
 
 

            Nazwa produktów: U10-3008 01 oraz U10-1013 01 lakiery do efektu Drip-off.  
 

OPIS PRODUKTU Drip-off to technologia uszlachetniania druków polegająca na zastosowaniu 
pary lakierów, w celu stworzenia kontrastu pomiędzy powierzchnią efektu 
strukturalnego i elementami o wysokim połysku.  
Rozwiązanie technologiczne składa się z pary lakierów UV: matowego lakieru 
U10- 3008 do drukowania z kałamarza farbowego z nawilżaniem lub bez 
nawilżania, oraz wysokopołyskowego U10- 1013 o niskiej lepkości, który 
przeznaczony jest do aplikacji z wieży lakierującej.  

Lakier matowy (U10-3008) drukowany jest selektywnie z kałamarza 
farbowego. Lakier wysokopołyskowy (U10-1013) nanoszony jest 
następnie na całą powierzchnię arkusza z wieży lakierującej. W 
rezultacie obszary pokryte wyłącznie lakierem U10-1013 cechuje 
wysoki połysk. W obszarach, w których nanoszone są na siebie oba 
lakiery powstaje efekt strukturalny. Dzięki temu powstaje optyczny 
kontrast obu efektów na powierzchni arkusza, który poddany został 
uszlachetnianiu.  

RODZAJ PODŁOŻA Wszystkie rodzaje kartonów i papierów (inne podłoża drukowe po wykonaniu 
testów). 

APLIKACJA • Lakiery offsetowe do efektu „Drip-off”: 
U10-3008 do drukowania z kałamarza farbowego, U10-1013 do aplikacji z 
wieży lakierującej. 

LEPKOŚĆ(DIN 4MM, 20°C) • U10-3008: 120 ÷ 300 poise, T = 25 0C. 
• U10-1013: 40 ÷ 50 sek (DIN 4). 

POŁYSK (60°GLOSSMETER) • U10-3008: niemierzalny 
• U10-1013: 90-95 

REAKTYWNOŚĆ Średnia. 

Współczynniki tarcia Niemierzalne. 
SUCHA MASA >  98% 
GĘSTOŚĆ 1,05 ÷ 1,1 g/ml 
OPAKOWANIA • U10-3008 - wiaderko plastikowe 3kg. 

• U10-1013 - 20kg kanister PE. 
PRZED LAKIEROWANIEM Przed użyciem lakieru należy sprawdzić odporność wałków na jego działanie oraz 

upewnić się, że maszyna jest czysta aby uniknąć ewentualnego mieszania się 
produktów. Przed użyciem należy przeprowadzić każdorazowo testy. 

BEZPIECZEŃSTWO Podczas kontaktu z produktem należy stosować okulary ochronne oraz rękawice. 
Nie wdychać oparów. Chronić przed stycznością ze skórą i oczami.  

PRZECHOWYWANIE Przydatność do użycia w oryginalnym opakowaniu to 6 miesięcy od daty 
produkcji. 
Temperatura przechowywania od 5°C do 30°C. 
Unikać kontaktu z ekstremalnymi (wysoką/niską) temperaturami oraz ze światłem 
słonecznym. 

 

 

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 
 



TRANSPORT Lakier powinien być przewożony w temperaturze nie mniejszej niż 0°C. 
 Oznakowanie ADR nie wymagane. 

DODATKOWE INFORMACJE • Wymieszać dobrze przed użyciem. 
• Lakiery nie są przeznaczone do bezpośredniego lakierowania 

opakowań żywności. 
• Złożoność tej technologii polega na właściwej konfiguracji sprzętu, ale 

nasze materiały pozwalają szybko znaleźć optymalny tryb pracy i uzyskać 
powtarzalny wynik jakości. 

• Efekt zależy od lepkości wybranego lakieru błyszczącego. 
 
Informacje zawarte w tym TDS oparte są o naszą najlepszą wiedzę i powinny być traktowane jako wskazówka. 
Klient jest zobowiązany do sprawdzenia czy produkt spełnia jego wymagania 
 

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.  

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

Dystrybutor: UV INKS Polska Sp.  z o.o., al. Grunwaldzka 209,  80-266 Gdańsk, email:biuro@uvinkspolska.pl, tel. 58 520 18 08. 

 


