
 

 
 
 

Matowy lakier olejowy IN LINE  
 

 
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU: 
 
IN LINE MATT VARNISH to lakier olejowy przeznaczony do drukowania arkuszowego, specjalnie 

zaprojektowany dla procesu in-line i zapewniający matowy wygląd lakierowanych elementów. 

 
 
WŁAŚCIWOŚCI: 
 

- Głęboki efekt matowy : lakier pozwala osiągnąć doskonały efekt matowy. 

 

- Wysoka odporność na ścieranie: staranny dobór wosku i suszki umożliwia uzyskanie doskonałej 

odporności na ścieranie oraz zadrapanie, które wymagane są w przypadku zastosowania matowych 

kartonów i papierów powlekanych.   

 

- Szeroki zakres zastosowań dla różnych rodzajów podłoży drukowych: lakier może być stosowany 

na powlekanych i niepowlekanych papierach oraz kartonach. 

 

- Zredukowana tendencja do pylenia : dzięki zastosowaniu nowatorskiej żywicy tworzącej spoiwo, 

tendencja do pylenia przy wysokiej prędkości drukowania jest znacznie zredukowana. Dzięki temu 

możliwe jest zachowanie czystości w środowisku pracy maszyny drukującej. 

 

- Możliwość zastosowania: produkt ten jest specjalnie zaprojektowany do procesu in-line (mokro 

na mokro), ale może być również stosowany off-line (mokro na sucho). W obu przypadkach 

powinno się go stosować bez nawilżania, ponieważ charakteryzuje się niskim poziomem lepkości i 

tacku. 

 

W przypadku lakierowania dużych powierzchni należy zachować ostrożność i stosować 

odpowiednią ilość proszku do napylania arkuszy oraz  wysokość stosu, itp. 

 

Ten lakier nie jest produktem typu fresh. Dlatego też może być pozostawiony w kałamarzu i na 

powierzchni wałków w czasie dłuższym niż 2 godziny po zakończeniu produkcji. Jest to naturalnie 

zależne od warunków panujących w środowisku pracy maszyny drukującej. W przypadku dłuższych 

postojów zalecamy zastosowanie antysuszek w aerozolu.  

 
CECHY REOLOGICZNE: 
 

IN LINE MATT VARNISH 
Tack Płynięcie 

120 8.0 

 

Tack: mierzony przy użyciu urządzenia TackOscope dla 100m/min.   

Płynięcie: pomiar przy zastosowaniu urządzenia Spreadometer. 

 

 



(Uwaga: Wartości wymienioną w powyższej tabeli mogą zostać zmodyfikowane i w takim 

przypadku zostaną one uaktualnione w kolejnej wersji dokumentu). 
 

 
SKŁADOWANIE ORAZ CZASOOKRES PRZYDATNOŚCI 
 

• Lakier powinien być przechowywany w izolacji od źródeł ciepła i prądu. Jeśli to możliwe, należy 

unikać bezpośredniego kontaktu ze światłem słonecznym. Unikać należy także ekstremalnych 

warunków wilgotności. 

 

• Zalecane jest używanie tego produktu najlepiej przed upływem 12 miesięcy od daty produkcji. Po 

tym czasie prosimy o kontakt z naszym Działem Technicznym. 

      

• Numer partii to data produkcji. Numer serii składa się z kilku cyfr: pierwsza wskazuje rok (0: 2010, 

1: 2011, 2: 2012) i następne dwie cyfry miesiąca: (01: 02 stycznia, luty ... 10: 11 października: 

listopad). 

 

• Kiedy puszka z lakierem zostanie otwarta, zaleca się ją zamknąć i zużyć jak najszybciej, aby 

zapobiec tworzeniu się kożucha na powierzchni. 

 

 

 

 

UWAGI: 
 

• Efektywność działania produktu i jego przydatność w kontekście wymagań Klienta zależne są od 

warunków jego eksploatacji podczas drukowania, które nie mogą być kontrolowane przez 

dostawcę. Dlatego też zaleca się wykonanie testów przed realizacją nakładu. W przypadku użycia 

dla nietypowych aplikacji zalecamy kontakt z naszym Działem Technicznym. 

 

• Matowy lakier olejowy in line jest produktem standardowym i może być stosowany do produkcji 

wtórnych opakowań żywności, ale nie nadaje się do drukowania opakowań mających bezpośredni 

kontakt z środkami spożywczymi. 

 

 

Informacje zawarte w tym dokumencie zostały przedstawione w dobrej wierze i opierają się na naszej 

aktualnej wiedzy. Powyższe informacje opierają się na doświadczeniu wynikającym z przeprowadzonych 

testów wewnętrznych, które zrealizowano w ustandaryzowanych warunkach oraz na informacjach od 

dostawców i nie należy interpretować ich jako gwarancji w jakiejkolwiek formie, ponieważ warunki, na które 

nie mamy wpływu, mogą wpłynąć na jakość procesu drukowania. Dokument ten nie może być w żadnym 

wypadku wykorzystywany jako substytut niezbędnych do każdorazowego wykonania testów walidacyjnych w 

rzeczywistych warunkach procesu drukowania, aplikacji i stosowanych podłoży drukowych. W razie 

wątpliwości użytkownik powinien zawsze dołożyć wszelkich starań, aby użyte produkty były odpowiednie do 

tego celu. 

SAKATA INX Espańa zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich produktów i informacji technicznych. 
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UV INKS Polska zastrzega sobie prawo do zmiany składu  produktów  i informacji technicznych. 

Dystrybutor: UV INKS Polska Sp.  z o.o., al. Grunwaldzka 209,  80-255 Gdańsk, 

email:biuro@inxpolska.pl, tel. 58 520 18 08 

 


