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Zote i srebrne farby ACRYLAC®
Opis systemu
®

Z ote i srebrne farby ACRYLAC to ca kiem nowe produkty, które ze wzgl du na swoje szczególne
w aciwoci i niepowtarzalno , s chronione patentem. Farbami tymi, zrecepturowanymi na bazie wody
mona wykonywa druki o wspania ym, metalicznym po ysku. Farb podaje si z wieyczek lakieruj cych
maszyn offsetowych, mokro na mokro w linii.
®

Z ote i srebrne farby ACRYLAC stwarzaj nowe moliwoci efektownego zdobienia opakowa i
prospektów. Po ysk i efekt metaliczny tak wykonanych druków, znacznie przewyszaj efekty, osi gane w
druku offsetowym. Elegancja i efektywno tej nowej metody jest szczególnie widoczna w porównaniu z
br zowaniem. Z oty poddruk i br zowanie wymagaj dodatkowych procesów roboczych, poza tym py
pigmentu metalowego powoduje obci enie miejsca pracy i rodowiska naturalnego. Pomi dzy kolejnymi
etapami procesu produkcyjnego, przy standardowych farbach, konieczne jest porednie sk adowanie
®
druków. Natomiast farby ACRYLAC mog by stosowane w linii, ze zmodyfikowanej nieco wieyczki
lakieruj cej maszyny offsetowej.
®

Wysoki po ysk farb z otych i srebrnych ACRYLAC spowodowany jest przez zastosowanie specjalnie
®
opracowanych pigmentów metalicznych. W farbie z otej ACRYLAC Gold jest to szlif mosi ny, a w
®
®
przypadku farby srebrnej ACRYLAC Silber i z otej ACRYLAC Alu-Gold, róne pigmenty aluminiowe. Dla
®
osi gni cia z otego koloru w farbach ACRYLAC Alu-Gold stosuje si wysoko transparentne i intensywne
pigmenty barwne.

Waciwoci drukowe
®

Pod wzgl dem budowy spoiwa, farby z ote i srebrne ACRYLAC , podobne s do lakierów dyspersyjnych i
dlatego te posiadaj podobn charakterystyk uytkowo-techniczn . Wysychaj bardzo szybko przez
wsi kanie w pod oe i odparowanie wody. Podczas procesu schni cia, dzi ki specjalnej tolerancji pomi dzy
spoiwem a pigmentem metalicznym, dochodzi do optymalnego, p asko-równoleg ego u oenia pigmentu, co
w anie zapewnia wspania y efekt po ysku.
W przeciwiestwie do spoiw schn cych oksydacyjnie, stosowanych w z otych farbach offsetowych, które
®
podczas schni cia wytwarzaj charakterystyczny zapach, farby ACRYLAC bazuj na spoiwie wodnym.
Wartoci sensoryczne tych farb, w ocenie testem Robinson, s zdecydowanie korzystniejsze. Dlatego te
farby te nadaj si doskonale do efektownego zdobienia opakowa produktów spoywczych i papierosów.
®

Z ote i srebrne farby ACRYLAC charakteryzuj si dobr przenikalnoci ugu w przypadku druku etykiet.
Nie s jednak odporne na ug, jak to jest w przypadku standardowych farb offsetowych, poniewa wodne
®
spoiwo ca kowicie przechodzi do roztworu ugowego. W przypadku farby ACRYLAC Gold roztwór ugowy
®
zostaje obci ony miedzi i cynkiem, a pigmenty aluminiowe z farb ACRYLAC Silber i Alu-Gold ca kowicie
rozpuszczaj si w roztworze. Natomiast pigmenty barwne uyte do uzyskania efektu z otego w farbach
Alu-Gold s odporne na ug, a co za tym idzie ca kowicie nierozpuszczalne. Jednak z powodu bardzo
drobnej budowy ich cz steczek, zabarwiaj roztwór na ó ty kolor.
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Aby poprawi odporno na zrywanie i rozdzielanie si wewn trz warstwowe (test tam samoprzylepn )
®
farb z otych i srebrnych ACRYLAC , korzystne jest zastosowanie poddruku farb offsetow lub lakierem
drukowym.
®
Przed w aciwym nadawaniem farb ACRYLAC Gold i Silber, konieczne jest lakierowanie porednie, które
poprawia zdolno przyjmowania farby. Korzystne jest równie stosowanie farb do zadruku folii.
Odporno na alkohol np. pochodz cy z produktu trzeba sprawdzi w praktyce. Poza tym farby z ote i
®
srebrne ACRYLAC nie s dostatecznie odporne na wod, co oznacza, e w przypadku duej wilgotnoci
powietrza lub kontaktu z klejem dyspersyjnym stosowanym do klejenia etykiet, mog powstawa problemy.
Przed w aciw produkcj naley zawsze przeprowadzi odpowiednie testy.

