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Przeglàd farb drukarskich Huber-Gruppe do arkuszowego druku offsetowego, znajdujàcych si´ na rynku zosta∏ sporzàdzony w formie tabeli i obejmuje wszystkie farby, które sà
dost´pne w naszych punktach sprzeda˝y.
Farby arkuszowe stosowane sà do zadrukowywania papierów offsetowych i kartonów naturalnych i powlekanych a tak˝e pod∏o˝y niewsiàkliwych.
W zale˝noÊci od pod∏o˝a ich sk∏ad mo˝e nieco ró˝niç si´ mi´dzy sobà. Zwykle spoiwa zawierajà odpowiednie ˝ywice, pokosty z dodatkami olejów mineralnych lub naturalnych
i suszki. Farby kolorowe zawierajà jeszcze dodatek past przeciw odbijaniu oraz proporcjonalnie wi´kszà zawartoÊç substancji barwiàcej w porównaniu z iloÊcià sadzy w farbach
czarnych. Utrwalanie przebiega, zale˝nie od spoiwa i pod∏o˝a, przez wsiàkanie, utrwalanie
przez utlenianie lub przez kombinacj´ obu tych mechanizmów.
Farby drukowe powinny cechowaç si´ tak˝e okreÊlonymi parametrami lepkoÊci, lejnoÊci
itp. dostosowanymi do wymagaƒ danej techniki drukowania i pod∏o˝a drukowego. Klasyfikacja jakà Paƒstwu przedstawimy jest sprawà z∏o˝onà ze wzgl´du na rozmaite rodzaje druków, rodzaje pod∏o˝y drukowych czy te˝ rodzaje maszyn drukujàcych. Z dotychczasowych
spostrze˝eƒ, mimo digitalizowania wszystkiego co mo˝liwe, ciàgle jednak dominuje drukowanie farbami drukarskimi a nie tonerami proszkowymi czy p∏ynnymi. Ciàgle technika drukarska jest technikà majàcà absolutne pierwszeƒstwo i d∏ugo nià pozostanie. Dlatego te˝
znajomoÊç materia∏u, jakim si´ drukuje i na jakim si´ drukuje jest nies∏ychanie wa˝na, jeÊli
druk jako produkt ma spe∏niaç wysokie wymagania jakoÊciowe. Stàd te˝, dla ka˝dego drukarza sprawà pierwszorz´dnà powinno byç rozeznanie w farbach drukarskich oraz w rodzajach pod∏o˝y drukowych. Wczytujàc si´ w sprawozdania z Instytutu FOGRA, a szczególnie pt. „Papiery i farba drukarska” z 1995 roku mo˝na zwróciç uwag´ na zatrwa˝ajàcà
wymow´ statystyki ekspertyz z Instytutu FOGRA. Z 400 przeprowadzonych ekspertyz majàcych na celu zbadanie wzajemnego oddzia∏ywania farby drukarskiej i pod∏o˝y drukowych
ponad 30% nie dotyczy materia∏u lub maszyny. Czyli 30% b∏´dów drukarskich wynika z nieznajomoÊci materia∏ów lub z braku wiedzy fachowej w drukarniach.
Niniejsza publikacja ma na celu poszerzenie wiadomoÊci fachowych w dziedzinie offsetowych farb arkuszowych. Ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç pod∏o˝y drukowych i ich charakterystyk zestawiono w tabeli w∏asciwoÊci pod∏o˝y drukowych z odpowiednimi farbami. Papier
nie jest równy papierowi, a karton nie jest równy kartonowi. To w∏aÊnie jest powodem dla
którego mamy do czynienia z ró˝nymi rodzajami farb. Nie istniejà niestety farby uniwersalne, które bez poprawiania dodatkami przez drukarza, spe∏nia∏yby najró˝niejsze wymogi
technologiczne i pasowa∏aby do druku na ró˝nych pod∏o˝ach drukowych. OczywiÊcie nie

zwalnia to jednak drukarza z obowiàzku starannego pilnowania druku. Nie straci∏y na aktualnoÊci stare cnoty drukarskie, mimo poÊpiechu, z jakim si´ drukuje, mimo post´pujàcej
automatyzacji i elektronicznego sterowania procesem druku. Wzajemne oddzia∏ywanie na
siebie naniesionej warstewki farby i papieru nie jest jeszcze w zasi´gu sterowania elektronicznego i elektronicznej kontroli drukowania. Ciàgle jeszcze znakomità rol´ odgrywa tutaj
s∏ynna wra˝liwoÊç palca drukarza. Czy˝ nie nale˝y do drukarza proste sprawdzenie odpornoÊci na Êcieranie, sprawdzenie stosu przed odwróceniem, itp. ? Takie proste testy nie wymagajà elektroniki – wystarcza paznokieç!
Rodzaj pod∏o˝a
papiery i kartony naturalne

