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PRINTLAC®  specjalny 10 L 4160 
lakier zabezpieczaj!cy 
 
 
 
 
 
Zastosowanie 
 
Printlac specjalny 10 L 4160 jest lakierem drukowym, bardzo szybko schn!cym  i odpornym na "cieranie. Nie 
powoduje on ani specjalnego efektu po#ysku lakierowanej powierzchni, ani zmatowienia, pozwala na zachowanie 
specyficznej charakterystyki powierzchni pod#o$a drukowego. 
Lakier ten zalecamy w przypadku, kiedy: 
-     polakierowane druki wykazuj! niedostateczn! odporno"% na "cieranie i s#abe schni&cie 
- druki wymagaj! ochronnego polakierowania, aby zapobiec "cieraniu i karbonizacji, szczególnie w przypadku   
      pod#o$y matowych 
Lakier mo$na stosowa% ze zwil$aniem lub bez, aczkolwiek przy drukach nie do ko'ca wyschni&tych, zalecamy 
lakierowanie bez "rodka zwil$aj!cego.  
Printlac specjalny 10 L 4160 nadaje si& przede wszystkim do lakierowania mokro na sucho, mo$e by% jednak 
równie$ stosowany mokro na mokro. 
 
 
W!a"ciwo"ci specjalne  

!" Zapewnia lekki efekt jedwabistego po#ysku lakierowanej powierzchni 
!" Szybkie schni&cie przez utlenianie 
!" Szybkie wsi!kanie w pod#o$e 
!" Bardzo dobra charakterystyka zachowania w stosie 
!" Bardzo dobra odporno"% na "cieranie 
!" Niewielka tendencja do $ó#kni&cia 

 
Zalety lakierów drukowych w porównaniu do lakierów innego rodzaju 
W dziedzinie druku opakowa' lakiery drukowe zosta#y w du$ym stopniu zast!pione przez alternatywne rodzaje 
lakierów, np. przez lakiery dyspersyjne. Jednak w innych dziedzinach trudno zrezygnowa% z ich stosowania. 
Zalety lakierów olejowych: 

!" Gwarantuj! precyzyjne pasowanie przy lakierowaniu wybiórczym 
!" Umo$liwiaj! lakierowanie papierów o niskich gramaturach, przy czym pod#o$e drukowe nie zmienia swoich 

wymiarów 
!" Lakiery olejowe mo$na traktowa% jak farby arkuszowe bez pigmentu. Dlatego te$ drukuje si& nimi 

identycznie jak farbami, #!cznie z zastosowaniem identycznych "rodków myj!cych. Od lakierowanych farb 
nie wymaga si& szczególnych odporno"ci (np. na rozpuszczalniki lub alkalia). 
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Wskazówki specjalne 
 
W wypadku stosowania lakierów olejowych nale$y pami&ta%, $e w przeciwie'stwie do lakierów dyspersyjnych i 
utrwalanych UV, schn! one wolniej. Mechanizm schni&cia oksydacyjnego, prowadz!cy do utworzenia stabilnej 
warstwy lakieru przez powlekanie #a'cucha kwasów t#uszczowych, mo$e trwa% w zale$no"ci od warunków schni&cia 
od kilku godzin do kilku dni. Proces schni&cia mo$na przyspieszy% przez zastosowanie promienników podczerwieni. 
Nale$y jednak kontrolowa% temperatur& w stosie, tak, aby nie przekroczy#a 35°C, poniewa$ grozi to sklejaniem 
arkuszy w stosie. Zastosowanie farb typu fresh (nie zasychaj!cych w ka#amarzu i na wa#kach) do druku pod 
lakierowanie mo$e opó(nia% dodatkowo proces schni&cia, szczególnie na pod#o$ach o ni$szej ch#onno"ci. 
 
W wypadku stosowania lakierów drukowych nie mo$na ca#kowicie wykluczy% powstawania $ó#kni&cia 
kontaktowego. Przyczyn! tego zjawiska s! lotne, $ó#tawo zabarwione produkty rozpadu, powstaj!ce podczas 
schni&cia oksydacyjnego, osadzaj!ce si& na powierzchni papieru i mog!ce wchodzi% w reakcje chemiczne ze 
sk#adnikami warstwy powlekaj!cej papier. 
Standardowe lakiery drukowe nie nadaj! si& do uszlachetniania opakowa' $ywno"ci. Produkty rozpadu, 
powstaj!ce zawsze podczas schni&cia oksydacyjnego mog! mie% wp#yw na zmiany smaku i zapachu pakowanych 
produktów. 
 
 
#rodki pomocnicze 
Nasze lakiery drukowe s! dostarczane w postaci gotowej do druku i z regu#y mo$na je stosowa% bez $adnych 
dodatków i "rodków pomocniczych. Je$eli jednak konieczne okaza#oby si& zredukowanie ci!gliwo"ci, szczególnie 
w przypadku pod#o$y wra$liwych na wyrywanie w#ókien, nale$y zastosowa% lniany olej drukarski Leinöl/Drucköl 
1405. 
 
 
Oznakowania 

Zgodnie z przepisami o niebezpiecznych substancjach: nie dotyczy 
Zgodnie z przepisami ppo$.: nie dotyczy 
Pozosta#e informacje zawiera karta charakterystyki preparatu 
 
 
Opakowania 
Opakowanie standardowe 2,5 kg 
Specjalne opakowania - na zapytanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 



 
 


