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ALCHEMY Srebrne farby
do druku offsetowego

Zastosowanie
Farby z efektem metalicznym stwarzaj szczególne moliwoci w projektowaniu druków. S one ch tnie
stosowane do druku wysoko jakociowych etykiet, prospektów i opakowa.
Srebrny efekt metaliczny uzyskuje si przez zastosowanie do produkcji pigmentów na bazie aluminium.

Wskazówki technologiczne
Najlepsze efekty metaliczne osi ga si na powlekanych pod oach drukowych, posiadaj cych równomiern ,
g adk powierzchni . Nie naley d y do zwi kszenia po ysku metalicznego, poprzez zwi kszone
nadawanie farby. Nie przynosi to takich wanie efektów, a moe jedynie powodowa powstawanie
problemów w druku, jak np. nadmierne odk adanie si farby na gumie, odci ganie w stosie, wyd uone
schni cie i niedostateczn odpornoci na cieranie. W praktyce sprawdzi o si zalecenie, aby nie
drukowa farbami metalicznymi na ostatnim zespole drukowym, zw aszcza apli. Wyg adzanie druku na
kolejnych zespo ach przez obci g gumowy wp ywa korzystnie na wyg adzenie i krycie warstwy farby.
Przy drukowaniu farbami srebrnymi na papierach matowych mog pojawia si problemy dotycz ce
niewystarczaj cej odpornoci na cieranie. Podczas wysychania oksydacyjnego, cz stki spoiwa wsi kaj
bardzo szybko w pod oe, a pigment moe pozostawa w formie niezwi zanej na powierzchni. Dlatego te
przy druku na tego typu papierach niezb dne jest lakierowanie druków. Przed drukiem w aciwego nak adu
naley koniecznie przeprowadzi próby.
Pigmenty metaliczne s szczególnie wraliwe na dzia anie czynników powoduj cych korozj . Drukarz musi
uwzgl dni ten fakt podczas pracy. W zwi zku z tym warto pH roztworu zwilaj cego nie moe by
nisza ni 5,5. Zaleca si równie stosowanie dodatku do roztworu zwilaj cego COMBIFIX 8039
(Informacja Techniczna 10.8.03) lub COMBIDRY 8200 (TI 10.8.14) . Podawanie rodka powinno by
moliwie minimalne. Zapobiega to emulgowaniu i zwi zanemu z tym s abemu k adzeniu farby oraz
problemom zwi zanym ze schni ciem.
Uszlachetnianie powierzchni druku w celu poprawienia odpornoci na cieranie, powoduje zawsze
zmniejszenie efektu metalicznego. Najlepszym rozwi zaniem jest lakierowanie druków lakierem
dyspersyjnym ACRYLAC®.

Druk czarn farb na srebrnej
Jeeli na powierzchni zadrukowan srebrn farb ma by wykonany czarny nadruk, to naley zastosowa
farb specjaln , dobran pod k tem schni cia i charakterystyki k adzenia na tak powierzchni . Najlepsz
farb do tego celu jest specjalna farba czarna Spezialschwarz 49 N 5135 (mona j lakierowa ).
Receptura i w aciwoci farby stwarzaj najlepsze warunki do druku metod mokro na mokro. Dodatkowy
nadruk powinien by wykonany moliwie szybko, aby unikn problemów ze schni ciem.
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Farby jednoskadnikowe
Farby srebrne dostarczane s na ogó w wersji gotowej do druku.
Zalet farb jednosk adnikowych jest nieskomplikowane stosowanie.Wraz z opracowniem palety ALCHEMY
uda o si osi gn w asnoci drukowe i wysoki efekt metaliczny jak farb dwusk adnikowych.
Polecamy do druku offsetowego nast puj ce farby srebrne jednosk adnikowe:
ALCHEMY Silber
46A 3000
ALCHEMY Silber
46A 3100 do uszlachetniania
Take farb srebrn wg wzornika Pantone®
ALCHEMY Silber Pantone® 877

46A 0877

Farby dwuskadnikowe
W tym przypadku bezporednio przed drukiem drukarz musi wymiesza past pigmentow i firnis. Naley
miesza ostronie. W adnym wypadku nie naley stosowa wysokoobrotowych mieszade , które powoduj
podgrzanie i pogorszenie jakoci farby.
Zalecamy stosowanie do offsetu arkuszowego:
Paste
Firnis
ALCHEMY Silber
46A 3050
10A 0030
Z regu y zalecamy mieszanie 35 cz ci wagowych pasty i 65 cz ci wagowych firnisu.
Proporcje mona jednak zmienia :
• Wi ksza ilo pasty podwysza efekt metaliczny, jednoczenie zmniejszaj c nieco odporno na
cieranie
• Wi ksza ilo pokostu poprawia przenoszenie i odporno na cieranie, obnia jednak efekt
metaliczny

Farby o poysku metalicznym
Poprzez mieszanie farby srebrnej Silberdruckfarbe 46A 3000 z farbami kolorowymi, w dowolnych
proporcjach, mona uzyska farby o po ysku metalicznym i imitacje z ota.

Wskazówki dotyczce uszlachetniania
Podczas uszlachetniania- lakierowanie lakierem ACRYLAC®, lakierem UV, kaszerowanie-farb offsetowych
metalicznych- wyst puj cz sto problemy z przyczepnoci lakieru do farby. Powoduj to przylegaj ce do
powierzchni cz stek pigmentu stabilizatory i rodki polizgowe, nanoszone w trakcie produkcji pigmentu.
Zalecamy przeprowadzenie stosownych prób przyjmowania lakieru i przyczepnoci do warstwy farby.
W przypadku koniecznoci dalszego uszlachetniania druków proponujemy zastosowanie specjalnej wersji
farby srebrnej, o zredukowanej zawartoci pigmentu ALCHEMY Silber 46A 3010.

Wskazówki szczególne
Pigmenty aluminiowe s wraliwe na wilgo szczególnie na dzia anie kwasów i zasad.Z tego powodu nie
naley magazynowa resztek farb z ka amarza ( dzia anie rodka zwilaj cego).

Obowizkowe oznaczenia ostrzegawcze
Zgodnie z przepisami o substancjach niebezpiecznych - nie s wymagane
Pozosta e informacje zawiera karta charakterystyki preparatu.

Opakowania
Pasty - Puszka 0.35 kg z zamkni ciem zaciskowym
Pokosty - Puszka pakowana próniowo -0.65 kg
Farby jednoskadnikowe - puszka pakowana próniowo - 1 kg
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.

