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Proszki do proszkowania druków
Przegl¹d
K4 to produkt ca³kowicie naturalny, wytwarzany z wêglanu wapnia, surowca, który ma
najwy¿szy ciê¿ar w³aciwy sporód wszystkich proszków do proszkowania druków
i jest ca³kowicie obojêtny na oddzia³ywanie elektrycznoci statycznej.
Szczególn¹ zalet¹ tego rodzaju proszku, produkowanego z surowców nieorganicznych
jest jego niezawodnoæ podczas druku i oszczêdne stosowanie, umo¿liwiaj¹ce
minimalne napylanie druków. Od 45 lat ten rodzaj proszku jest niezawodnym
towarzyszem pracy drukarza. Jako produkt naturalny jest ca³kowicie nieszkodliwy dla
ludzi i dla rodowiska naturalnego. Proszek K4 jest produkowany w 7 stopniach
ziarnistoci: 10, 15, 20, 30, 45, 60 i 80.
Wersja K4plus ma ca³kowicie now¹ charakterystyk¹ powierzchni i polizgu.
S5 - jest ca³kowicie nieszkodliwy dla ludzi i dla naturalnego rodowiska cz³owieka.
Ten rodzaj proszku jest produkowany w 4 stopniach ziarnistoci: 15, 20, 30 i 45.
Wersja S5-WL uzupe³nia ofertê proszków skrobiowych i jest przeznaczona g³ównie
do lakierowania inline z zastosowaniem lakierów dyspersyjnych.
L3 jest proszkiem produkowanym z cukru i jest to produkt specjalny, przeznaczony do
stosowania podczas druku z wielokrotnym przelotem przez maszynê. Ze wzglêdu na
swoj¹ odmienn¹ charakterystykê nie brudzi gumowego obci¹gu, rozpuszcza siê
ca³kowicie w rodku zwil¿aj¹cym nie zmieniaj¹c przy tym zupe³nie jego w³aciwoci
technologicznych. L3 to niezawodny sposób rozdzielania arkuszy.
Jedynie proszki o równomiernej ziarnistoci, takie jak nasze K4, S5 i L3 zapewniaj¹
równomierne rozdzielanie zadrukowanych arkuszy, minimalne zu¿ycie proszku
i optymalne proszkowanie.
Do ka¿dego gatunku papieru i do ka¿dego rodzaju druku odpowiedni proszek!

Niniejsza informacja techniczna jest dok³adnym odzwierciedleniem poziomu naszej wiedzy z tej dziedziny,
spe³niaj¹c wy³¹cznie funkcjê informacyjn¹ oraz doradcz¹, dlatego te¿ nie mo¿e byæ podstaw¹
jakichkolwiek roszczeñ prawnych. Zastrzegamy sobie zmiany, wynikaj¹ce z postêpu technicznego.
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K4 - nieorganiczny produkt mineralny z naturalnego wêglanu wapnia.

Jest krystaliczny, a ziarenka proszku maj¹ okr¹g³y kszta³t ze wzglêdu na specjaln¹
metodê produkcji. K4 nie jest rozpuszczalny w wodzie. Z powodu swojego wysokiego
ciê¿aru w³aciwego nie tworzy kurzu, jest niezawodny i bardzo oszczêdny w u¿yciu.
Ci¹gle jest niedocigniony pod wzglêdem zró¿nicowania i iloci ró¿nych wielkoci
ziarna, z których ka¿d¹ cechuje nies³ychana równomiernoæ.
Stosowanie K4 nie przysparza ¿adnych problemów. Wielkoci ziarna s¹ dostosowane
do ró¿nych gramatur i do ró¿nych spodów papieru.
Nieszkodliwy dla zdrowia K4 jako ca³kowicie naturalny produkt jest zupe³nie
nieszkodliwy dla ludzi i posiada odpowiednie atesty niemieckie.
