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ALCHEEMY Siilver
ofszett nyom
mtatásh
hoz

Alkalmazáás
A fémes hattású festékekk a lehetőséggek széles skkáláját nyitják meg a nyomtatott munnkák számára. Különösen
n
olyan szegm
mensek terüleetét érinti ez, mint a maggas minőségű
ű címkék, bro
osúrák és csoomagolások piaca.
Az ezüst hattást az alumínium alapú pigmentek
p
h ozzák létre.

Használatta
A legjobb, legegyenletesebb féme
es hatás féényes műnyo
omón érhettő el. Teszttek bizonyíttják, hogy a
elelőek a mettál festékek nyomtatásához, azoknakk
mázolatlan éés matt mázolt alapanyagok nem teljjesen megfe
alacsony dö
örzsállósága és könnyű elkenhetőség
e
ge miatt. Ezért a gyártás előtt javassoljuk teszte
ek elvégzését
azért, hogy meghatáro
ozható legye
en a nyomaat ellenállósága a mech
hanikai igénnybevétellel szemben. A
nyomathord
dozó függvén
nyében a véggső lakkrétegg elengedhettetlen.
Mivel e rend
dszerek magas pigment‐ttartalmúak, s ezért nagyyon jó fedést biztosítanakk, nem javassolt és nem iss
szükséges a magas festtékterhelésse
el való alkal mazásuk. Eb
bben az esettben ugyani s nyomtatássi problémákk
léphetnek feel, mint a nyyomógépre való kirakóddás, gyenge halmozhatóság, hosszú száradási id
dő és könnyű
ű
elkenhetőséég a nyomato
on. Alapvető
ő szabály, meelyet haszno
os betartani főleg teli‐tó nusú felületek esetében
n,
hogy soha n
ne nyomjuk az ezüst festéket az utoolsó werk‐bő
ől. A nyomatt simítása eggy további gumikendőveel
javítja a fedéés minőségét.
A fém pigmeentek hajlam
mosak korrod
dálódása. Ez nincs negatíív hatással azz ezüst festé k megjelené
ésére, mivel a
képződő alu
umínium‐oxid
d csak nagyo
on kis mértékkben befolyáásolja a festé
ék fémes hattását. Ennekk ellenére azt
javasoljuk, h
hogy ezüst feesték nyomá
ása esetén see legyen a nedvesítővíz pH értéke 5,,5‐nél alacso
onyabb, mert
®
az rontja a féém festék szzáradási tulajjdonságait. H
Használatra COMBIFIX
C
8039
8
(ld. TI 110.8.03E), ille
etve neutráliss
víz adalékun
nkat ajánljukk COMBIDRY
Y® 8200 (ld. TTI 10.8.14E). A nedvesíttő vizet minéél kisebb mé
értékben kelll
alkalmazni a nyomás során –főleg akkor, ha alaccsony a festékezés‐ azérrt, hogy meggelőzzük az emulgálódás
e
t
és a vele járó
ó gyenge fed
dést.
A felület‐keezelés mindig csökkenti a fémes haatást. A leggjobb megoldást az ACRRYLAC® vizess‐bázisú lakkk
használata jeelenti.
Ezüst festékket nem célszerű nem szzívóképes hoordozóra nyo
omtatni előzetes teszteléés nélkül, mivel tapadássi
problémák léphetnek fel az alapanya
agtól függőe n.

Fekete nyyomtatásaa ezüst fesstékekre
Amennyiben
n az előre nyomott ezüsst felületet kkell felülnyo
omtatni, úgy olyan festééket kell vála
asztani, melyy
speciálisan eerre a célra készült,
k
és figyelembe veeszi az azüst festék szára
adási és festéék‐felvételi sajátosságait
s
t.
Ehhez javasolt feketénkk a jól bevált Special Bl ack 49 N 51
135 (lakkozh
ható). Ez a ffesték mutattja a legjobb
b
okat azonnaali nedves felületre
f
törrténő nyomtatás esetén
n (wet‐on‐w
wet printing). Megfelelő
ő
tulajdonságo
nyomást akkkor lehet elérni, ha a raka
at alján lévő nyomatok iss kellően szárazak.
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Egy komp
ponensű fe
estékek
Ezek a festékek azonnalii használatra készek. Az eegy komponensű ezüst fe
estékek előnnye, hogy nem komplikált
a kezelésük,, mivel nincss szükség lab
bormunkákraa, és a pasztta valamint a kötőanyagg hosszú időtt felemésztő
ő,
intenzív keverésére, min
nt a két komponensű renndszerek ese
etében. Az ALLCHEMY term
mékcsaládun
nk fejlesztésee
atóságuk és ffémes hatásuk azonos minőségi
m
köveetelményeke
et ér el, mint
közben elérttük azt, hogyy nyomtatha
a két kompo
onensű festékeké.
A következő
ő egy kompon
nensű ezüst festékeinkett ajánljuk íve
es ofszet nyomtatásra:
ALCHEMY Silver

