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ВСТУП

І Іокриття на основі полімерів є одним з основних засобів захис
ту від корозії і декоративного оброблення устаткування, конструк
цій і споруд, а також промислових і побутових виробів.

Особливе місце серед полімерних покриттів посідають лако
фарбові матеріали завдяки простоти технології їх нанесення, низь
кій вартості та можливості утворювати плівки з високими фізико- 
механічними, декоративними та захисними властивостями.

Значний масштао використання лакофарбових покриттів 
мов язаний з багатьма їх перевагами —  багатоколірністю, різнома
нітністю властивостей і фактури поверхні, зручністю нанесення і 
рес і аврування, можливістю поєднання з іншими, насамперед неор
ганічними покриттями, відносно невисокою вартістю, багатоцільо
вим призначенням.

Дійсно, на долю лакофарбових покриттів припадає більш як 
N5 % захисту виробів машинобудування; понад 90 % поверхні бу- 
■чіисль і будівельних конструкцій підлягають фарбуванню. Нане
сенням лакофарбових покриттів також завершується процес вироб
ництва виробів меблевої, шкіряновзуттєвої, поліграфічної промис- 
ювостей, багатьох гумових виробів. Значна та відповідальна роль 
іакофарбових покриттів як основних засобів електроізоляції, гер

метизації, захисту від випромінювання, декоративного оброблення 
н електротехнічній промисловості, у виробництві космічних кораб- 
іии і літальних апаратів. Лакофарбові покриття використовують для 
боротьби з кавітацією, обмерзанням, брудоутриманням, обростан
ням в морських умовах мікроорганізмами, для звукоізолювання, 
світломаскування та створення джерел світла, з метою вимірюван
ня температури, регулювання фізіологічної і оптичної активності 
матеріалів, вирішення низки санітарно-гігієнічних завдань.

І Ірацездатність багатьох виробів електротехнічної, електронної, 
авіаційної та інших галузей промисловості залежить від якості по- 
г р іт їв .  У міру технічного прогресу та незмінного підвищення екс
плуатаційних характеристик виробів, підвищуються і вимоги до 
Чкості лакофарбових матеріалів і технологій отримання покриттів 
на їх основі.
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