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ALCHEMY 
Z ote farby do druku offsetowego 
 

Zastosowanie 
 
Farby z efektem metalicznym stwarzaj  szczególne mo liwo ci w projektowaniu druków. S  one ch tnie 
stosowane do druku wysoko jako ciowych etykiet, prospektów i opakowa . Efekty z otego po ysku osi ga 
si  przez zastosowanie pigmentów na bazie mosi dzu, czyli miedzi i cynku. (Cz sto mylnie mówi si  o 
br zie, który jest stopem miedzi i cyny). Ró ne odcienie metaliczne mo na uzyska  stosuj c odmienne 
proporcje sk adników: 
 

• Reichgold - jasne z oto                  – 70 cz ci miedzi/30 cz ci cynku 
• Reichbleichgold - rednie z oto      – 85 cz ci miedzi/15 cz ci cynku 
• Bleichgold - ciemne z oto               – 90 cz ci miedzi/10 cz ci cynku 
• Kupfer - mied                                 – 100 cz ci miedzi 
 

Alternatywnie mo na stosowa  pigmenty na bazie aluminium, z dodatkiem pigmentów kolorowych, które 
powoduj  odpowiedni odcie  farby (w zakresie od ó tego do czerwonego). Efekty metaliczne s  bardzo 
intensywne, aczkolwiek nieporównywalne z odcieniami mosi dzu. 

 

Wskazówki technologiczne 
 
Najlepsze efekty metaliczne osi ga si  na powlekanych pod o ach drukowych, posiadaj cych równomiern , 
g adk  powierzchni . Nie nale y d y  do zwi kszenia po ysku metalicznego, poprzez zwi kszone 
nadawanie farby. Nie przynosi to takich w a nie efektów, a mo e jedynie powodowa  powstawania 
problemów w druku, jak np. nadmierne odk adanie si  farby na gumie, odci ganie w stosie, wyd u one 
schni cie i niedostateczn  odporno ci  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. 
 
Pigmenty metaliczne, zawieraj ce mied  s  szczególnie wra liwe na dzia anie czynników powoduj cych 
korozj . Drukarz musi uwzgl dni  ten fakt podczas pracy. W zwi zku z tym warto  pH roztworu 
zwil aj cego nie mo e by  ni sza ni  5,5. Zaleca si  równie  stosowanie dodatku do roztworu zwil aj cego 
COMBIFIX 8039 (Informacja Techniczna 10.8.03) ew. COMBIDRY 8200 (Informacja Techniczna 10.8.14) 
Podawanie rodka powinno by  minimalne. Zapobiega to emulgowaniu i zwi zanemu z tym, s abemu 
k adzeniu farby oraz problemom zwi zanym ze schni ciem. 
 
Farby z ote na bazie aluminium s  lepsze pod wzgl dem w a ciwo ci drukowo-technicznych, z powodu 
mniejszej zawarto ci pigmentu metalicznego o relatywnie du ych cz steczkach. 
Uszlachetnianie powierzchni druku w celu poprawienia odporno ci na cieranie, powoduje zawsze 
zmniejszenie efektu metalicznego. Najlepszym rozwi zaniem jest lakierowanie druków lakierem 
dyspersyjnym. 
 
 
 
 

Druk czarn  farb  na z otej 
 
Je eli na powierzchni zadrukowanej z ot  farb  ma by  wykonany czarny nadruk, to nale y zastosowa  
farb  specjaln , dobran  pod k tem schni cia i charakterystyki k adzenia na g adkie powierzchnie. 
Najlepsz  farb  do tego celu jest specjalna farba czarna Spezialschwarz 49N 5135 (mo na j  lakierowa ). 
Receptura i w a ciwo ci farby stwarzaj  najlepsze warunki do druku metod  mokro na mokro. Dodatkowy 
nadruk powinien by  wykonany mo liwie szybko, aby unikn  problemów ze schni ciem. 
 



Farby jednosk adnikowe 
 
Zalet  farb jednosk adnikowych jest nieskomplikowane u ycie, poniewa  nie jest ju  konieczny proces 
mieszania pasty z otej z firnisem, jak przy farbach dwusk adnikowych. Wraz z opracowaniem palety 
produktów Alchemy uda o si  osi gn  w a ciwo ci drukowe i efekt metaliczny na tym samym wysokim 
poziomie jak przy farbach dwusk adnikowych. 
Nale y pami ta , e przy d u szym sk adowaniu mo e si  zmieni  efekt metaliczny farb. Poprzez 
optymalne dobranie pigmentów i spoiw w produktach Alchemy zosta a osi gni ta widoczna poprawa w 
stosunku do pozosta ych produktów. 
 