Wskazówki uytkowe
®

ACRYLAC Gold (2K)
Farby te dostarczane s jako dwusk adnikowe, sk adaj ce si z pasty pigmentowej i spoiwa. Sk adniki te
mona przechowywa oddzielnie przez pó roku czasu, bez obawy o zmian ich w aciwoci.
Farb mona miesza przy pomocy prostych urz dze, takich jak wiertarka z mieszad em. Ca ilo pasty
pigmentowej naley najpierw zmiesza z
objtoci spoiwa. Czas mieszania to oko o 10 minut, do
momentu powstania homogenicznej masy. Nastpnie naley stopniowo dodawa reszt iloci spoiwa, po
czym ca mieszank miesza powoli przez ok. 5 minut.
Gotowy produkt powinien by wykorzystany w ci gu 6 tygodni. Niebieskawe zabarwienie powierzchni farby
nie ma negatywnego wp ywu na po ysk. Ca farb naley w takim wypadku jeszcze raz wymiesza .
W celu przechowywania farb, naley po ich uywaniu, usun pcherzyki powietrza, a powierzchni farby
zabezpieczy foli .
®
Farby ACRYLAC Gold mog by dostarczane równie w wersji jednosk adnikowej. Naley je zuy w
ci gu 6 tygodni, po tym okresie czasu naley si liczy z obnieniem po ysku.
W celu dok adnego okrelenia lepkoci farb zalecamy stosowanie kubka wg normy DIN 53211, z dysz 4
®
mm. Czas wyp ywu z kubka dla z otych farb ACRYLAC powinien wynosi 40-60 s, a dla farby Bleichgold
80-100 s.
Do farby mona dok ada stopniowo do ok. 5% wody, co pozwala na utrzymanie sta ej lepkoci przez ok. 16
godzin.
W przypadku druku bardzo drobnych elementów farb mona rozcieczy wod do lepkoci 30-35 s przy
farbach z otych i do 50 s w przypadku farb srebrnych.
Resztek uywanych do druku farb srebrnych nie mona przechowywa w szczelnie zamknitych
pojemnikach, poniewa moe wtedy doj do wytworzenia si wodoru.

®

Farba ACRYLAC Alu-Gold
Farba ta dostarczana jest w wersji jednosk adnikowej, gotowej do druku. Jej przydatno do druku wynosi 3
miesi ce.
Czas wyp ywu z kubka o rednicy 4 mm powinien wynosi 40-50 sek.
®
Farby ACRYLAC Alu-Gold nie wolno przechowywa w szczelnie zamknitych pojemnikach.
W celu dok adnego okrelenia lepkoci farb zalecamy stosowanie kubka wg normy DIN 53211, z dysz 4
®
mm. Czas wyp ywu z kubka dla z otych farb ACRYLAC powinien wynosi 40-60 s, a dla farby Bleichgold
80-100 s.

Wskazówki dotyczce maszyn drukujcych
Najlepsz metod dok adnego nadawania farby jest zastosowanie wa ka rastrowego z systemem rakla
komorowego. Naley w aciwie dobra ilo przenoszonej farby i optymaln liniatur rastra. Odpowiednie
zespo y lakieruj ce dostarczane s przez producentów maszyn, i mog s uy do nanoszenia farb
®
ACRYLAC lub te do lakierowania lakierem dyspersyjnym.

