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V vsebinskem sklopu Polnila boš spoznal vrste polnil, njihove 

značilnosti, kvalitete, standarde in področja uporabe. 
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Polnila so materiali, ki naredijo tapetniške izdelke mehke in 

voluminozne. 

   

 

 

 

Polnila delimo glede na izvor na naravna in sintetična. 

 

 

Polnila so lahko različnih oblik, najpogosteje pa jih uporabljamo v 

obliki vlaken in pene. 

 

Več o vlaknih 
naravnega izvora 
preberite v gradivu o 
prevlečnih 
materialih. 
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Polnila naravnega izvora 

 

Sintetična polnila uspešno izpodrivajo polnila naravnega izvora, a 

popolnoma jih najbrž nikoli ne bodo, saj imajo polnila naravnega 

izvora nekaj zelo dobrih lastnosti: 

- so higroskopna (sposobna sprejemanja in oddajanja 

vlage glede na zunanje pogoje),  

- zadržujejo toploto (predvsem volna),  

- so zračna,  

- se lahko razgrajujejo in zato ne obremenjujejo 

okolja,  

- se lahko pridobivajo (predvsem bombaž in volna). 

 

Imajo pa polnila naravnega izvora tudi nekaj neželenih lastnosti, 

zaradi katerih so jih ponekod izpodrinili sintetični materiali: 

- visoki stroški pridobivanja,  

- v vlažnih prostorih dobijo zatohel vonj,  

- lahko jih napada plesen, 

- volno napadajo molji, 

- v suhih in zračnih prostorih se izognemo vonju, 

plesni, pršicam, vendar polnila postanejo bolj krhka 

in delno izgubijo vzmetno sposobnost, 

- potrebno jih je obnavljati, mikati. 

dobre lastnosti 

slabe lastnosti 
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Naravna polnila so največkrat vlakna živalskega in rastlinskega 

izvora: 

 

 

Polnila rastlinskega izvora 

 

Polnila ločimo glede na del rastline, iz katerega jih pridobivamo:  

- listna: nižinska in gozdna trava, palma, juka, aloja 

  

  

 

Otre so stranski produkti 
pri pridobivanju konopjinih 
in lanenih vlaken. Vlakna 
so neenakomerno dolga, 
močna in neurejena, belo 
rumene barve. Groba in 
srednje groba vlakna 
uporabljamo za polnilo, 
drobna pa za oblikovanje 
blazine. Manj je olesenelih 
delov kvalitetnejši je 
material. 
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- stebelna: konoplja, lan, juta 

  

- semenska: bombaž, kapok 

  

- plodovna vlakna: kokos 
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Polnila živalskega izvora 

 

Polnila živalskega izvora dobimo od različnih živali v obliki volne, 

dlak, ščetin, žime, perja in puha. To so izrastki določenih oblik na 

koži živali, ki jo ščitijo pred različnimi zunanjimi vplivi. Poznamo 

ovčjo volno, konjsko in govejo žimo, svinjske ščetine, kozjo, 

kameljo in zajčjo dlako, perje in puh rac, gosi in kokoši. 

 

Navedena vlakna uporabljamo za polnila blazinjenih izdelkov. Pred 

uporabo morajo biti ustrezno pripravljena: razkužena, razvrščena 

po vrsti in kvaliteti. Vsa polnila živalskega izvora so dober toplotni 

izolator in so higroskopična. 

 

Gladka vlakna, kot so ščetine, dlake in žima, spletejo v štrene 

in toplotno obdelajo. Po daljšem skladiščenju štrene pred uporabo 

razčešejo. Tako dobimo nakodrana vlakna, ki imajo znatno večji 

volumen in vzmetno (polnilno) sposobnost. Žima je grobo vlakno 

iz konjske grive in repa, ki se posebej odlikuje kot zelo kvalitetno 

naravno polnilo za žimnice z veliko vzmetno sposobnostjo in 

trajnostjo. Ščetine se uporabljajo predvsem za polnilo žimnic in 

oblikovanje foteljev. Dlake so finejše, imajo manjšo polnilno 

vrednost in se za polnilo uporabljajo v manjši meri. 
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Volna je najpomembnejše živalsko vlakno z odličnimi lastnostmi. 