Przechowywanie
Proszek nie jest higroskopijny i jest nierozpuszczalny w wodzie i alkoholu. Jest
niewra¿liwy na wilgoæ, bardzo stabilny w warunkach magazynowych i ma
nieograniczony okres zachowania pe³nych walorów u¿ytkowych.
Proszkowanie
Mo¿na go stosowaæ do wszystkich typów aparatów proszkuj¹cych, w których
rozpylanie nastêpuje przy pomocy powietrza. Ma znakomit¹ sypkoæ i charakteryzuje
siê znakomitym pyleniem. Wysoka równomiernoæ ziarna gwarantuje równomiernoæ
proszkowania arkusza.
Nie zbryla siê i nie zatyka aparatów proszkuj¹cych.
Proszkowanie elektrostatyczne K4 nie jest nonikiem ³adunków elektrycznych, nie
mo¿na go na³adowaæ ³adunkami elektrostatycznymi, a to oznacza, ¿e daje siê
równomiernie napylaæ, bez tworzenia na arkuszu nierównomiernie napylonych miejsc.
Mycie
Ze wzglêdu na wysoki ciê¿ar w³aciwy proszek K4 prawie nie powoduje rozpylania
kurzu, jak to ma miejsce w przypadku proszków pochodzenia organicznego. Oznacza
to znacznie mniejsz¹ koniecznoæ mycia maszyny i sprz¹tania wokó³ niej.
Wielkoæ ziarna
Proszek jest produkowany w 7 wielkociach ziarna: 10, 15, 20, 30, 45, 60 i 80,
z których ka¿da charakteryzuje siê maksymaln¹ równomiernoci¹.
W proszku nie ma drobnych cz¹stek znacznie mniejszych od ziarnistoci znamionowej.
Jedynie proszki o równomiernym ziarnie zapewniaj¹ równomierny odstêp miêdzy
zadrukowanymi arkuszami, minimalne zu¿ycie proszku i optymalne proszkowanie.
Opakowania jednostkowe:
woreczki o poj. 1 kg, kanistry 3 kg, wiadra 25 kg
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L3 - Rozpuszczalny, do specjalnych prac offsetowych
L3 jest suchym proszkiem do proszkowania druków, rozpuszczalnym w wodzie,
ró¿ni¹cym siê od innych proszków swoj¹ specyficzn¹ charakterystyk¹ technologiczn¹.
Zapobiega skutecznie odbijaniu wie¿ych druków. Jest proszkiem do proszkowania
druków, produkowanym na bazie naturalnego cukru. Ma strukturê krystaliczn¹
i zaokr¹glon¹ formê miêkkiego ziarna. Jest proszkiem minimalnie obci¹¿aj¹cym p³ytê
drukow¹ podczas kolejnych przelotów arkusza przez maszynê.
Rozpuszczalnoæ
Mimo swojej rozpuszczalnoci proszek spe³nia efektywnie rolê rozdzielacza arkuszy.
Rozpuszczalnoæ proszku okazuje siê szczególnie korzystna w wypadku kolejnych
przelotów arkusza przez maszynê. Proszek rozpuszcza siê w wodzie na gumie i na
p³ycie drukowej, przedostaj¹c siê do obiegu rodka zwil¿aj¹cego.
Nieszkodliwoæ dla zdrowia
L3 jako produkt ca³kowicie naturalny na bazie cukru jest
zupe³nie nieszkodliwy dla zdrowia i posiada odpowiednie niemieckie atesty.
Przechowywanie
Proszek nale¿y przechowywaæ w suchym miejscu, poniewa¿ zachowuje w ten sposób
swoje pe³ne walory u¿ytkowe. Ze wzglêdu na rozpuszczalnoæ w wodzie nale¿y go
chroniæ przed wysok¹ wilgotnoci¹ i wod¹. Proszek nie jest higroskopijny i nie zagra¿a
mu wilgotnoæ powietrza. Nie zaobserwowano zbrylania proszku w normalnych
warunkach.