Gwa towny przep yw farby w raku komorowym powoduje powstawanie nadcinienia, zapewniaj cego
wymian farby w ka amarzykach wa ka rastrowego, przy kadym jego obrocie. Z wa ka rastrowego farba
przenoszona jest bezporednio na p yt polimerow , a nast pnie na pod oe drukowe. W zalenoci od
geometrii ka amarzyków rastrowych, na pod oe przenoszone jest do 50% zawartej w nich iloci farby.
®

Zalecamy nast puj ce parametry wa ków rastrowych do nadawania farb z otych ACRYLAC :
3
2
Obj to przenoszenia ok. 8-10 cm /m
liniatura rastra
ok. 130 l/cm
ka amarzyk/próg
stosunek przynajmniej 15:1
Przy bardzo drobnych elementach drukowych mona zastosowa wa ki rastrowe o niszym przenoszeniu.
®

Z naszych dowiadcze wynika, e nie moliwe jest drukowanie z otymi i srebrnymi farbami ACRYLAC z
konwencjonalnego zespo u lakieruj cego, z powodu zbyt duej iloci przenoszonej farby. Powoduje to
zabijanie drobnych elementów druku.
Do nadawania wodnych farb z otych i srebrnych oraz lakierowania lakierem dyspersyjnym wymagane s
podwójne zespo y lakieruj ce. Umoliwiaj one zastosowanie dwóch metod nanoszenia farb.
Metoda 1
Poprzez pierwszy zespó lakieruj cy nadawany jest lakier dyspersyjny, a nast pnie przez drugi zespó z ota
lub srebrna farba. Lakier wysycha ca kowicie dopiero po przejciu przez drugi zespó . Mi dzy powierzchni
lakieru i farby powstaje silne wi zanie, co powoduj dobr odporno na cieranie gotowego produktu.
Jednoczenie uzyskuje si doskona y efekt metaliczny, poniewa farba nie jest pokrywana lakierem.
Ponadto wczeniejsze lakierowanie, zabezpiecza przed odk adaniem si farby na p ycie polimerowej.
Sk adniki zawarte w farbie mog yby powodowa p cznienie p yty.
Metoda 2
Na pierwszym zespole nadaje si farb z ot lub srebrn , a nast pnie warstw farby zabezpiecza si przez
naniesienie na ni lakieru dyspersyjnego. Taka metoda pozwala na uzyskanie doskona ej odpornoci na
cieranie gotowego druku. Ponadto mona tak dobra parametry lakieru, aby zapewni w aciw
charakterystyk zachowania w stosie, w zalenoci od zastosowanego pod oa. Naley zwróci uwag na
tendencj do odk adania si farby na p ycie polimerowej.
Z praktyki wynika, e najkorzystniejsze jest stosowanie pierwszej metody produkcji. Uzyskiwana w ten
sposób odporno na cieranie jest wystarczaj ca, a w przypadku szczególnych wymaga mona
zastosowa specjalne, odporne na cieranie spoiwo Bindemittel 57 2020.
Zbyt duy docisk moe powodowa wyciskanie farby na kraw dziach p yty. Powoduje to dublowanie
kraw dzi lub zabijanie drobnych elementów druku. Z tego powodu, docisk powinien by ustawiony
minimalnie (metoda kiss-print).
Lepko wymieszanej farby porównywalna jest z lepkoci lakierów dyspersyjnych.
Czas wyp ywu z kubka wg normy DIN z otworem 4 mm, wynosi ok. 40-50 s. Aby zapobiec wahaniom
lepkoci i pienieniu si farby, naley miesza j podczas pracy stale mieszad em przy niskich obrotach.
Podczas drukowania w ci gu kilku dni, lub te przy druku z niewielkim nadawaniem farby, zaleca si
0
sch adzanie farby. Temperatura w pojemniku podaj cym powinna wynosi poniej 20 C, w tym celu zbiornik
powinien by wyposaony w agregat ch odniczy i zintegrowane mieszad o.
Poziom farby w zbiorniku zapasowym nie powinien spada poniej 10 cm. W przeciwnym razie ci ar
w aciwy farby nie wystarczy do wyniesienia do góry p cherzyków powietrza, przenoszonymi przez wa ek
rastrowy. Dlatego te korzystne jest stosowanie w skich i wysokich zbiorników zapasowych.
®

Ze wzgl du na nowo , jaka s farby z serii ACRYLAC oraz na specyfik ich stosowania zalecamy, aby
przed pierwszym uyciem tych produktów zasi gn porady u naszych specjalistów.