Dolžina, kakovost in finost volne je pri živali različna in je odvisna 

od pasme, nege živali in klimatskih pogojev. Najkvalitetnejša volna 

je okoli vratu. Volna je elastična, zadržuje toploto, je 

higroskopična. Pod vplivom toplote, vode in drgnjenja se vlakna 

sprimejo – spolstijo. Vlakna so občutljiva na molje, drgnjenje in 

trganje. 
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Perje in puh dobimo od kokoši, rac in gosi. Puh je podoben 

perju, le da nima stržena. Raste okoli vratu pod perjem živali 

(predvsem gosi). Ima obliko majhnega šopa lahkih puhastih 

žarkov z jedrom točkaste oblike. Puh ima veliko polnilno vrednost, 

oddaja toploto in dobro izolira. Puh je najkvalitetnejše naravno 

polnilo. Perje ima vzdolž po sredini stržen. Polnilo je bolj 

kvalitetno, če so peresca manjša in imajo manjši stržen. Puh in 

perje uporabljamo za polnilo pri kvalitetnem blazinjenem pohištvu 

za proste dekorativne blazine ter prešite odeje. 
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SINTETIČNE SNOVI V TAPETNIŠTVU 
 
To so vse s pomočjo kemije pridobljene mase. S pomočjo 

kemičnih reakcij se majhne molekule – monomere združujejo v 

večje – polimere. Pridobimo jih s predelavo naravnih produktov 

(npr. celuloze) ali pa sintetično iz snovi z nizko molekulsko maso, 

največkrat iz ogljikovodikov, npr. nafte, premoga ali zemeljskega 

plina. 

 

Uporaba sintetičnih snovi je zelo razširjena zaradi njihovih dobrih 

lastnosti: 

� imajo relativno nizko gostoto, 

� so precej neobčutljive na vlago, 

� so odlični toplotni in električni izolatorji, 

� odporne so proti kislinam in lugom, 

� dobro se obdelujejo in barvajo, 

� razmeroma odporne so proti obrabi, 

� so sorazmerno poceni. 

 
Njihovo uporabo pa omejujejo slabe lastnosti. Mnoge sintetične 

mase so: 

− zelo vnetljive, 

− pri gorenju sproščajo strupene pline, 

− so težko razgradljive, 

− zelo onesnažujejo okolje, 

− s staranjem izgubijo svoje prvotne lastnosti, 

− občutljive na toploto, mraz, UV žarke ipd., 

− spreminjajo barvo, pokajo … 

 

dobre lastnosti 

slabe lastnosti 
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V tapetništvu uporabljamo sintetične snovi: 

→ za prevlečne materiale 

→ za polnila 

→ pri lepljenju, 

→ za robne profile, 

→ za okovje, ročaje, … 

 
 

Naloga  

V učilnici, v delavnici in doma si oglej oblazinjeno pohištvo, ostalo 

opremo, orodja in napiši različne primere uporabe sintetičnih 

mas: 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

Sintetične snovi onesnažujejo okolje pri: 
� pridobivanju (naftna črpališča) 
� predelavi (rafinerije), 
� transportu (tankerji, cisterne) 
� izdelavi (vlivanje, brizganje) 
� uporabi (izhajanje strupenih plinov) 
� odlaganju (velik volumen in onesnaževanje podtalnice) 
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DELITEV SINTETIČNIH SNOVI 
 
Glede na vrsto kemijske reakcije, pri kateri nastajajo, so plastične 

mase lahko produkti polimerizacije, polikondenzacije ali poliadicije. 

 

POLIMERIZACIJA je kemijska reakcija, pri kateri iz nenasičenih 

monomerov v prisotnosti katalizatorjev nastanejo polimeri. 

Polimerizacija je verižna reakcija, pri kateri se, odvisno od stopnje 

polimerizacije, monomeri povežejo v različno dolge nitaste 

molekule. Za začetek polimerizacije je potrebna zelo nizka 

aktivacijska energija. S polimerizacijo pripravljena umetna masa je 

npr. polipropilen. Večino polimerizatov uvrščamo med termoplaste. 

