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Lakier per"owy ACRYLAC®
Opis systemu
Przez zastosowanie pigmentów per!owych mo"na stwarza# symulacj$ efektów metalicznych w druku
offsetowym. Efekt po!ysku per!owego opiera si$ na naturalnym fenomenie wyst$puj%cym w naturze. Przez
zastosowanie ekstremalnie cienkich warstw na pod!o"u, uzyskuje si$ efekt po!yskuj%cej i migoc%cej
powierzchni. Padaj%ce &wiat!o jest za!amywane na kraw$dziach warstw tych drobnych cz%steczek
pigmentów, a nast$pnie odbijane i rozpraszane. Poprzez nak!adanie si$ na siebie odbitych promieni
&wietlnych uzyskuje si$ zmienn% gr$ &wiat!a.
W zale"no&ci od k%ta padania &wiat!a odbieramy optycznie zmienne wra"enie powierzchni pod!o"a.
Lakier per!owy ACRYLAC®, stosowany z wie"yczki lakieruj%cej, wyposa"onej w wa!ek rastrowy i rakiel
komorowy stwarza zupe!nie nowe mo"liwo&ci kreowania atrakcyjnych druków, opakowa', etykiet. Paleta
produktów zastosowania tego lakieru jest bardzo szeroka. Po!ysk per!owy zmienia si$ w zale"no&ci od
wielko&ci cz%steczek pigmentów, od jedwabi&cie matowego do migoc%cego po!yskiem.

W"a#ciwo#ci drukowe
Specjalne pigmenty per!owe po!%czone s% ze spoiwami na bazie wodnej. Poprzez transparentno&# spoiwa,
zadrukowana powierzchnia papieru lub kartonu po wyschni$ciu lakieru per!owego nabiera metalicznie
migoc%cego charakteru. Dla utworzenia po!yskuj%cej powierzchni konieczne jest, aby cz%steczki pigmentów
uk!ada!y si$ p!askorównolegle do powierzchni pod!o"a.
Powierzchni$ polakierowan% lakierem per!owym mo"na zadrukowywa# transparentnymi farbami
offsetowymi. Per!owy podk!ad powoduje metaliczny odcie' farb.
Lakier per!owy ACRYLAC® bazuje na systemie spoiwa wodnego, dlatego wykazuje szybk% pr$dko&#
wysychania. Proces schni$cia jest procesem czysto fizycznym, co oznacza, "e nie powstaj% "adne lotne
produkty rozpadu, które mog!yby mie# negatywny wp!yw na smak lub zapach pakowanego produktu.
Lakiery per!owe ACRYLAC® s% neutralne sensorycznie i dlatego nadaj% si$ znakomicie do stosowania w
sektorze opakowa' &rodków spo"ywczych i u"ywek.

Wskazówki u$ytkowe
Lakiery dostarczane s% w wersji gotowej do druku. Okres ich przechowywania wynosi 6 miesi$cy. Z powodu
ci$"aru w!asnego pigmentów per!owych wykazuj% one tendencj$ do osadzania si$ na dnie opakowania.
Dlatego te", przed drukiem lakier nale"y bardzo dok!adnie wymiesza#.
Do ustalenia lepko&ci zalecamy stosowanie kubka z dysz% 4 mm (wcze&niej norma DIN 53211). Zalecana
lepko&# robocza powinna wynosi# 30-50 s.
Podczas d!u"szego sk!adowania lepko&# lakieru mo"e si$ podwy"sza#. Do rozcie'czania nale"y stosowa#
dodatek wody.
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