 ̶   ʺ   ̶̶ 

56 ̶   ʺ   ̶̶ 

64 Na mieste vrypu sa hrdza trochu rozšírila. 

72 ̶   ʺ   ̶̶ 

80 ̶   ʺ   ̶̶ 

86 Okrem hrdze na mieste vrypu inde sa hrdza nenachádza. 
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