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Kolory HKS®-Z z druku skalowego
druk farbami wg skali europejskiej na papierach gazetowych
Rosn ca popularno wie drukuj cych w uk adzie H, które w ostatnich latach zosta y zainstalowane w
®
drukarniach gazetowych, coraz cz ciej powoduje konieczno odwzorowywania barw wg wzornika HKS
ze standardowych farb skalowych.
®
Z tego te powodu Zwi zek Znaków Firmowych HKS oferuje wzornik barw, który obrazuje prze oenie
®
odcieni farb HKS -Z na druk za pomoc 4 farb skalowych. Dla kadej farby podane s kadorazowo
odpowiednie wartoci CMYK.
®
Wzornik farb HKS -Z zosta wydrukowany na maszynie rotacyjnej przy zachowaniu nast puj cych
parametrów standaryzacyjnych:
Papier
Bia o papieru

2

Holmen AZO 52g/m
L* = 88,9
a* = 0,23
b* = 3,54
Farby
Euroskala wg DIN 16 539
Raster
40 linii/cm
Forma drukowa
p yta offsetowa, kopia negatywowa
Kolejno farb
czarny, cyjan, magenta, ó ty
G sto kocowa
czarny 1,20
cyan
0,94
magenta 0,90
ó ty
1,06
Zgodno z oryginalnymi barwami wg wzornika HKS nie zawsze jest jednak osi galna.
Dlatego zosta a przeprowadzona klasyfikacja poszczególnych odcieni i kademu z kolorów zosta o
przyporz dkowane okrelenie: * dobre zblienie do orygina u
** rednie
*** niew aciwe
Odwzorowanie barwy na ekranie monitora nie jest identyczne z wydrukowanymi wyci gami barwnymi i
dlatego nie moe by brane pod uwag jako materia porównawczy. Nie powinno si te zmienia wartoci
rastra, poniewa moe to zafa szowa efekt druku. Na odcie koloru wp ywa ponadto prowadzenie farby,
przyrost wartoci tonalnej i pod oe drukowe.
Aby osi gn
moliwie dobr zgodno odcienia barwy podczas druku, polecamy naszym klientom
wydrukowanie tych kolorów na w asnej maszynie, w warunkach, jakimi dysponuj na co dzie. Ch tnie
udost pniamy bezp atnie odpowiednie strony w wersji CD-ROM, na bazie których drukarnia moe stworzy
®
w asny wzornik farb HKS -Z z uwzgl dnieniem w asnych, indywidualnych parametrów. W przypadku
zainteresowania prosimy o kontakt.
Celem naszej Informacji Technicznej jest dostarczenie klientom obszernych wiadomoci i porad.
Odniesienie ogólnych wyników dowiadcze laboratoryjnych do konkretnego przypadku zastosowania
praktycznego zaley jednak od wielu rónorodnych czynników, które pozostaj poza naszym wp ywem.
Dlatego nasze porady nie mog by podstaw do zg aszania roszcze.

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.
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