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Farby markowe i specjalne
do druku gazetowego
Pomimo rosn cej liczby zespo ów drukuj cych wieowych w uk adzie H, które umoliwiaj drukarni
uzyskiwanie wszystkich odcieni farb, take z wzornika HKS, ci gle jeszcze zdarzaj si zleceniodawcy,
którzy wymagaj od drukarni stosowanie specjalnie zrecepturowanych farb specjalnych.
Przyk adem moe tu by specjalny odcie czerwieni dla Media-Markt. Zosta on osi gni ty poprzez
na oenie 100% magenty i 100% farby ó tej. Pos uy o to jako wzorzec do opracowania koloru
specjalnego, który zosta zaakceptowany przez agencje reklamowe. Zastosowanie tak zrecepturowanej
farby gwarantuje wierno barwy dla Media-Markt, niezalenie od tego, gdzie druki b d wykonywane.

Wzornictwo i kolorystyka
Zasadniczo moliwe jest stworzenie wszystkich wzorów druku dla papierów gazetowych. Najcz ciej
®
stosowanym wzornikiem jest jednak paleta barw wg PANTONE . Moliwe równie jest opracowanie innego
systemu wzorów koloru.
Pod oe drukowe ma istotny wp yw na odcie farby, niektóre z nich wygl daj jak przybrudzone. Wana jest
równie charakterystyka przyjmowania farby, zalena od struktury papieru, pr dkoci wsi kania lub
nierównomiernoci krycia powierzchni.
2
W praktyce farby markowe i specjalne nadawane s w iloci 1,1-1,2 g/m .
Farby s
produkowane w znanych standardach jakoci technologii HIT (HIGHLY IMPROVED
TECHNOLOGY) i s dostarczane w wersji gotowej do druku.
Farby dost pne s w rónych konsystencjach dla zespo ów farbowych z dolnym i górnym noem farbowym
oraz dla zespo u Anilox.
Celem naszej Informacji Technicznej jest dostarczenie naszym klientom obszernych wiadomoci i porad.
Odniesienie ogólnych wyników dowiadcze laboratoryjnych do konkretnego przypadku zastosowania
praktycznego zaley jednak do wielu rónorodnych czynników, które pozostaj poza naszym wp ywem.
Dlatego prosimy o zrozumienie, e nasze porady nie mog by podstaw do zg aszania roszcze

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.
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