Proszkowanie
L3 mo¿na stosowaæ we wszystkich rodzajach aparatów do proszkowania. Posiada
znakomit¹ sypkoæ, charakteryzuje siê bardzo dobrym pyleniem. Wysoka
równomiernoæ ziarna zapewnia równomierne proszkowanie arkusza.
Proszkowanie elektrostatyczne
Proszek L3 nie nadaje siê do stosowania w elektrostatycznych urz¹dzeniach
proszkuj¹cych.
Dalsza obróbka druków
Zalecamy stosowanie proszku L3 w taki sposób, aby po proszkowaniu nastêpowa³o
jeszcze jedno przejcie przez maszynê. W ten sposób mo¿na usun¹æ wiêksz¹ czêæ
proszku. L3 nadaje siê do prac, które s¹ przeznaczone do foliowania lub lakierowania.
Szczególnie wysokojakociowe druki mo¿na odpyliæ na mokro w trakcie koñcowego
przelotu przez maszynê, podczas którego woda na gumie usuwa proszek z arkusza.
Mycie
L3 rozpuszcza siê w wodzie i nie powoduje brudzenia gumy. Wielokrotnie wyd³u¿aj¹ siê
w ten sposób okresy czasu pomiêdzy kolejnym myciem gum, a proszek jest dobrze
sortowany i nie powoduje silnego zabrudzenia maszyny.
Wielkoæ ziarna
Proszek jest produkowany w 4 wielkociach ziarna: 15, 20, 30 i 45, z których ka¿da
charakteryzuje siê maksymaln¹ równomiernoci¹. Dziêki zró¿nicowaniu ziarnistoci
mo¿na bez trudu dobraæ proszek do ka¿dej gramatury i do ka¿dego spodu papieru.
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S5 - sprawdzony i popularny produkt w offsecie arkuszowym
S5 jest organicznym, rolinnym produktem z naturalnej skrobi, nierozpuszczalnym
w wodzie!
Naturalna skrobia, z której jest produkowany proszek do proszkowania druków nie
rozpuszcza siê w wodzie ani w alkoholu. We wrz¹cej wodzie powstaje z niej roztwór
koloidalny, podczas sch³adzania przekszta³caj¹cy siê w ¿el, znany jako klej skrobiowy.
Jest proszkiem o strukturze sferokrystalicznej z zaokr¹glonymi krawêdziami, o kulistym
kszta³cie miêkkiego ziarna.
Nieszkodliwy dla zdrowia
S5 jest stosowany od wielu lat jako produkt naturalny. Jako taki nie stanowi absolutnie
¿adnego zagro¿enia dla zdrowia - posiada odpowiednie atesty niemieckiego
Ministerstwa Zdrowia.
Magazynowanie
Proszek S5 nie jest wra¿liwy na normaln¹ wilgotnoæ powietrza, nale¿y go jednak
chroniæ przed wod¹ i przechowywaæ w suchym pomieszczeniu.
Proszkowanie
S5 mo¿na stosowaæ we wszystkich rodzajach aparatów do proszkowania.
Posiada znakomit¹ sypkoæ i bardzo dobr¹ charakterystykê proszkowania.
Nie zbryla siê, nie zapycha aparatów do proszkowania.
Proszkowanie elektrostatyczne
Proszek S5 nadaje siê do stosowania w elektrostatycznych urz¹dzeniach
proszkuj¹cych.
Dalsza obróbka druków
S5 nadaje siê do druków, które bêd¹ lakierowane lub foliowane, nie tworzy pêcherzy.
Do druku z lakierowaniem wodnymi lakierami dyspersyjnymi nale¿y stosowaæ specjalny
typ proszku S5-WL.
Niszczenie p³yt
Proszek jest bardzo miêkki i nie niszczy p³yt.
Mycie
S5 nie wymaga czêstego mycia maszyny a poniewa¿ nie wytwarza bardzo drobnego
py³u nie powoduje intensywnego zapylenia maszyny, zw³aszcza w obrêbie wyk³adania.
