C-378 TISKARSKI LAK - NOVA KVALITETA!
Transparentni tiskarski lak s sijajem za zaščito tiskovin. Omogoča lakiranje mokro na
suho in mokro na mokro. Izboljšani lak na oljni osnovi in z novim vezivom daje nove
tehnične izboljšave končnega izdelka.
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Lastnosti
Na oljni osnovi
Visok sijaj
Zelo dobra odpornost na drgnjenje
Možnost izlaganja na višje sklade
Lakiranje z ali brez vode
Možnost IR sušenja
Možnost lakiranja mokro na suho in mokro na mokro
Nasvet našega strokovnjaka
Lak C-378 TISKARSKI LAK mora povsem pokriti površino tiskovnega
materiala. Poraba laka je odvisna (od 1 g/m2 do 1,6 g/m2) od hrapavosti
površine tiskovnega materiala.
Kot kontrolno metodo za preverjanje ustreznosti oz. kakovosti lakiranja
predlagam izračun pokrivnosti lakirane površine.
Primer:
(Površina pole oz. lakiranja × št. pol) × poraba laka g/m2 = potrebna
količina laka
Premazni papir B2 135 g/m2:
(0,35 m2 × 1.000) × 1,3 g/m2 = 455 g

Preberi več>>

C-375 AQUA OFSETNI LAK
Z lakiranjem površin dosežemo visok sijaj in povišamo odpornost proti drgnjenju.
Primeren tudi za zaščito tiskovin za prehrambene namene, kjer barva ne pride stik s
hrano.
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Lastnosti
Na vodni osnovi
Visok sijaj
Lakiranje mokro na mokro ali mokro na suho
Odpornost na drgnjenje
Hitro sušenje
Možnost IR sušenja in vročega zraka
Za papir in karton
Odobren za posredni stik z živili
Delovna viskoznost od 35 do 50 s
Nasvet našega strokovnjaka
Lak C-375 AQUA OFSETNI LAK mora povsem pokriti površino tiskovnega
materiala. Poraba laka je odvisna od hrapavosti površine tiskovnega
materiala.
Kot kontrolno metodo za preverjanje ustreznosti oz. kakovosti lakiranja
predlagam, da lakirani odtis poškropite s C-301 SREDSTVO ZA
OSVEŽITEV BARVE. Ustrezno lakirana pola ne prepušča mastne sledi na
drugo stran tiskovne podlage.

Preberi več>>
V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, prosimo, da nam pošljete e-mail z zadevo Odjava, na
andraz.brecko@cinkarna.si za odjavo iz liste prejemnikov.
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