Nazwa farby
Resista N 9000
Resista-ECO 9500

papiery i kartony powlekane
(kredowane, ilustracyjne)

Rapida F 7000
Rapida-ECO 7500

papiery i kartony powlekane

Reflekta F 8000
Reflekta-ECO 8500

Alpha-Eco 6500

papiery i kartony powlekane na
wysoki po∏ysk np.: Chromolux

Resista N 9000
Resista-ECO 9500

pó∏matowe lub matowe papiery
powlekane

Resista N 9000
Resista ECO 9500

pod∏o˝a niech∏onne i niewsiàkliwe (np.: Chromolux Color,
papier powlekany sztucznym
tworzywem)

Folien N 5030
Folien N 5040

Charakterystyka
farby skalowe o du˝ej
odpornoÊci na Êcieranie;
farby skalowe na bazie surowców roÊlinnych;
bardzo szybko schnàca farby
skalowe;
bardzo szybko schnàce farby
skalowe na bazie surowców
roÊlinnych;
farby skalowe o wysokim
po∏ysku;
farby skalowe o wysokim
po∏ysku na bazie surowców
roÊlinnych;
farby skalowe na bazie surowców roÊlinnych;
farby skalowe o du˝ej
odpornoÊci na Êcieranie;
farby skalowe o du˝ej
odpornoÊci na Êcieranie na
bazie surowców roÊlinnych;
farby skalowe o du˝ej
odpornoÊci na Êcieranie;
farby skalowe o du˝ej
odpornoÊci na Êcieranie na
bazie surowców roÊlinnych;
farby skalowe do druku na foliach 41N 5040 Gelb ˝ó∏ta,
42N 5040 Rot, 43N 5040 Blau
niebieska, farby o podwy˝szonej
Êwiat∏otrwa∏oÊci

Rodzaj farby

Nazwa

Charakterystyka

farby nie zasychajace
w ka∏amarzu i na wa∏kach

Uniwersa F 6000
Rapida F 7000
Rapida F 7500
Rapida F 7020
Reflecta F 8000
Reflekta F 8500
Alpha-Eco 6500
Reflecta DRY
Resista F 9000
Resista F 9500

wszystkie farby skalowe posiadajàce w oznaczeniu liter´
F lub FW

farby o wysokim po∏ysku

Reflekta F 8000
Reflekta F 8080

tak˝e wersje FW o obni˝onej
ciàgliwoÊci do druków o wysokim po∏ysku na pod∏o˝ach
powlekanych
farby skalowe na bazie surowców mineralnych

Reflekta 8550

farby do druku opakowaƒ
i do papierów matowych

Resista N 9000

farba o bardzo wysokiej
odpornoÊci na Êcieranie

farby utrwalane UV

Seria UV-temp 0100 19

farby skalowe o du˝ej odpornoÊci na Êcieranie i bardzo dobrym
po∏ysku

farby do suszenia IR

Rapida F 7000

bardzo szybko schnàce farby
skalowe;
bardzo szybko schnàce farby
skalowe do druku na maszynach szybkobie˝nych;

Rapida F 7020

farby o specjalnym zrecepturowaniu

Alpha-Eco FW 6500
Rapida FW 7000
Reflekta FW 8000
Resista NW 9000
Resista FW 9000

farby do druku na papierach
o tendencji do zwijania lub o powierzchni wra˝liwej na zrywanie,
sà zrecepturowane odpowiednio
do pod∏o˝a i nie zasychajàce na
wa∏kach (FW) lub standardowo
i odpowiednio do pod∏o˝a (NW)

Rapida FW 7500
Reflekta FW 7500
Resista FW 9500

charakterystyka jak wy˝ej - farby
sà zrecepturowane na bazie surowców roÊlinnych

