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Oba odstíny jsou součástí řady classic RAL 840-HR a tudíž spadají i mezi běžné
průmyslové odstíny. Existuje však jeden podstatný rozdíl mezi RAL 9006 a RAL 9007
a ostatními krycími odstíny série 193 RAL CLASSIC, které jsou vhodné pro všechny materiály
určené k nátěru ve vybraném barevném odstínu. Klasické RAL odstíny jsou vyráběny/tónovány
s velkou přesností a minimálními odchylkami. To však neplatí pro RAL 9006 a RAL 9007.
Oba odstíny vznikly v antikorozním programu tehdejší Reichsbahn (Státní železnice).
Odstíny byly předepsány pro antikorozní ochranu ocelových konstrukcí (vlaková nádraží, mosty
aj.) a pro nátěry vagónů (střechy atd.). Podobnou funkci plnily tyto odstíny také v tehdejším
letectvu a námořnictvu. Nikdy se nepočítalo s tím, že by byly použity pro dekorativní
účely.
Odstín RAL 9006 je v zásadě vyráběn za použití hliníkových částic a odstín RAL 9007
obsahuje oxid železitý ve vrstvené struktuře s malým množstvím hliníkového prášku.
Státní železnice Reichsbahn registrovaly všechny své odstíny v RAL, a to z toho důvodu, aby
znemožnili jejich použití coby referencí při zadávání objednávek. To platilo pro RAL 9006
i RAL 9007, avšak od 70. let 20. století vedlo toto začlenění do standardu RAL spíše
k nedorozuměním.
V současnosti se metalické odstíny staly velmi populárními, a to pro všechny
druhy architektonického využití (okenní rámy, podlahy apod.). Odstíny RAL 9006 a RAL
9007 byly tedy na trhu používány jako prostředek pro splnění stanovených požadavků, ačkoliv
zde neexistoval jednotný vrchní nátěr. Navíc v případě použití pro dekorativní účely vyžadují oba
odstíny aplikaci transparentní vrstvy. Odstíny RAL 9006 a 9007 opatřené transparentní vrstvou
jsou ohodnoceny jako speciální nátěr, což se samozřejmě promítá do ceny nátěru.
Pokud je specifikován RAL 9006 a RAL 9007, často se objevují problémy, a to hlavně
pokud dojde ke kombinaci více typů nátěrů (klasický nátěr, fermež, práškový nátěr). Rozdíly
v odstínu jsou velmi časté.
Z těchto důvodů doporučujeme použití odstínů RAL 9006 a RAL 9007 pouze
jako prostředek antikorozní ochrany, nikoliv coby nátěr sloužící pro dekorativní
účely.
Pozn.: Z tohoto důvodu vyvinula společnost International metalické odstíny, které jsou založeny na
polyuretanové bázi hmoty Interthane 990. Tento dvousložkový akryl-polyuretan speciálně v metalických
odstínech poskytuje výbornou stálost odstínu i lesku. Metalické odstíny Interthane 990 jsou tvořeny
zapouzdřením metalického pigmentu ve vrchním nátěru, který již není nutno dále přetírat dalším
transparentním nátěrem pro zajištění stálosti vzhledu. Metalické odstíny jsou kromě tradičních stříbrných
odstínu dodávány také v dalších odstínech.
Pro nejlepší výsledky se doporučuje aplikace nástřikem (konvenčním nebo nízkotlakým). Aplikace
válečkem je možná za podmínky ředění a výběru správného válečku. Aplikace štětcem se nedoporučuje
kromě malých ploch při aplikaci opravných nátěrů (tzv. touch-up). Z estetických důvodů doporučujeme
eliminovat lokální opravy.