Wielkoæ ziarna
Proszek jest produkowany w 4 wielkociach ziarna: 15, 20, 30 i 45, z których ka¿da
charakteryzuje siê maksymaln¹ równomiernoci¹ i nie pyli. Dziêki zró¿nicowaniu
ziarnistoci mo¿na bez trudu dobraæ proszek do ka¿dej gramatury i do ka¿dego spodu
papieru.
Opakowania jednostkowe:
woreczki o poj. 1 kg, kanistry 3 kg, wiadra 25 kg
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S5 WL - do druku z lakierowaniem lakierami wodnymi
S5 WL uzupe³nia bogat¹ ofertê proszków typów K4, S5 i L3. S5 WL stosuje siê
podczas uszlachetniania druków wodnymi lakierami dyspersyjnymi a na stosowanie do
lakierów wodnych wskazuje dodatkowe oznaczenie WL (wodne lakiery dyspersyjne =
niem.: WasserLack).
Proszki typu S5 WL to odmiana proszków S5. Proszki specjalne S5 z oznaczeniem WL
s¹ poddawane dodatkowym procesom produkcyjnym, dziêki którym staj¹ siê
hydrofobowe, tzn. odpychaj¹ce wodê.
Produktem wyjciowym do produkcji proszków S5 WL s¹ specjalnie sortowane proszki
S5, zapewniaj¹ce oszczêdne proszkowanie, minimalne pylenie w³asne oraz optymalne
rozdzielanie zadrukowanych arkuszy.
Aktywne ziarna proszku zapewniaj¹ odstêp miêdzy arkuszami
Miêdzy poszczególnymi arkuszami musi siê znajdowaæ dostateczna iloæ powietrza,
zapewniaj¹ca szybkie utrwalanie oksydacyjne farby tak¿e pod lakierem w przypadku
druku i lakierowania du¿ych apli.
Poduszki powietrzne, znajduj¹ce siê miêdzy arkuszami u³atwiaj¹ póniejsz¹ obróbkê
druków, poniewa¿ mo¿na ³atwiej zdejmowaæ poszczególne arkusze ze stosu.
Proszek S5 WL jest rodkiem rozdzielaj¹cym o nieporównywalnej precyzji
i efektywnoci. Obojêtnie, czy proszkowanie odbywa siê inline mokro na mokro, czy te¿
lakierowanie odbywa siê podczas dodatkowego przejcia przez maszynê - S5 WL
mo¿na stosowaæ zarówno do lakierowania z zespo³u lakieruj¹cego jak i do lakierowania
lakierem dyspersyjnym z ka³amarza farbowego.
S5 WL ma znakomit¹ sypkoæ. wie¿o polakierowane arkusze opadaj¹ w wyk³adaniu
na stos, lizgaj¹c siê pewnie i miêkko wzd³u¿ pionowych ograniczników.
Równomiernoæ wyk³adania i prostopad³y, równy stos uzyskuje siê tak¿e w przypadku
prac lakierowanych na du¿ej powierzchni.
S5 WL jest produkowany z naturalnego surowca skrobi i innych naturalnych dodatków.
Proszek jest nieszkodliwy dla zdrowia. Proszki S5 WL posiadaj¹ odpowiedni atest
niemieckiego Ministerstwa Zdrowia.
S5 WL jest produkowany w 4 wielkociach ziarna: 15, 20, 30 i 45.
Dziêki zró¿nicowanej ziarnistoci mo¿na bez trudu dobraæ proszek do ka¿dej
gramatury i do ka¿dej powierz-chni. Hydrofobowy S5 WL nie jest wra¿liwy na wilgoæ
i mo¿na go magazynowaæ bez problemów przez d³u¿szy czas.
S5 WL jest sprzedawany w nastêpuj¹cych opakowaniach: woreczki o wadze 1kg,
kanistry o poj. 2 kg i wiadra o poj. 15 kg.
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