 

POLIKONDENZACIJA je kemijska reakcija spajanja dveh 

različnih vrst molekul v verižne molekule ob izločanju stranskih 

produktov (npr. fenol in formaldehid se spajata, istočasno se 

odcepi voda). Za razliko od polimerizacije je potrebno za potek 

polikondezacije ves čas dovajati energijo. S polikondenzacijo 

pripravljene umetne mase so npr. poliamidi, polietri in fenoplasti. 

Večino polikondenzatov uvrščamo glede fizikalnih lastnosti med 

duroplaste. 

 

POLIADICIJA je kemijska reakcija spajanja različnih spojin z 

majhnimi molekulami v makromolekulske snovi. Za razliko od 

polikondenzacije med poliadicijo ne nastajajo stranski produkti. S 

poliadicijo pripravljene umetne mase so npr. poliuretani in 

epoksidne smole. Produkti poliadicije imajo elastične lastnosti in 

jih uvrščamo v skupino elastomerov. 

polimerizacija 

polikondenzacija 

poliadicija 

delitev glede na 
način izdelave 
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Glede na fizikalne lastnosti sintetične snovi delimo na 

termoplastične, duroplastične in elastične. 

 
 makromolekulska 

zgradba 
osnovne lastnosti 

te
rm

op
la
st
i 

 

Plasti (termoplasti) so pri normalni 

temperaturi okolice trdi. Pri segrevanju se 

začne umetna snov mehčati, pri visoki 

temperaturi pa postane tekoča. Po 

ohladitvi postane snov ponovno trda. 

 

du
ro
pl
as

ti 

 

Duroplasti so pri normalni temperaturi 

trdi. Pri povečani temperaturi se ne 

mehčajo, torej se naknadno ne dajo 

preoblikovati. Pri visokih temperaturah se 

razgradijo brez predhodnega mehčanja. 

To so vzdržljive snovi, ki jih lahko lepimo, 

žagamo, vrtamo. Ker so trde in krhke, 

moramo uporabljati posebna orodja, ki so 

običajno dražja. 

el
as

to
m
er
i 

 

Elasti so pri normalni temperaturi 

elastični. Po obremenitvi, stisku ali 

nategu se vrnejo v prvotni položaj. 

Pomembna lastnost je trajna elastičnost. 

Najpomembnejši predstavnik elastov je 

guma, ki jo proizvajajo iz kavčuka z 

vulkanizacijo. 

 

 

duroplasti 

elastomeri 

delitev glede na 
fizikalne lastnosti 

termoplasti 
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Vrste sintetičnih materialov 

V spodnji preglednici so navedene različne sintetične snovi, 

njihovo ime, oznaka in uporaba. 

plastična masa (oznaka) uporaba 
Produkti polimerizacije 
Polieten, polietilen (PE) 
 
 
Polipropilen (PP) 
 
Poliizobutilen (PIB) 
 
 
Polistiren (PE)  
/stiropor/ 
 
 
Polivinilklorid (PVC) 
 
 
 
 
Politetrafluoroetilen (PTFE) 
/teflon/ 
 
 
 
Polimetilmetakrilat 
/pleksi steklo/ 
 
 
 
Poliakril (PAN) 
 
 
Polioksimetilen (POM) 

 
Za folije, gospodinjske predmete, 
plastenke, cevi, kabelsko izolacijo… 
 
Folije, surovina za umetna vlakna, cevi… 
 
Izolacijska olja, tesnila, izolacijski 
materiali… 
 
Izolacijski material v elektrotehniki, za 
gospodinjske izdelke, igrače, kot polnilo 
za pakiranje in toplotno izolacijo… 
 
Za cevi, armature, gospodinjske 
predmete, električno izolacijo, talne 
obloge, prte, zaščitne obleke, igrače, 
umetno usnje, lepila, umetna vlakna… 
 
Tesnila, specialne šobe, deli, ki morajo 
gladko drseti, korozijsko in 
temperaturno obstojni sestavni deli, 
gospodinjska posoda… 
 
Vetrobranska stekla, zaščitna očala, 
urna stekla, za predmete, ki se 
uporabljajo v zdravstvu, surovina za 
pridobivanje lakov… 
 
