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MetalFX® 5100
Specjalna seria farb metalicznych
Nasza nowa seria farb metalicznych umoliwia odtwarzanie w druku offsetowym szlachetnych, metalicznych
barw, w nie osi galnym dot d wymiarze, z doskona ym efektem po ysku i ostroci. W po czeniu z
odpowiednim oprogramowaniem do przygotowalni (naley go zakupi ) moliwe jest odtwarzanie symulacji
hologramów, efektów trójwymiarowych, a take symulacji znakowania zabezpieczaj cego. Koncepcja farb
®
MetalFX powsta a z potrzeby poszukiwania moliwoci odtwarzania barw o wysokim po ysku metalicznym
za rozs dn cen . Na bazie tej idei powsta program do przygotowalni, który robi ogromne wraenie, a do
tego jest niezwykle atwy w obs udze. Specjalnie dla tej technologii opracowano system nowych farb, który
pozwala zrealizowa nawet najbardziej wyrafinowane wyobraenia o ekskluzywnoci wykonywanych
druków.
®
Technologia MetalFX opiera si na 4 specjalnych farbach skalowych i specjalnej farbie srebrnej o
doskona ym po ysku, przeznaczonych do druku mokro na mokro. Moliwe jest oczywicie równie
drukowanie mokro na sucho. Jednak, zmienione warunki przyjmowania farby przez farb w tym przypadku,
mog powodowa zmiany kolorystyczne w porównaniu ze wzornikiem.
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Odporna na rozpuszczalniki

Srebrna
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F – nie zasycha na wa kach i w ka amarzu

Wa ciwo ci specjalne
Dzi ki doskona emu dostosowaniu wszystkich wanych parametrów druku, z uwzgl dnieniem dowiadcze
wynikaj cych z praktyki, takich jak w aciwoci przyjmowania farb, przyrosty punktów rastrowych, seria farb
®
®
MetalFX gwarantuje wierno odtwarzania barw zawartych we wzorniku MetalFX .
Zawarte w farbach pigmenty o najwyszym stopniu transparentnoci i czystoci zapewniaj minimum
stopnia zaczernienia, co jest z kolei podstaw do odwzorowywania b yszcz cych barw metalicznych.
Srebrna farba równie charakteryzuje si doskona ym po yskiem i kontrastem. Wysoka intensywno farb
®
MetalFX umoliwia drukowanie przy uyciu niewielkich iloci farby. Takie po czenie najwyszego po ysku i
wyrazistoci redukuje do minimum utrat metalicznego efektu farby srebrnej, nawet po zadrukowaniu jej
farbami barwnymi.
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Dodatkowe zalety farb
•
•
•
•
•
•
•

Bardzo wysoki po ysk
rednia wysychanie przez wsi kanie w pod oe
Dobra charakterystyka zachowania w stosie
Bardzo szybkie schnicie oksydacyjne
Dobra odporno na cieranie
Wysoka tolerancja na rodek zwilaj cy
Natychmiastowe osi ganie stabilnej równowagi farbowo-wodnej

Zastosowanie
®

®

Seria farb MetalFX , w po czeniu z technologi przygotowania materia ów do reprodukcji MetalFX ,
gwarantuje najwyszej jakoci rezultaty drukowania farbami metalicznymi. Najlepsze efekty osi ga si
podczas druku na pod oach b yszcz cych i powlekanych matowo. Specjalny rodzaj spoiwa zastosowanego
w farbach, umoliwiaj cy druk farbami mokro na mokro, zapewnia stabilno procesu drukowania nawet
wysokich nak adów.

rodki pomocnicze
®

Zasadniczo farby MetalFX powinno stosowa si bez adnych dodatków, bezporednio z puszki. rodki
pomocnicze naley stosowa tylko w wyj tkowych sytuacjach, aby dostosowa farby do specyficznych
warunków technologicznych. Powinny by to rodki, których receptura dostosowana jest do wysoko
jakociowego spoiwa, a mianowicie:
- do redukcji ci gliwoci farby mona doda 2-3% pasty Coronapaste 10 T 3322
- dla przyspieszenia schnicia oksydacyjnego naley doda do farby suszki MONSUN 10 S 7265

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

Opakowania
Puszka o poj. 1,0 kg pakowana próniowo
Puszka o poj. 2,5 kg pakowana próniowo
Farba srebrna tylko w puszkach o poj. 1,0 kg

Dalsze informacje i porady mona uzyska pod internetowym adresem: ww.mhp.com.pl
Niniejsza informacja techniczna odpowiada aktualnemu stanowi naszej wiedzy w tym temacie i spe nia tylko funkcj informacyjn i
doradcz . Z tego wzgldu nie moe by podstaw do roszcze prawnych. Zastrzeone s zmiany wynikaj ce z postpu technicznego.

