
Uvedená informace vymezuje podmínky pro použití ocelových
otopných těles opatřených běžně prováděnou finální povrchovou 
úpravou ve smyslu normy DIN 55 900 a definuje kritická místa, 
prostory a prostředí omezující jejich použití. Firma KORADO , a.s. 
doporučuje, aby dále uvedená doporučení byla respektována v praxi 
a rozhodně budou brány v úvahu při řešení případných reklamací.

MOŽNOSTI A MEZE POUŽITÍ OCELOVÝCH 
OTOPNÝCH TĚLES POVRCHOVĚ UPRAVENÝCH 
VE SMYSLU NORMY  DIN 55 900

(stanovisko Státního výzkumného ústavu ochrany materiálu

Praha, 2001)

 1. Požadavky kladené na povrchovou úpravu
     otopných těles 

1.1 Všeobecně 
Požadavky na povrchovou úpravu otopných těles specifikuje
německá norma DIN 55 900 „Povrchové úpravy otopných
těles. Pojmy, požadavky, zkoušky. Materiály pro povrchovou
úpravu. Průmyslově prováděná povrchová úprava.“

Tato norma platí pro materiály používané k povrchové úpravě
otopných těles, jakož i pro průmyslově prováděnou povrchovou
úpravu otopných těles pro teplovodní vytápění a nízkotlaká
parní topení (teplota teplonosné látky až 120 °C).

Předmětem této normy není povrchová úprava otopných těles, která 
se provozují s teplotou vyšší jak 120 °C a nebo která jsou určena 
pro prostory s agresivním nebo vlhkým ovzduším. Přitom kuchyně, 
koupelny atd., jakož i místa mimo dosah rozstřiku sprch a toalet se 
za prostory s agresivním nebo vlhkým ovzduším se dle výkladu výše 
uvedené normy nepovažují.

Norma DIN 55 900 je členěna do 2 částí. DIN 55 900-1
se zabývá základní vrstvou barvy otopných těles, DIN 55 900-2 se 
zabývá finálním povlakem povrchové úpravy otopných těles.

Norma specifikuje požadavky na nátěrové hmoty použitelné k povr-
chové úpravě otopných těles a to jak na jejich fyzikálně-mechanické 
vlastnosti (přilnavost, odolnost při úderu), tak i na jejich korozní 
odolnost (odolnost vůči kondenzující vodě).

Norma ve svých všeobecných požadavcích požaduje, aby
otopná tělesa s konečným nátěrem byla vhodně chráněna
při přepravě, skladování, montáží a umožnila čištění povrchu
běžnými čistícími prostředky.

Je tedy základem pro stanovení jakosti kvality povrchu otopných
těles a dodržení všech zásad v ní obsažených, je závazné jak pro 
výrobce, tak i pro uživatele otopných těles. Nedodržení rozsahu plat-
nosti normy DIN 55 900 uživatelem se může stát příčinou pro zánik 
garancí ze strany výrobce.

 2. Kvalitativní popis typických prostředí.
Kvalitativní popis typických prostředí spolu s odpovídajícími
stupni korozní agresivity uvádí následující tabulka:
Popis typických prostředí pro odhad stupňů korozní agresivity:

Otopná tělesa s povrchovou úpravou splňující požadavky normy DIN 
55 900 jsou použitelná v prostorách s vnitřní atmosférou C1 bez 
omezení se zaručenou dlouhodobou životností.

Ve smyslu DIN 55 900-2 nemají však být otopná tělesa umisťována  
v prostorách s agresivním nebo vlhkým ovzduším (C2 – C5).  
Za kritické možno považovat umisťování takových otopných těles  
v dále uvedených prostorech. 