Tekstil, pletenine, sintetični kavčuk, 
lepila… 
 
Namesto kovin v sestavnih delih strojev 
in avtomobilov, deli instalacij… 
 

Produkti poliadicije 
Poliuretani (PUR) 

Mehke ali trde penaste sintetične mase, 
pohištvo, smole za vlivanje, laki… 

Produkti 
polikondenzacije 
Poliamidi (PA) 
/perlon, najlon/ 

 
 
Pipe, armature, folije za embalažo, 
gospodinjski predmeti, umetna vlakna… 
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Poliestri (PES) 
 
 
 
Polikarbonati (PC) 

(mehansko zelo odporni materiali) 
 
Lepila, izravnalne mase, gradbeni in 
nosilni elementi, surovina za umetna 
vlakna … 
 
Precizni deli natančnih merilnih 
inštrumentov, za gospodinjske 
predmete, folije, pohištvo, cevi … 
 

Dodatno obdelani 
naravni polimeri 
Celulozni estri 
 
Celulozni etri 

 
 
Folije, filmi, umetna vlakna … 
 
Sestavine lepil, lakov, premazov, surovin 
za tekstilno industrijo in farmacevtskih 
sredstev … 

 

 

kroglice stiropora 
kot polnilo 
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Poliuretani 

Poliuretani so sintetične snovi, ki jih dobimo s kemijsko reakcijo 

dveh osnovnih komponent: poliola in izocianata. Neskončne 

možnosti izbire teh dveh komponent so razlog, da so poliuretani 

eden izmed najraznovrstnejših materialov, katerih uporaba sega 

na številna področja. Mehka poliuretanska pena je med najbolj 

razširjenimi poliuretanskimi materiali. Zaradi njenih specifičnih 

lastnosti, kot so elastičnost, celična struktura, relativno nizke 

gostote, različne trdote (nosilnosti), dobre odpornosti na 

mehanske obremenitve, je njena uporaba zelo razširjena.  

Poliuretani so lahko v obliki pen, vlaken, gume, trdih materialov, 

lepil, lakov. 

 

Pri poliadicijskem procesu spajanja izocianata in polieter-poliolena 

z reagentom, katalizatorjem in stabilizatorjem pride do 

zamreženja. Dobimo široko paleto različnih pen, ki imajo na 

površini odprte ali zaprte celice. Proizvajamo jih v kalupih ali 

blokih. Ločimo polietrske pene in poliestrske pene. 

 

Več o poliuretanskih penah preberite na spletnih straneh: 

http://www.plama-pur.si/datoteke/Mala_sola.pdf 

www.plama-pur.si 

http://www.purplatex.si/video.php  

http://www.purplatex.si/ 

 

Komercialno ime za 

polietrsko peno je 

puhin in za poliestrsko 

peno ipren. 
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Običajna gostota mehkih PUR pen je 20 do 40 kg/m3. Izdelujejo 

tudi posebno lahke pene, ki imajo  gostoto 12 kg/m3, ali  težje z 

gostoto do 130 kg/m3. Na trgu dobimo mehke poliuretanske pene 

z dodanimi lastnostmi, kot so večja ali manjša tlačna trdnost, 

elastičnost, zmanjšana gorljivost. Sodobni postopek izdelave pen z 

majhno gostoto (novaflex) omogoča ekološko manj sporno 

proizvodnjo. 

 

Mehke poliuretanske pene proizvajajo predvsem v blokih. 

Proizvodnja poteka na velikih strojih opremljenih s tekočimi 

trakovi. Peno dobimo v velikih blokih, in sicer širine 220 cm, višine 

do 120 cm in neomejene dolžine. Bloke režejo na določene dolžine 

in različnih oblik, ki so primerne za transport in zahteve kupca. 