466A3000

ALCHEMY Silver

466A3100 továábbi feldolgo
ozási művelettek esetén

f
festékkeket, mint eegy kompone
enses ezüstö
öt:
és a további PANTONE® fémes
ALCHEMY Silve
er PANTONEE® 877

46A0877

Két komp
ponensű fe
estékek
Ebben az essetben a festtéket a gépm
mester illetvve a nyomdaa festékkonyhája keveri bbe pigment pasztából éss
kötőanyagbó
ól közvetlenü
ül a nyomtattás megkezd ése előtt. A festék készíttése közben különös figyyelemmel kelll
arra, hogy lassan, óvaatosan, egye
enletesen töörténjen a keverés. A nagy sebe sségű keverőgépek hőt
bocsátanak ki a folyamatt közben, me
elynek negattív hatása van a festékre..
A fenti körüllményeknek megfelelően
n elkészített festék nagyo
on jó fémes hatást mutatt.
A következő
ő két kompon
nensű ezüst festékeinket
f
t ajánljuk íves ofszet nyom
mtatásra:
ALCHEM
MY Silver

Paszta
a

KKötőanyag

46A305
50

10A 0030

Normál körü
ülmények között 35 rész paszta és 655 rész kötőan
nyag bekeverrését javasoljljuk.
Ez az arány vvariálható is a következő
ők alapján, dee:
- a több pigment erősebb fém
mes hatást m utat, ugyanaakkor gyengé
ébb lesz a döörzsállóság,
- a tö
öbb kötőanyyag javítja a felhordási ttulajdonságo
okat és a dö
örzsállóságott, de csökke
enti a fémess
hatáást.

Tanácsokk további feldolgozá
f
ási műveleetekhez
Abban az essetben, ha fém
f
pigment tartalmú oofszet festékket ACRYLAC
C®‐kal, UV laakkal illetve laminálássaal
felület kezelik, tapadásii problémák léphetnek ffel a festékrréteg és a fe
edőanyag köözött. Ezeket a pigmentt‐
gyártás soráán a termékkhez adott síkosítók
s
és stabilizátoro
ok okozzák, melyek a ffém pigmentt felületéhezz
si eljárás el őtt végezzen a nyomdaa
tapadnak. EEzért javasolljuk, hogy la
akkozás, illettve egyéb felületkezelé
f
előzetes teszteket, hogyy látható legyen a lakkfeelvevő tulajdonság és a tapadási jelleemzők a festtékréteg és a
ött.
lakk /laminááló fólia közö
A felületkezeelést végzőt tájékoztatni kell arról, hoogy a nyomaat fém festékk használatávval készül.
Az ALCHEMY
Y Silver 46A3
3100 tovább
bi feldolgozássi műveletekkre jóváhagyo
ott termék.
E festék nyo
omatatásako
or javasoljukk, hogy a ciáán szűrővel mért optika
ai denzitás 00,9‐1,0 közöttt legyen. Ezz
csökkenthetti a tapadási problémákat, különösenn lakkozás után.
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További információ
ók
Az alumínium
m pigmentek érzékenyek a nedvesséégre illetve a savakra, lúg
gokra. Épp eezért fontos nedvesítő vízz
hatása is, m
mely által a rendszerben maradt festék márr nem felha
asználható úújbóli alkalo
ommal, mert
gázképződéss indulhat meg benne.

Osztályozzás
A biztonsági adatlapon megtalálható
m
ó, melyet kérrésre biztosíttunk.

Szállítási egységek
Két kompon
nensű pasztáák
350g bélelt d
doboz
Kötőanyag
m‐záras dobo
oz
650g vákuum
Egy kompon
nensű festékkek
1,0 kg vákuu
um záras dob
boz
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