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System Gecko® – Druk opakowań farbami na bazie rozpuszczlnika
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System farb, który poprawia jakość i efektywność: Gecko® - niezatarte wrażenie druku

Baza Gecko® - koncentraty na bazie nitrocelulozowej
Druk nawierzchniowy

Tylko niewiele nowoczesnych systemów
Dodatki systemowe
- Frontal Uni

farb na bazie rozpuszczalnika do druku
opakowań pozwala sprostać szybko i skutecznie najróżniejszym wymaganiom klientów

Farby gotowe

pozostając przy tym przyjaznym w użyciu.

Zbudowany modułowo system Gecko®,

Laminacja

Frontal Uni

Frontal Eco

Frontal Plus

Bond Top

Bond Star

Gecko®
Frontal Uni

Gecko®
Frontal Eco

Gecko®
Frontal Plus

Gecko®
Bond Top

Gecko®
Bond Star

uniwersalna seria do
druku nawierzchniowego na folii

Seria standardowa
do druku nawierzchniowego na folii

Seria do druku na
papierze i aluminium

Seria do druku na
laminatach OPP, PE,
PET aktywowanej
chemicznie

Uniwersalna seria do
druku na laminatach
(PET, OPP. folie metalizowane)

gwarantuje, dzięki swojej prostej recepturze,
najwyższe bezpieczeństwo produkcji

Gecko® Frontal

i pozwala szybko i skutecznie rozwiązywać

Do druku międzywarstwowego przy najróżniejszych

najróżnorodniejsze problemy podczas

Frontal - Plus - do druku na aluminium lub papierze

Gecko® - Baza

Wszystkie istotne informacje na temat

System wysokopigmentowych

Frontal - Eco - do standardowych zastosowań na

koncentratów z szeroką gamą odcieni

foliach o dobrej przyczepności i odporności

i cech odpornościowych

na ścieranie

internetowej: www.mhp.com.pl

kombinacjach laminatów. Odpowiednia dla klejów
do kaszerowania zarówno zawierających rozpusz-

realizacji zleceń.
systemu Gecko® znajdują się na naszej stronie

Gecko® Bond

czalniki jak i bezrozpuszczalnikowych
Bond Top - do zastosowañ przy standardowych
laminatach. Do druku na PE, OPP, PET chem. i kasze-

Frontal Uni - do uniwersalnego stosowania przy

rowania foliami PE, OPP, cPP, metalizowaną folią OPP

wysokich wymaganiach dotyczących odporności

i papierem

na zadrapania i wymaganiach dotyczących innych
właściwości mechanicznych

Bond Star - o uniwersalnym zastosowaniu. Do
druku na podłożach PET, chemicznie lub koronowo
aktywowanych, foliach OPA, PE OPP i kaszerowania
foliami PE, OPP, cPP, foliami metalizowanymi, Alu/PE
i papierem

