FLEKSO/BAKRO TISKARSKE
BARVE NA OSNOVI VODE
Barve in laki na osnovi vode so primerne za flekso in bakro tisk na vseh
vrstah papirja in kartona. Glede na sestavo in namembnost jih delimo
v dve seriji, in sicer:
•
•

AQUANOL SPECIAL - serija 89
AQUAFLEX - serija 86

Aquanol special – serija 89 so barve in laki, ki vsebujejo poleg vode
še etanol in izopropil alkohol v manjših količinah. Zaradi vsebnosti
alkoholov jih odlikuje dobro sušenje in visok sijaj
Aquaflex – serija 86 so barve in laki, proizvedeni na 100% vodni
osnovi. Redčimo jih samo z vodo.

AQUANOL SPECIAL - serija 89
so barve in laki, ki vsebujejo poleg vode še etanol in izopropil alkohol v manjših količinah. Zaradi vsebnosti alkoholov
jih odlikuje dobro sušenje. Barve lahko redčimo z vodo ali etanolom.  Po tisku, dokler barva ni posušena, lahko  
barvnik in valje operemo z vodo. Posušeno barvo lahko odstranimo samo z alkoholom ali Aquanol čistilom.
LASTNOSTI ODTISA

TISKOVNE PODLAGE

AQUANOL SPECIAL - serija 89

sijaj

vse vrste papirja

bele barve za različne namene

dobro sušenje

vse vrste kartona

dobra odpornost na drgnjenje in
praskanje

osnovne barve, ki ustrezajo
Pantone sistemu mešanja
posebne nianse
(izdelujemo po naročilu)

odpornost odtisov na vodo (vlago)

set barve

dobra oprijemljivost na tiskovno
podlago

laki

dobra tiskovnost

koncentrati

AQUAFLEX- serija 86
so barve in laki proizvedeni na 100% vodni osnovi.  Aquaflex barve so visokopigmentirane  in jih  redčimo samo z
vodo. Po tisku, dokler barva ni posušena, lahko  barvnik in valje operemo z vodo. Posušeno barvo lahko odstranimo
samo z alkoholom ali Aquanol čistilom.
LASTNOSTI ODTISA

TISKOVNE PODLAGE

AQUAFLEX- serija 86

visok sijaj

vse vrste papirja

bele barve za različne namene

velika barvna moč

vse vrste kartona

dobra odpornost na drgnjenje in
praskanje

osnovne barve, ki ustrezajo
Pantone sistemu mešanja
posebne nianse
(izdelujemo po naročilu)

odpornost odtisov na vodo (vlago)

set barve

dobra oprijemljivost na tiskovno
podlago

laki

dobra tiskovnost

koncentrati

AQUA KONCENTRATI so skoncentrirane pigmentne preparacije na osnovi vode namenjene:
•
za izdelovanje Aquanol special in Aquaflex  barv v mešalnicah (Aqua koncentrat + ustrezno vezivo/lak)
•
za dodajanje gotovim Aquanol special in Aquaflex  barvam za povečanje barvne moči
DODATKI
•
Antipenilec PP – preprečuje penjenje (samo za Aquanol special barve in lake)
•
Antipenilec 86 – preprečuje penjenje (samo za Aquaflex barve in lake)
•
Dodatek W – izboljšuje drsnost in odpornost na drgnjenje
•
Aquanol čistilo – čiščenje posušene barve
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