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Pri zaključnih delih v gradbeništvu je tako pri gradnji novih kot pri obnovi starejših stavb, ki morajo 

ljudem zagotavljati primerno in zdravo bivalno okolje, danes v ospredju uporaba trajnostnih, okolju in 

uporabnikom prijaznih materialov. Hkrati se z uporabo tehnik strojnega nanašanja raznolikih vrst 

gradbenih materialov povečuje tudi učinkovitost dela profesionalnih izvajalcev - fasaderjev in 

slikopleskarjev, in sicer tako pri izvedbi zunanjih dekorativnih ometov, nanosu fasadnih barv in 

premazov kot pri celostni obdelavi notranjih zidnih površin. S strojnim nanašanjem barv, izravnalnih 

mas in disperzijskih kitov na zidne, lesene ali kovinske površine delo izvajalcev na gradbiščih poteka 

bistveno hitreje, saj so postopki nanosov povsem enostavni, pa tudi varneje za njihovo zdravje in 

delovno okolje.  

 

Nemško podjetje Wagner je tudi na slovenskem trgu prepoznano po svojih inovativnih in tehnološko 
visoko razvitih napravah za strojno nanašanje, ki jih pri brizganju materiala pod ustreznim tlakom 
odlikuje tehnologija HEA (High Efficiency Airless). In to ne le z vidika učinkovitosti, kakovosti in 
hitrosti nanašanja, pač pa tudi z vidika varovanja zdravja izvajalcev in preprečevanja vpliva 
škodljivih emisij na okolje.  

Za kakovosten nanos z brizganjem s standardno tehnologijo je treba material skozi črpalko naprave v 
brizgalno šobo spraviti pod visokim pritiskom, in sicer med 150 in 250 bari, da bi na tisti površini, ki 



 

jo obdelujemo, dosegli enakomeren nanos. Naprave s takim tlakom se uporabljajo za zaključna dela 
v gradbeništvu, medtem ko so tlaki v industriji težkih kovin bistveno večji.  

Pri snopu atomiziranega materiala, ki se strojno nanaša na površino, se ustvarja meglica, ki pa je 
zaradi vsebnosti hlapnih organskih spojin in titanovega dioksida v materialih lahko zdravju škodljiva 
(regulativa VOC in TiO₂). Podobni negativni učinki veljajo tudi za praškaste materiale, ki naj bi jih 
izolirali na samem gradbišču in tako zaščitili izvajalce. Med tistimi, ki izvajajo dela na gradbiščih, je žal 
še vedno kar 80 % takih, ki pri delu ne uporabljajo ustrezne zaščitne opreme. Maske tako uporabljajo 
le redki, zaščitnih očal pa skorajda nihče.  

Pri tehnikah apliciranja nanosov na površine je pomemben tudi ustrezen pretok materiala – če je 
prevelik, pride do zatekanja, prav tako lahko pri tistih izvajalcih začetnikih, ki še niso vešči tehnik 
strojnega nanašanja, prihaja do vidnih robov brizgalnega snopa, kar občutno slabša kakovost nanosa. 
Izvajalci morajo zato pri nanašanju upoštevati priporočene korake, da bi pri obdelavi površin 
zagotovili enakomerno razpršitev materiala ter se ob delu pod visokim tlakom izognili morebitnim 
telesnim poškodbam (razlika v tlaku med 150 in 250 bari, če jo primerjamo s tlakom v pnevmatikah, 
ki znaša 2,5 bara, je precejšnja).  

   

Vse to za industrijo strojnega nanašanja gradbenih materialov predstavlja poseben izziv, zato so v 
Wagnerju razvili posebno šobo, ki je oblikovana tako, da ima dve komori – predkomoro, ki dodatno 
atomizira material, in zaključno komoro za kakovosten brizgalni snop. Sama oblika obeh komor 
omogoča formiranje večjih brizgalnih kapljic, ki so posledično težje, zato jih je mogoče bolj precizno 
usmeriti na površino. Gre za visoko učinkovito HEA tehnologijo, ki prinaša vrsto pozitivnih učinkov 
ter omogoča kakovostno in homogeno obdelavo površin. Pri standardnih šobah je pritisk pri 150 
barih spodnji minimum, ko pa se začnejo na obdelanih površinah pri brizganju pojavljati neželeni 
prehodi z vidnimi črtami, je potrebno tlak še povečati, kar pa ustvarja več neželene meglice. Bolj 
homogen snop je mogoče doseči z redčenjem ali segrevanjem materiala oz. z zmanjšanjem velikosti 
šobe, da ti vidni prehodi (črte) izginejo, oziroma z zamenjavo standardne šobe za revolucionarno 
HEA šobo zelene barve. 

Svoje naprave za brizganje s HEA tehnologijo so v Wagnerju opremili tudi z manometrom s HEA 
območjem. Prednost HEA brezzračne tehnologije je, da je večino materialov mogoče brizgati z 
bistveno nižjim tlakom, to je med 60 oz. 80 do 140 bari.  

Sam razvoj te inovativne šobe je potekal v Wagnerjevem razvojnem centru v Minneapolisu v ZDA. Za 
njihovo izdelavo uporabljajo najbolj kakovostne materiale, kot sta nerjavno jeklo in karbid, ki 
preprečujejo njeno obrabo. Izvajajo tudi testiranja in meritve HEA šob, ki v primerjavi z uporabo 
standardnih prinašajo manjše negativne učinke na okoliški zrak s kar 55 % manj meglice v aerosolu. 
Pri težjih materialih, ki vsebujejo topila, za zagotovitev homogenega snopa priporočajo njihovo 
redčenje, saj bi s povečanjem tlaka ustvarili neželen nastanek meglic, kar je škodljivo tako za 
uporabnika kot za okolje.  



 

Prednosti HEA tehnologije za zdravje in okolje so tako več kot očitne, prav tako je zaradi nižjega tlaka 
obraba naprav in njenih vitalnih delov manjša, kar za dva- do tri-krat podaljšuje njihovo življenjsko 
dobo. Zmanjšanje tlaka vodi k povečanju delcev brizganega materiala ter k bolj kontroliranemu, a 
vendar enako hitremu nanosu oziroma procesu aplikacije. Razlik v hitrosti nanašanja s standardno 
pri 170 in HEA šobo pri 110 barih praktično ni, kar so izkazale tudi meritve, opravljene pri 
neodvisnem nemškem institutu.  

Pri brizganju materialov zmanjšanje tlaka ustvarja večje in mehkejše kapljice, ki pa se v zraku ne 
zadržujejo in jih je mogoče nanašati tja, kjer jih najbolj potrebujemo. Z uporabo HEA tehnologije je 
mogoče zrak v prostoru za 80 % hitreje očistiti prašnih delcev, kar pomeni bistveno prednost za 
zdravje izvajalca (zlasti za zaščito oči in pljuč), saj vdihava veliko manj škodljivih delcev.  

Izvajalci zaključnih del v gradbeništvu v Sloveniji se preko različnih praktičnih delavnic že seznanjajo s 
tehnikami apliciranja in prednosti HEA tehnologije tudi toplo pozdravljajo.  


