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NEVYHNUTELNÉ VLASTNOSTI LÁTEK 
NEREKLAMOVATELNÉ VADY 

     Screenové rolety 
 
 

Pomačkání – lomy 

Vznikají při skládání hotových potahů během jejich expedice. Vmístě 
skladu se může barva potahu jevit jako tmavší či světlejší, což je 
způsobeno jiným lomem světla na povrchu. Je popisováno také jako 
tzv. křídový efekt. Pomačkání je viditelné především u světlejších 

barev. 

Zvlnění 

Může se objevit poblíž švů či uprostřed 
jednotlivých pruhů látky. Během užívání 
působí na potah různé síly, způsobené 
zdvojením masy látky ve švech a 
podloženích, tahem od spodního profilu, 
prověšením hřídele či spodního profilu 

apod. Pnutí pak může vytvořit tzv. vaflový efekt nebo efekt rybí kostry.  

Odolnost vůči vodě a dešti 

Akrylové tkaniny jsou vybaveny 
voděodpudivou impregnací. V případě silného 
deště či dlouhého dešťového období by měla 
svislá clona zůstat zatažená, aby se předešlo 
škodám. Pokud potah zmokl, je třeba co 
nejdřív clonu vysunout a nechat pořádně 

vyschnout, jinak může dojít ke zvlvění látky. 

Zvlnění okraje 

Potah je udržován v napětí díky spodnímu závaží nebo pomocí 

pružin. Švy a podložení působí jako výztuže a tyto jsou 
schopny kompenzovat většinu pnutí. Při rolování také dochází 
ke stlačení švů a záložek, které se postupem času natahují. Toto 
vše může způsobit, že při vysunutí svislé clony jsou okraje 

potahu vyvěšené nebo zvlněné. 
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Záhyby ve švu nebo lemu u látky Soltis nebo podobných 

Potahy vedené pomocí zipu mívají speciálně v 
okrajových částech švů mírné záhyby. Důvodem je 
to, že tkanina a zip leží nad sebou a při navíjení 
absolvují různou dráhu. Pak dochází k tomu, že na 
okraji tkaniny při navíjení opakovaně vznikají 
záhyby. To se u vysunutého potahu projeví jako 
záhyb nebo zvlnění a tento jev je přípustný. Upotahů, 

které jsou sešívané (svařované) napříč, může být látka v místě příčných švů mírně zvlněná.  

Zatkaná vlákénka (v přípustném rozsahu) 

Projevují se jako ztluštělá místa a vznikají 
nahromaděním oděru z vláken a jejich zapracováním 

do výrobku během spřádání nebo tkaní. 

Plošné deformace na potahu  

Mohou vznikat u svislých clon s velkou šířkou. 

Příčné otisky v ploše potahu 

Mohou vzniknout vlivem napojení potahu na hřídel a otlačením příčných spojů 

na potahu.  

 

 

 

 

 

 

 

Žádná z těchto vad nesnižuje hodnotu a použitelnost fasádní svislé clony. 

  