 3. Možnosti a meze použití ocelových otopných 
     těles povrchově upravených odpovídající 
     normě DIN 55 900 

3.1 Prostory s možným dosahem rozstřikované 
      vody či vodných roztoků 
V prostorách s vnitřní atmosférou C1 např. v obytných bytech, kan-
celářských, školských, hotelových a jiných veřejných budovách však 
existují i některé prostory (kuchyně, koupelny, toalety), uvnitř kterých 
se nacházejí místa s korozním působením C2 až C5. Jedná se  
o prostory v dosahu přímého rozprašování vody či vodných roztoků
(např. prostor pod mycím dřezem, pod umyvadlem, pod sprchou,
místa pravidelně ostřikovaná apod.). Tato místa jsou považována 
za prostory s vlhkou či agresivní atmosférou a nejsou vhodná pro 
umisťování otopných těles, třebaže místnosti jako celek (kuchyně, 
koupelny, toalety) se za prostředí s agresivním nebo vlhkým ovzduším 
nepovažují.

Na otopná tělesa umístěná v dosahu rozprašování vodních či ag-
resivních roztoků ( prostory C2 – C5 ) se tudíž nemohou vztahovat 
záruční nároky z titulu koroze nebo vzhledové změny povrchu.

V případě, že je nutné, aby otopná tělesa byla instalována v dosahu 
či uprostřed takovéto zóny, je nutné provést speciální opatření (pou-
žití pozinkovaného či korozně odolnějšího plechu, vhodná kapotáž 
apod.), kterými by se zabránilo koroznímu poškození povrchové 
ochrany použitých otopných těles.

Stupeň
korozní

agresivity

Korozní
agresivita

Příklady typických
vnitřních prostředí

C-1 velmi
nízká

Vytápěné prostory s nízkou relativní vlhkostí  

(30 až 65 %) a zanedbatelným znečištěním, 

např. kanceláře, školy, muzea, byty, hotely, ob-

chody apod.

C-2 nízká

Nedostatečně vytápěné prostory s proměnlivou 

teplotou a relativní vlhkostí nad 70%. Nízká čet-

nost výskytu kondenzace a nízké znečištění,

např. sklady, chodby, tělocvičny apod.

C-3 střední

Prostory se střední četností výskytu kondenzace 

a se středním znečištěním z výrobních i jiných 

procesů, např. výrobny potravin, prádelny,

pivovary, mlékárny , jatka ap.

C-4 vysoká

Prostory s vysokou četností výskytu kondenzace 

a se středním znečištěním z výrobních i jiných 

procesů, např. průmyslové výrobní provozy,

plavecké bazény, lázně, auto umyvárny, veřej-

né WC, stáje apod.

C-5 velmi
vysoká

Prostory s téměř trvalým výskytem kondenzací  

a nebo s vysokým znečištěním z výrobních pro-

cesů, např. důlní prostory, podzemní výrobní

prostory, neprovětrávané přístřešky v tropických 

vlhkých oblastech.
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Prostor Intenzita výměny vzduchu

Kuchyně
50 l/s – při provozu

12 l/s – při trvalém větrání nebo
otevřená okna

Koupelny, toalety
25 l/s – při používání 

10 l/s – při trvalém větrání nebo 
otevřená okna

Garáže 
a) jednotlivé
b) společné

50 l/s – jednotlivé
7,5 l/s na auto – společné

Bezproblémově lze instalovat otopná tělesa s povrchovou úpravou 
dle DIN 55 900 i v prostorách kuchyní, koupelen či toalet za před-
pokladu vhodného umístění tělesa v dané místnosti.

3.2 Prostory nedostatečně větrané

Jsou myšleny místnosti (prostory s vnitřní atmosférou C2 a výše)  
s okny, která nejsou vůbec otevírána nebo místnosti zcela bez oken, 
kde není zajištěna dostatečná výměna vzduchu. V těchto prostorách 
může snadno docházet, zvláště u vypnutých a proto studených 
otopných prvků ke srážení vlhkosti ze vzduchu ve formě kondenzátu 
na chladných otopných tělesech. Takto zkondenzovaná vlhkost přitom 
může korozně porušit ochranný nátěr tvorbou puchýřků či prokorodo-
váním. Pravidelné větrání vytápěných prostor je nutné jako ochrana
povrchové úpravy otopných těles před vlhkostí a zkondenzovanou 
vodou. Zároveň se nedoporučuje, rovněž jako ochranu otopných 
těles před zkondenzovanou vlhkostí, vypínat otopná tělesa umístěná 
v nedostatečně větraných prostorách.