Do druku offsetowego polecamy nast puj ce farby jednosk adnikowe: 
 

 
ALCHEMY Reichgold   z oto jasne                    46A 2000 

ALCHEMY Reichbleichgold  z oto srednie       46A 2100 

ALCHEMY Bleichgold z oto ciemne                  46A 2200 

 
Polecamy tak e farby metaliczne  jednosk adnikowe wg wzornika Pantone: 
 
ALCHEMY Gold PANTONE 871 46A 0871 
ALCHEMY Gold PANTONE 872 46A 0872 
ALCHEMY Gold PANTONE 873 46A 0873 
ALCHEMY Gold PANTONE 874 46A 0874 
ALCHEMY Gold PANTONE 875 46A 0875 
ALCHEMY Gold PANTONE 876 46A 0876 
 
 
Odcienie barw farb z otych uzyskane przy druku farbami na bazie aluminium, nie s  porównywalne do tych, 
które uzyskuje si  stosuj c farby na bazie mosi dzu. Metaliczny charakter cz stek aluminium (bia awo-
srebrnych), znajduj cych si  na powierzchni, nie zgadza si  z charakterystyk  cz stek mosi dzu. Z tego 
powodu jasno  farb z otych na bazie mosi dzu mo na uzyska  zbli on . 
 
Farby na bazie aluminium dostarczane s  na ogó  w wersji gotowej do druku, poniewa  pigment aluminiowy 
jest mniej podatny na utlenianie ni  szlif mosi ny. 
 
Do druku offsetowego polecamy: 
 
ALCHEMY     Alugold                               46A 5000 
 
 

Farby dwusk adnikowe 
 
Z ote farby s  w tym przypadku przygotowywane bezpo rednio przed drukiem z mieszanki pasty 
metalicznej i firnisu. Mieszania sk adników nale y dokonywa  ostro nie. Nie wolno u ywa  do tego celu 
mieszade  wysokoobrotowych, powoduj cych podgrzewanie mieszanego produktu, poniewa  wp ywa to 
negatywnie na jako  farby. Spe niaj c te warunki osi gamy bardzo dobre efekty metaliczne. 
 
Do druku offsetowego polecamy: 
  Pasta Firnis 
ALCHEMY           Reichgoldpaste 46A 2050 10A 0020 
ALCHEMY Reichbleichgoldpaste 46A 2150 10A 0020 
ALCHEMY Bleichgoldpaste 46A 2250 10A 0020 
ALCHEMY Kupferpaste 46A  4050 10A 0040 
 
 
Przewa nie zaleca si  stosowanie sk adników w proporcji 1:1. 
Proporcje mo na jednak zmienia : 
 

• Wi ksza ilo  pasty podwy sza efekt metaliczny, jednocze nie zmniejszaj c nieco odporno  na 
cieranie 



• Wi ksza ilo  firnisu poprawia przenoszenie farby i odporno  na cieranie, ale  obni a jednak 
efekt metaliczny 

 
Dla poprawienia  krycia Firnis 10A 0020 jest podbarwiany pigmentami ó tymi lub pomara czowymi. 
Jednak do mieszania mo na tak e u ywa  bezbarwnego  Firnis-u 10A 0030, który poprawia nieco efekt 
metaliczny. 
 
Nale y pami ta , e mi dzy z otymi farbami dwusk adnikowymi i jednosk adnikowymi mo e by  ró nica  w 
kolorze. 
 
 

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

Wskazówki dotycz ce uszlachetniania 
 
Podczas uszlachetniania - lakierowanie lakierem ACRYLAC®, tak e lakierem UV, kaszerowanie-farb 
metalicznych offsetowych  wyst puj  cz sto problemy z przyczepno ci  lakierów do farby. Powoduj  to 
przylegaj ce do powierzchni cz stek pigmentu stabilizatory i rodki po lizgowe, które musz  by  uzyte 
podczas procesu produkcji pigmentu. Dlatego zalecamy przeprowadzenie stosownych prób przyjmowania i 
lakieru i przyczepno ci do  warstwy farby. Uszlachetnianie podkre li effekt metaliczny farby. 
 

Wskazówki szczególne 
 
Przy dzia aniu wilgoci lub innych krytycznych substancji jak kwasy lub zasady na substraty pokryte z otymi 
farbami drukarskimi, mo e doj  do reakcji chemicznych, które mog  negatywnie wp yn  na po ysk farb 
metalicznych. Z tego powodu ( wp yw rodka zwil aj cego) resztki farb z ka amarza nie powinny by  
ponownie magazynowane. Podobnie mog  reagowa  substancje b d ce w sk adzie kleju do etykiet, które 
poprzez migracj  przez etykiet  mog  reagowa  z pigmentem z otej farby drukarskiej. Powinno by  
wcze niej stwierdzone, czy sk adniki kleju do etykiet mog  mie  negatywny wp yw na z ot  farb  drukarsk . 
 
 

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

Opakowania 
 
Pasty  
Puszka 1 kg z zamkni ciem zaciskowym. 
Firnis  
Puszka pakowana pró niowo 1 kg. 
Farby jednosk adnikowe 
Na bazie aluminium – puszka pakowana pró niowo 1 kg. 
Na bazie mosi dzu – puszka pakowana pró niowo 1,5 kg 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dalsze informacje i porady mo na 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 mo e by  podstaw  do roszcze  prawnych. Zastrze one s  zmiany wynikaj ce z post pu technicznego. 

 


