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 GRUPA PRODUKTÓW 500 

      Seria 590-05/105 

      UV- lakier haptyczny, reliefowy;    

        Seria 590-05/105/MT 

        UV- lakier haptyczny, reliefowy, matowy 

 

 

 Receptura tego lakieru została stworzona specjalnie do uszlachetniania powierzchni przy 

zastosowaniu cylindrycznych, rotacyjnych lub płaskich maszyn sitodrukowych. Połączenie efektów 

haptycznego i optycznego to doskonała metoda na urozmaicenie klasycznych "lakierówek". 

Aby uzyskać optymalną strukturę reliefową należy szczególną uwagę zwrócić na przygotowanie 

szablonu sitodrukowego. Oprócz relatywnie rzadkiej siatki (EX 31-100 do 43-80) bardzo ważna jest 

nadbudowa szablonu. Możliwie wysoka nadbudowa i motyw drukowy o ostrym obrysie gwarantują 

osiągnięcie optymalnego efektu haptycznego. 

  

 

PODŁOŻE 

karton, papier, tektura, wydruki offsetowe, OPP-laminat 

 

ZASTOSOWANIE 

uszlachetnianie powierzchni broszur, folderów, opakowań 

 

WŁAŚCIWOŚCI 

siatka   EX 31-100 do 43-80 A PW 

utwardzanie  350 mJ/m2 

dalsze procesy sztancowanie, cięcie 

 

MATERIAŁY POMOCNICZE 

Produkt gotowy do użycia  

  

UWAGI 

przed użyciem dobrze wymieszać, chronić przed dostępem światła  

   

 

 

                  
Printcolor Screen AG gwarantuje jakość produktów, nie może jednak zapewnić rezultatów ze względu na brak kontroli na 

 indywidualnym sposobem użytkowania. Odpowiedzialność producenta jest ograniczona wyłącznie do farby lub lakieru. Jakość 

podłoża lub farby do zadrukowania może ulegać zmianom, dlatego powyższe informacje podajemy  w dobrej wierze, w oparciu 

o stan naszej wiedzy i wcześniejsze doświadczenia. Dotyczy to również naszej pomocy technicznej. Gdy farby lub lakiery 

używane są na nowym podłożu lub zmieniany jest sposób użytkowania zalecamy przeprowadzenie testów przed rozpoczęciem 

produkcji w celu uzyskania pożądanych rezultatów. Decydując się na wprowadzenie do produkcji produktu bez uprzednich 

testów, robicie to Państwo na własną odpowiedzialność. 

  