Použití otopných těles, které vyhovují povrchovou úpravou  
DIN 55 900, uvnitř koupelen, toaletních prostorů a prádelen (bez 
oken) je možné jen za předpokladu, kdy je zajištěno větrání  
v rozsahu daném normou DIN 18 017 část 1 a část 3, kde jsou sta-
noveny příslušné hodinové výměny prostorového vzduchu. Obdobně 
jsou požadavky na teplotněvlhkostní mikroklima uvedeny  
v ČSN EN ISO 7730.

V případě, že nelze pravidelné větrání realizovat, případně není-li 
trvalá výměna vzduchu zajištěna, je nutný kontinuální provoz otop-
ných těles, aby bylo zabráněno vzniku chladných ploch, na kterých 
by docházelo ke kondenzaci vzdušné vlhkosti.

Na to musí dbát uživatelé takovýchto nevětraných a na vlhkost
častých prostorů (např. koupelen, prádelen). Pravidelné vytápění 
nebo pravidelné větrání uzavřených prostorů s instalovaným otopným 
tělesem je nutné.

Požadavky na větrání bytových a občanských domů uvádí následující 
tabulka:

3.3 Prostory s trvale zvýšenou vlhkostí 
      či agresivitou ovzduší
Týká se kritických prostorů (C2 – C5) plováren, saun, lázní, veřej-
ných toalet, mycích linek, prádelen, nabíjecích stanic, provozů che-
mického a potravinářského průmyslu i prostorů, kde se musí provádět 
čištění za mokra pomocí nízkotlakých i vysokotlakých čistících zaříze-
ní a podobných prostorů. Do nich otopná tělesa vyhovující  
DIN 55 900 určena nejsou. Pokud je nutné provést instalaci i do 
takovýchto provozních podmínek, je nutné konzultovat s výrobcem 
plánované umístění otopného tělesa a společně stanovit meze použití 
pro otopná tělesa se standardní povrchovou úpravou. Z pravidla se 
vyskytují v rámci výše uvedených kritických prostorů i prostory s ko-
rozním působením C1 jako např. kanceláře, šatny, dílny, jídelny kde 
použití otopných těles vyhovující DIN 55 900 je bez omezení.

 4. Skladování těles u uživatele, montáž a čištění
Norma DIN 55 900 požaduje, aby otopná tělesa s konečným nátě-
rem byla vhodně chráněna při přepravě, skladování, montáží a bylo 
umožněno čištění povrchu běžnými čistícími prostředky. Je nutné se 
řídit následujícím doporučením.

4.1 Přeprava
Při přepravě, ale i při skladování a konečné montáži otopných těles 
je nutné dbát na to, aby nedošlo k mechanickému poškození vnější-
ho nátěru na vlastních tělesech, ani na krycích elementech. Nesmí 
dojít ani k poškození deštěm či jakýmikoliv agresivními nečistotami.

4.2 Skladování
Skladování otopných těles s finální povrchovou úpravou u uživatele 
musí být prováděno v suchých a dobře větraných prostorech tak, 
aby v průběhu skladování nedošlo ke koroznímu poškození povrcho-
vé úpravy otopných těles.

4.3 Ochrana povrchové úpravy při montáži
Montáž otopných těles je třeba provádět tak, aby se ochranný 
obal odstraňoval teprve až po provedení všech stavebních pracích 
(kladení dlažby, stavební a betonářské práce, malířské a úklidové 
práce), aby se zabránilo poškození otopných těles, zejména jejich 
povrchové ochrany. Montáž otopných těles i jejich zprovoznění je 
realizovatelné bez odstraňování ochranného obalu.

4.4 Čištění otopných těles
Otopná tělesa s finální povrchovou úpravou mohou být očištěna po-
mocí vhodných vodou ředitelných čistících prostředků používaných 
běžně v domácnosti aniž by docházelo k jakýmkoliv nepříznivým 
změnám lakovaného povrchu. Tyto přípravky nesmí být abrazivní 
(odírají nátěrový povlak) ani silněji alkalické nebo kyselé (chemicky 
agresivní).
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