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LAKIER UV MATOWY 
G 8/604 

 

Opis produktu 

G 8/604 jest lakierem utwardzanym przy pomocy promieniowania UV. Po utwardzeniu tworzy  

elastyczną matową powłokę, można nakładać go na wiele różnych podłoży, techniką sitodruku        

i suchego offsetu.  

 

Typowa charakterystyka 

Substancja aktywna:  100% 

Barwa:    mleczny 

Lepkość:   16 Poise +/-4 

 

Instrukcja użytkowania 

Przed użyciem G 8/604 należy dokładnie wymieszać. 

Sieciowanie:  Lampa 1 x 80W/cm2 => 7m/min. 

Czyszczenie :  Urządzenie do nakładania należy czyścić alkoholem, natychmiast po każdym  

procesie nakładania lakieru.  

 

Magazynowanie 

Okres trwałości produktu G 8/604 wynosi 6 miesięcy pod warunkiem, że produkt jest 

przechowywany w temperaturze od 18 do 25°C, w suchym miejscu i w oryginalnych, nieotwartych 

opakowaniach. Lakiery UV są wrażliwe i powinny być chronione przed działaniem promieniowania 

UV (promienie słoneczne, lampy fluorescencyjne, itp.), mrozu i wysokiej temperatury. 

Nieprzestrzeganie warunków magazynowania może prowadzić do zmiany lepkości. 

 

Informacje dodatkowe 

Powłoki UV mogą powodować blaknięcie farby drukarskiej. Farba drukarska powinna być wolna od 

wosków, silikonów i innych dodatków chroniących przed zarysowaniami, ponieważ takie środki 

powierzchniowo czynne osłabiają przyczepność i mogą mieć wpływ na zwilżanie farby przez 

powłokę lakieru. W celu uniknięcia niekorzystnego wzajemnego oddziaływania należy zapewnić 

wystarczająco długi czas schnięcia farby drukarskiej przed przystąpieniem do nakładania lakieru. 

Farby powinny spełniać normy DIN ISO 2836, określające  odporność na zasady, alkohole i 

rozpuszczalniki. Więcej informacji znajduje się w KARCIE CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU. 

 
 

 

 

 

Informacje tutaj podane, w szczególności zalecenia dotyczące przechowywania oraz stosowania w/w produktu, 

opierają się na wiedzy i doświadczeniu producenta. Ze względu na korzystanie z różnych materiałów oraz rozmaite 

warunki robocze, na które nie ma on wpływu, zdecydowanie zaleca przeprowadzenie wielokrotnych prób w celu 

sprawdzenia, w jakim stopniu produkt nadaje się do określonych procesów i zastosowań. Producent nie bierze żadnej 

odpowiedzialności w związku z wyżej podanymi informacjami ani jakimikolwiek zaleceniami ustnymi, za wyjątkiem 

przypadków, kiedy jest winni rażącego zaniedbania lub celowego wprowadzenia w błąd. 


