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PRINTLAC® o wysokim poysku
10 L 9560
Zastosowanie
Jest to lakier drukowy olejowy o bardzo wysokim po ysku. Bardzo szybki czas wi zania i schni cia oksydacyjnego
pozwala na szybsz dalsz obróbk druków. Ze wzgl du na swoje w aciwoci reologiczne nadaje si zarówno do
lakierowania mokro na mokro jak i mokro na sucho.
Lakier mona stosowa ze zwilaniem lub bez.
W przypadku uywania lakierów olejowych ca kowite wyeliminowanie zjawiska ó kni cia kontaktowego jest
niemoliwe. Powodem problemu s produkty rozk adu wytwarzane w czasie schni cia oksydacyjnego.
Wspomniane produkty mog si zgromadzi w powleczeniu papieru lub nawet wej w reakcj ze sk adnikami tego
powleczenia.
Dzi ki przeprowadzonym testom uda o nam si uzyska stan znacznego zmniejszenia poziomu obserwowanego
zjawiska, niestety niemoliwego do ca kowitego wyeliminowania.

Waciwoci szczególne
•
•
•
•
•
•
•

Najwyszy po ysk
Szybkie schni cie przez utlenianie
Umiarkowane wsi kanie w pod oe
Dobra charakterystyka zachowania w stosie
Dobra odporno na cieranie
Niewielka tendencja do ó kni cia
Nie nadaje si do dalszego uszlachetniania np. foliowania

Zalety lakierów drukowych w porównaniu do lakierów innego rodzaju
W druku opakowa lakiery drukowe zosta y w duym stopniu zast pione przez alternatywne rodzaje lakierów, np.
przez lakiery dyspersyjne. Jednak w innych dziedzinach trudno zrezygnowa z ich stosowania.
Zalety lakierów olejowych:
• Lakiery te gwarantuj precyzyjne pasowanie przy lakierowaniu wybiórczym
• Umoliwiaj lakierowanie papierów o niskich gramaturach, przy czym pod oe drukowe nie zmienia swoich
wymiarów
• Lakiery olejowe mona traktowa jak farby arkuszowe bez pigmentu. Dlatego te drukuje si nimi
identycznie jak farbami, cznie z zastosowaniem identycznych rodków myj cych. Od lakierowanych farb
nie wymaga si szczególnych odpornoci (np. na rozpuszczalniki lub alkalia)
Wskazówki specjalne
W wypadku stosowania lakierów olejowych naley pami ta , e w przeciwiestwie do lakierów dyspersyjnych i
utrwalanych UV, schn one wolniej. Mechanizm schni cia oksydacyjnego, prowadz cy do utworzenia stabilnej
warstwy lakieru przez powlekanie acucha kwasów t uszczowych, moe trwa w zalenoci od warunków schni cia
od kilku godzin do kilku dni. Proces schni cia mona przyspieszy przez zastosowanie promienników podczerwieni.
Naley jednak kontrolowa temperatur w stosie, tak, aby nie przekroczy a 35°C, poniewa grozi to sklejaniem
arkuszy w stosie. Zastosowanie farb typu fresh (nie zasychaj cych w ka amarzu i na wa kach) do druku pod
lakierowanie moe opónia dodatkowo proces schni cia, szczególnie na pod oach o niszej ch onnoci.
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W wypadku stosowania lakierów drukowych nie mona ca kowicie wykluczy powstawania zjawiska ó kni cia
kontaktowego. Przyczyn tego zjawiska s lotne, ó tawo zabarwione produkty rozpadu, powstaj ce podczas
schni cia oksydacyjnego, osadzaj ce si na powierzchni papieru i mog ce wchodzi w reakcje chemiczne ze
sk adnikami warstwy powlekaj cej papier.
Standardowe lakiery drukowe nie nadaj si do uszlachetniania opakowa ywnoci. Produkty rozpadu,
powstaj ce zawsze podczas schni cia oksydacyjnego mog mie wp yw na zmiany smaku i zapachu pakowanych
produktów.

rodki pomocnicze
Nasze lakiery drukowe s dostarczane w postaci gotowej do druku i z regu y mona je stosowa bez adnych
dodatków i rodków pomocniczych. Jeeli jednak konieczne okaza oby si zredukowanie ci gliwoci, szczególnie
w przypadku pod oy wraliwych na wyrywanie w ókien, naley zastosowa lniany olej drukarski Leinöl/Drucköl
1405.

Oznakowania
Zgodnie z przepisami o niebezpiecznych substancjach: nie dotyczy
Zgodnie z przepisami ppo.: nie dotyczy
Pozosta e informacje zawiera karta charakterystyki preparatu

Opakowania
Opakowanie standardowe 2,5 kg
Specjalne opakowania - na zapytanie

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

