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Biel kryjca do druku offsetowego
Najlepszym ród em bia ego pigmentu, wród wszystkich uywanych do produkcji farb rodków barwi cych,
jest tlenek tytanu. Jego stosowanie umoliwia uzyskanie wysokiego stopnia bieli, przy bardzo dobrym stopniu
krycia. Dlatego te wszystkie rodzaje farb bia ych kryj cych zawieraj znaczn ilo tego pigmentu.
Stosuje si go równie do produkcji barwnych farb drukowych o w aciwociach kryj cych, lub te do druku
jako biel kryj c , bezporednio na pod ou drukowym.
W zalenoci od rodzaju pod oa, biel kryj ca powinna by nanoszona jedno- lub dwukrotnie. Z powodu
ograniczenia iloci farby nadawanej w technice offsetowej, osi ga si , w zalenoci od kolorystyki pod oa
(np. czarny karton) róne efekty bia oci.
Klasyczne zastosowanie bieli kryj cej to druk etykiet na papierach napylanych aluminium. Przy pomocy bieli
kryj cej zadrukowuje si te elementy etykiet, na których efekt metaliczny ma by niewidoczny, a które maja
na etykiecie by bia e.
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Aby osi gn
wysoki stopie bia oci powinno nanie si na pod oe jednorazowo ok. 2,0 – 2,5 g/m .
Oczywicie due lepsze efekty bieli i g adkoci powierzchni osi ga si przy drukowaniu dwukrotnym.
Do druku na papierach napylanych aluminium zaleca si stosowanie specjalnej wersji bieli kryj cej,
podbarwionej lekko na niebiesko, która umoliwia uzyskanie znacznie lepszego efektu bia oci.
Konsystencja i ci gliwo farby pozwala na druk mokro na mokro kolejnymi farbami. W szczególnych
przypadkach moe by konieczne dostosowanie ci gliwoci kolejnej farby przy pomocy pasty lub oleju
drukowego.

Standardowe rodzaje bieli kryjcej
•

Biel kryjca niepodbarwiana 47 N 0240 - do druku bezporedniego i mieszania z innymi farbami

•

Biel kryjca podbarwiana 47 N 0217 - do druku na pod oach napylanych aluminium

Wa ciwo ci specjalne
•
•
•
•
•
•

Wysoki stopie krycia i bardzo dobry stopie bieli
Szybkie schniecie, nadaj si do druku na foliach
Wykazuj niewielk tendencj do odk adania si na obci gach poza formatem papieru
Dobra charakterystyka p ynnoci i obracania w ka amarzu farbowym
D ugie przerwy pomi dzy myciem zabrudze obci gów gumowych we w asnym lub kolejnym zespole
drukowym
Przydatno do druku mokro na mokro kolejnymi farbami
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Podczas zmiany farby w ka amarzu z barwnej na biel kryj c , naley bardzo starannie umy wa ki farbowe
(ewentualnie kilkakrotnie na oy biel kryj c i ci gn
raklem), aby ca kowicie wyeliminowa wszelkie
zabrudzenia.

rodki pomocnicze
Mona stosowa pasty drukowe lud olej lniany.

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

Opakowania
1,5 kg bieli kryj cej w puszce pakowanej próniowo o poj. 1 kg
3
(ze wzgl du na wysoki ci ar w asny ok. 1,6 g/cm )

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
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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