Pyty drukowe
®

Druk farbami ACRYLAC odbywa si przy zastosowaniu p yt fotopolimerowych.
Niektórzy producenci proponuj p yty fotopolimerowe na noniku aluminiowym, który zapobiega rozci ganiu
si p yty podczas napinania i zapewnia bardzo dok adne pasowanie.

Dostpne produkty
®

ACRYLAC
Farby zote i srebrne

Pasta pigmentowa
45 %

Spoiwo
45 %

System dwuskadnikowy
®
ACRYLAC Gold
zoto rednie
zoto ciemne
zoto jasne

57 2502
57 2602
57 2802

57 2015 *
57 2015 *
57 2015 *

System jednoskadnikowy
®
ACRYLAC Gold
zloto rednie
zoto ciemne
zoto jasne

57 1252
57 1262
57 1282

®

57 3000

®

57 2455

ACRYLAC Silber (srebro)
ACRYLAC Alu-Gold

*alternatywnie do tego produktu proponujemy spoiwo odporne na cieranie 57 2020. Ze wzgl du na wysz zawarto wosku spoiwo
to wykazuje wysz lepko od spoiwa 57 2015.
Szczególnie przy mieszaniu pasty ciemnego z ota lepko po wymieszaniu wynosi ok. 100 s. Aby osi gn lepko robocz naley
doda ok. 5% wody, aby uzyska poziom ok. 50s.

Koncentraty farbowe
Do podbarwiania farb ACRYLAC
zmienia odcienie farby:
• koncentrat ó ty
• koncentrat czerwony

®

istniej

okrelone koncentraty barwne. Mona nimi indywidualnie

57 0310
57 0312

Przy wymaganiach specjalnych naley zleci przygotowanie farby w warunkach laboratoryjnych, aby
dok adnie dostosowa odcie farby do pod oa.
®
Z ote farby ACRYLAC , które podbarwione s koncentratem mog by przechowywane bardzo krótko,
poniewa zasychaj bardzo szybko powierzchniowo. Wielogodzinne przechowywanie jest wykluczone!

Wskazówki specjalne
®

Oddzia ywanie wilgoci lub innych krytycznych substancji na farby z ote i srebrne ACRYLAC moe
prowadzi do reakcji chemicznych, które negatywnie wp ywaj na po ysk farb.
Farby posiadaj relatywnie nisk odporno na wod i alkohol.
Take substancje alkaliczne mog wchodzi w reakcje z aluminiowymi pigmentami farb Alu-Gold. Take
kleje s u ce do klejenia etykiet mog migrowa i wchodzi w reakcje z pigmentami mosi nymi farby
z otej, natomiast kwane substancje i gazy niszcz te pigmenty.

Z tego powodu przed drukiem naley przetestowa farb pod k tem odpornoci na róne moliwe reagenty.
Tylko w ten sposób mona zagwarantowa bezpieczestwo produkcji.
®
Jeli farby ACRYLAC mia yby by zadrukowane farbami offsetowymi, naley je najpierw polakierowa
lakierem dyspersyjnym.
®

Nie jest wskazane lakierowanie farb z otych i srebrnych ACRYLAC lakierem UV, poniewa nie jest moliwe
osi gni cie dostatecznej odpornoci na zadrapania i przyczepnoci.
Odporno na zgrzewanie na gor co jest zalena od wielu czynników. Dlatego te naley wczeniej
przeprowadzi odpowiednie próby.
Podatno na uszlachetnianie foli na gor co naley równie sprawdzi praktycznie. W praktyce okaza o
si , e tego rodzaju uszlachetnianie nie przynosi jednak zadowalaj cych efektów. Zaleca si wczeniejsze
lakierowanie lakierem dyspersyjnym i ponowne przeprowadzenie testów praktycznych.
Odporno na wysokie temperatury np. rozgrzane cz ci narz dzi metalowych take musi by wczeniej
sprawdzona.
®
Z ote i srebrne farby ACRYLAC , przy w aciwym stosowaniu, nadaj si do produkcji opakowa ywnoci,
zgodnie z przepisami dotycz cymi takich produktów. Farby nie powinny styka si bezporednio z
ywnoci , a zastosowane pod oe drukowe musi wyklucza moliwo migracji jakichkolwiek substancji na
pakowany produkt.
Wi cej informacji dotycz cych farb do druku opakowa na rodki spoywcze znale mona w wydanych
przez Zwi zek Producentów Farb Drukarskich materia ach informacyjnych „Farby drukarskie do opakowa
spoywczych”.
Farby z ote i srebrne w wersji jednosk adnikowej naley przed uyciem dok adnie wymiesza .
Pojedyncze komponenty, a take gotowe farby naley bezwzgl dnie chroni przed mrozem.

