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ALCHEMY MIRACLE Gold und Silber
Z ote farby bez metali cikich
Srebrne farby o niskiej zawartoci aluminium
Zastosowanie
Farby drukarskie z efektem metalicznym otwieraj szczególne moliwoci tworzenia druków w anie w
segmencie wysokowartosciowych etykiet, prospektów i opakowa aby przez metaliczny po ysk, i pozwala
uzyska znakomite efekty.
Tradycyjne farby z ote zawieraj mosi dz jako pigment metaliczny, tzn. stop miedzi i cynku. Farby srebrne
natomiast zawieraj jako pigment aluminium.
Alternatyw dla takich tradycyjnych farb z otych i srebrnych s nowe farby ALCHEMY MIRACLE,
zawieraj ce specjalny rodzaj pigmentu aluminiowego. Farby te nie zawieraj miedzi i cynku.
Ten specjalny rodzaj pigmentu stanowi mikroskopijne p ytki aluminiowe, uzyskiwane przez napylanie folii
nonej parami aluminium w warunkach próni, a nastpnie oddzielanie napylonej warstwy od warstwy
nonika (grubo ok. 200m).
Taki skomplikowany proces produkcyjny jest wyj tkowo kosztowny, co w efekcie powoduje równie wysokie
ceny farb tego typu.

Wskazówki technologiczne
W przeciwiestwie do standardowych farb z otych i srebrnych uzyskuje si na pod oach nie powlekanych i
matowych powlekanych lepsz odporno na cieranie i szorowanie.Najlepsze efekty metaliczne i najlepszy
po ysk uzyskuje si na powlekanych g adkich pod oach.
Uszlachetnianie powierzchni zmniejsza zawsze efekt metaliczny. Najlepszy efekt jeszcze daje lakierowanie
lakierem ACRYLAC®.

ALCHEMY MIRACLE Gold i Silber
Specjalne cz steczki pigmentu i nowe spoiwo umoliwiaj opracowanie farb offsetowych nie zawieraj cych
metali cikich o najwyszej jakoci.
Farby te dziki bardzo g adkiej powierzchni cz steczek aluminium i znakomitemu b yszczeniu wykazuj
duy po yski i bardzo dobre krycie.
Cz steczki aluminium s te bardzo drobne,co z kolei pozwala znacznie zredukowa zawarto pigmentu w
farbie w stosunku do farb konwencjonalnych. Poprzez popraw przenoszenia drukowno farb
ALCHEMY MIRACLE jest te troch lepsza.
Do druku offsetowego polecamy:
ALCHEMY MIRACLE Gold
46AM 2500
ALCHEMY MIRACLE Silber
46AM 3200
ALCHEMY MIRACLE Silber
46AM 3500 do uszlachetniania
ALCHEMY MIRACLE nie powinny by brane do druku na foliach i materia ach foliopodobnych bez
wczeniejszego sprawdzenia. Mog bowiem wyst pi problemy z przyczepnoci .
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Odcienie farb
Ze wzgl du na inn baz pigmentow farb ALCHEMY MIRACLE, odcienie jak Bleichgold czy Reichgold nie
s dost pne.
Podbarwiaj c pigmentami kolorowymi zmniejszamy b ysk cz steczek aluminium.Dlatego naley dodawa
jak najmniej sk adników koloruj cych

Wskazówki do uszlachetniania
Problemy z przyczepnoci obserwowane przy uszlachetnianiu farb konwencjonalnych wyst puj bardzo
rzadko przy lakierowaniu,kaszerowaniu farb ALCHEMY MIRACLE.
Nisza zawarto pigmentu metalicznego jest te tego powodem.
Pomimo zalecamy wykonanie wst pnych prób przyjmowania lakieru i przyczepnoci tego do warstwy
farby.
Do dalszego uszlachetniania farba ALCHEMY MIRACLE Silber 46AM 3500 jest niezawodna.

Wskazówki szczególne
Ze wzgl du na bardzo ma e cz steczki aluminium produkty ALCHEMY MIRACLE s bardzo czu e na wilgo
i dzia anie kwasów lub zasad. Dlatego nie naley magazynowa resztek farb z ka amarza farbowego.
Wp yw rodka zwilajacego.

Obowizkowe oznaczenia ostrzegawcze
Zgodnie z przepisami o substancjach niebezpiecznych - nie s wymagane
Pozosta e informacje zawiera karta charakterystyki preparatu

Opakowania
Puszka 1 kg pakowana próniowo

Dalsze informacje i porady mona uzyska pod internetowym adresem: www.mhp.com.pl
Niniejsza informacja techniczna odpowiada aktualnemu stanowi naszej wiedzy w tym temacie i spe nia tylko funkcj informacyjn i
doradcz . Z tego wzgl du nie moe by podstaw do roszcze prawnych. Zastrzeone s zmiany wynikaj ce z post pu technicznego.