Tako lahko dobimo mehko peno v obliki role, bloka, oblikovanih 

kosov, plošč, formatov. Izdelujejo pa tudi kosmit plošče in kosmiče 

različnih velikosti. Peno režejo s krožnimi ali tračnimi noži ali 

žarečo nitko. Posebne profile izdelujejo z rezkalniki. 
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Shema izdelave plošč za blazine, oblikovanih kosov in kosmičev: 

 

 

 



POLNILA 
M. Federl, I. Leban 

Ime in priimek: ______________________ Razred: ____________ Šolsko leto: ____________ 

                      19 

 

Lateks pena 

 

Lateks peno imenujemo tudi penasta guma. Izdelujejo jo iz 

naravnega ali sintetično pridobljenega lateksa. Naravna surovina 

za lateks je mlečni sok rastline kavčukovca. Točno določene 

lastnosti dobijo z dodajanjem mehčal, polnil in drugih dodatkov.  

Lateks dobimo po naročilu v ploščah določenih dimenzij. Plošče so 

gladke ali z določenim profilom. Zaradi varčevanja s surovino 

imajo debelejše plošče votlinice, ki so lahko različnih oblik. Gladke 

plošče dobimo do 50 mm debeline, s profilom pa do 120 mm. 

Nabava že oblikovanih kosov je racionalna, ker odpade 

razžagovanje in lepljenje, pa tudi odpadkov ni. Za oblikovanje 

delov so potrebne drage naprave in orodja, zato je izdelava 

rentabilna le pri velikih serijah in tam, kjer se modeli ne menjajo 

pogosto. 
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Lateks pena je zelo elastična, oblike so zelo obstojne. Prepustna je 

za zrak, zato pri daljši uporabi deluje toplotno izravnalno. Zelo 

dobro se prilagaja telesni legi in s tem daje hrbtenici pravilno 

oporo. Se ne drobi v prah in ga tudi ne privlači, zato se v njem ne 

zadržujejo klice, bakterije in pršice, ki lahko povzročajo 

zdravstvene težave. Zato lateks uporabljamo za polnila ležišč, 

lahko tudi v kombinaciji z drugimi naravnimi materiali, na primer 

kokosovimi vlakni. 

 

Slabe lastnosti lateksa so občutljivost na svetlobo, pri določenih 

pogojih okolja se hitreje stara - postane porozen, je lahko gorljiv, 

se delno razkraja ob kontaktu z oljem, maščobo, rjo ali drugimi 

oksidi. Pri normalnih pogojih uporabe kot polnilo pri sedežnem in 

ležalnem pohištvu lateks navedenim vplivom ni izpostavljen. 

 

Pri direktnem kontaktu z mehkimi plasti, na primer s PVC folijo, 

obstaja nevarnost, da so zgornja plast lateksa razkroji. Zato jo je 

potrebno izolirati z vmesno izolirno plastjo kake tekstilije. 

 

Večje ostanke lateksa lahko porabimo tako, da jih lepimo v večje 

plošče in porabimo. Manjše koščke pa v posebnih strojih drobimo 

v kosmiče in uporabimo za polnilo prostih blazin. 

 

Pri nas lateks pene ne izdelujemo. V primerjavi s PUR peno je zelo 

draga. Uporabljamo jo predvsem za polnilo pri posteljnih vložkih, 

vzglavnikih, za blazinjenje sedežnega in ležalnega pohištva. 

kombinacija lateksa 
in kokosvih vlaken 

dobre lastnosti 
lateksa 

slabe lastnosti 
lateksa 
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Vlaknovine 

 

Vlaknovine so ploski materiali, sestavljeni iz vlaken ali niti, ki jih 

drži skupaj lastna sprijemnost vlaken in so učvrščeni na 

mehanični, kemični ali termični način, ali pa s kombinacijo naštetih 

postopkov. 

 

   

  

  
 

levo: sintetična vata 
desno: sintetična vata 

levo: vlaknovina 
desno: iglana vlaknovina 

levo: vlaknovina 
desno: polst 
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Vlaknovine imajo veliko uporabno vrednost v tapetništvu za polnila 

in obloge blazinjenih delov, za nosilne, ločilne in izravnalne plasti 

ter talne obloge. 

 

Glede na način izdelave ločimo: 

- prešite vlaknovine, 

- lepljene vlaknovine, 

- uskočene vlaknovine, 

- zapredene vlaknovine, 

- iglane vlaknovine in  

- polsti. 