Utylizacja
Wanym czynnikiem dotycz cym stosowania wodnych farb metalicznych jest ich utylizacja. Ze wzgl du na
zawarto cz stek miedzi w farbie z otej, woda uyta do zmywania podlega specjalnej utylizacji. Przy
wi kszych ilociach wody z mycia maszyny (wi cej ni 1T/m-c), zasadne jest zastosowanie urz dzenia
destylacyjnego. Zespó lakieruj cy musi by w tym przypadku czyszczony specjalnym rodkiem myj cym.
Po destylacji rodek zmywaj cy ma taki sam sk ad, jak oryginalny zmywacz. Ta metoda redukuje ilo wody
po zmywaniu o ok. 80%. Poprzez destylacj zmywacz kr y w obiegu zamkni tym. Resztki pozosta e po
destylacji, czyli ok. 20% mona utylizowa razem z resztkami farb offsetowych. Przy mniejszych ilociach
korzystne jest zbieranie wody po myciu w pojemniku. Po 1-2 dniach, kiedy pigment si od oy, pozosta y
roztwór mona odla . Roztwór ten zawiera mied i powinien by utylizowany w porozumieniu z miejscowymi
w adzami. Odstany pigment moe by utylizowany razem z farbami offsetowymi.
®
®
Resztki farby i woda z mycia ACRYLAC Silber i ACRYLAC Alu-Gold nie zawieraj metali ci kich. S one
®
bowiem produkowane na bazie pigmentów aluminiowych. W przypadku farby ACRYLAC Alu-Gold, zawiera
ona take bardzo rozdrobnione cz steczki pigmentów barwnych. Po zastosowaniu odpowiednich metod,
takich jak np. str canie, filtracja, neutralizacja, woda po myciu moe by utylizowana w porozumieniu z
lokalnymi w adzami.
Przy tego rodzaju produktach, ze wzgl du na powolny rozk ad pigmentów aluminiowych, moe powstawa
wodór. Z tego wzgl du nie mona przechowywa resztek farb i wody po umyciu w szczelnie zamykanych
pojemnikach. Ponadto naley zapewni dobr wentylacj .

rodki bezpieczestwa
Naley chroni skór i oczy przed kontaktem z farbami. Zabrudzon skór dok adnie przemy wod . Po
kontakcie z oczami, naley dok adnie wyp uka je wod i zasi gn porady lekarza.

rodki pomocnicze
Do czyszczenia zespo u lakieruj cego i p yt lakieruj cych polecamy stosowanie specjalnego zmywacza
ACRYLAC-Reiniger 10 T 0045 (IT 10.9.01).

Obowizkowe oznaczenia ostrzegawcze
Zgodnie z przepisami o substancjach niebezpiecznych - nie s wymagane
Zgodnie z przepisami o cieczach atwopalnych - nie s wymagane.
Pasty pigmentowe 57 2502 / 57 2602 / 57 2802
Zestaw R: R 10 produkt atwopalny
Pozosta e informacje zawiera karta charakterystyki preparatu.

Opakowania
®

®

Przy zamawianiu farb ACRYLAC Gold i ACRYLAC Silber w wersji dwusk adnikowej, pasta pigmentowa i
spoiwo pakowane jest oddzielnie, w komplecie. Do mieszania farb naley uy do czonego wiaderka z
tworzywa sztucznego o poj. 30 kg. Farby mona zamawia w ilociach podanych w tabeli. W przypadku
regularnych, wi kszych zamówie, istnieje moliwo dostarczania pojedynczych sk adników w wi kszych
opakowaniach.
®

®

Farby ACRYLAC Gold i ACRYLAC Alu-Gold w wersji jednosk adnikowej dostarczane s w iloci do 25 kg
w plastikowych wiaderkach.

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.