 

Vlaknovine so izdelane v različnih oblikah in dimenzijah.  Dobimo 

jih v balah ali ploščah določenih dimenzij. Osnovne surovine so 

naravnega ali sintetičnega izvora, ali pa so mešanice. Ti materiali 

imajo različne lastnosti, razlikujejo se po gostoti, mehkobi, kvaliteti 

in s tem namenu uporabe. 

 

Pomembna skupina vlaknovin so polnila, ki omogočajo ustrezno 

prožnost in udobnost  izdelka. Specifične lastnosti kot so gostota, 

čvrstost, prožnost in druge, ki prispevajo h končni kvaliteti izdelka 

naj bi ohranili čim dlje. Specifične lastnosti so za določen izdelek 

bolj ali manj primerne. Zato moramo lastnosti vlaknovin dobro 

poznati. 
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Učvrstitev vlaken v vlaknovini 

Prešite vlaknovine 

Temeljni sloj prešite vlaknovine je iz vlaken, koprene, niti, 

tekstilnih ali netekstilnih tvorb, izdelanih iz naravnih ali umetno 

pridobljenih surovin. Temeljni sloj navedenih tvorb je lahko prešit 

z različnimi šivalno pletilnimi tehnikami. 

 

Lepljene vlaknovine so med seboj sprijeta vlakna tako, da lepilo 

nanesejo na vlakna ali z brizganjem ali jih impregnirajo, s toploto 

in pritiskom pa jih učvrstijo v ploščate tvorbe. Izdelki imajo 

različna komercialna imena, uporabljajo pa se za polnila, nosilno 

plast pri umetnem usnju, za prekrivanje vzmeti. 

 

plošča iz kokosovih vlaken 

prešita vlaknovina 
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Uskočene vlaknovine so skrčene oziroma zgubane tekstilije. V 

tekstiliji mora biti prisotnih najmanj 60 % vlaken iz PVAC, ki imajo 

to lastnost, da se pod vplivom toplote močno uskočijo in zlepijo z 

ostalimi vlakni. Izdelek pod imenom texoterm uporabljamo za 

blazinjenje, polnilo, prešite odeje. 

 

Zapredene vlaknovine so iz finih sintetičnih vlaken v ploski 

obliki. Pridobijo jih tako, da skozi fine  šobe pod pritiskom brizgajo 

poliamidno ali poliestrsko maso na premikajoči transportni trak. 

Vlakna se ob prisotnosti suhega vročega zraka oblikujejo v mehko 

plosko tekstilijo različnih gostot in debelin. Na trgu jih dobimo pod 

imenom sintetična vata, gostot od 80 do 550 g/m3. 

 

Iglane vlaknovine dobimo s  postopkom utrjevanja določenega 

sloja, pri katerem z vbadanjem posebnih igel dosežemo, da se 

vlakna ali regenerati v sloju med seboj prepletajo. Uporabljajo 

najrazličnejša naravna (kokosova, sisalova vlakna, dlake) in 

kemična vlakna, mešanice ali sekundarne surovine. Tehnološki 

postopek temelji na razvlaknitvi na vlakna, odstranitvi nečistoč in 

prekratkih vlaken, usmerjanju vlaken in oblikovanju vlaken v 

enakomerno plast. Vlakna so v plasti lahko neorientirana, 

usmerjena vzdolžno, prečno ali križno. Tako dosežemo bolj 

sintetična vata 
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enakomerno trdnost, poveča se odpornost na drgnenje in videz je 

bolj homogen. Iglane vlaknovine dobimo v balah ali ploščah. 

Uporabljamo jih za toplotno in zvočno izolacijo, za obloge, nosilno 

plast, odeje in za polnila pri blazinjenem pohištvu. 

 

Polstenje je najstarejši način utrjevanja vlaken. Običajno se na ta 

način utrjujejo vlakna, ki imajo sposobnost polstenja, to so dlake 

živali, predvsem volna (s sodobnimi postopki izdelujejo polsti tudi 

iz nekaterih drugih vlaken). Pod vplivom vodne pare se z 

drgnjenjem volnena vlakna med seboj sprimejo. Ta so lahko 

vzdolžno ali prečno urejena, kar poveča trdnost polsti. Polsti 

uporabljamo za obloge blazin, za druge tehnične namene in 

oblačilni proizvodnji. 

 

 

polsti 
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