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Informacje zawarte w tym dokumencie opierają się na naszym aktualnym stanie wiedzy. Użytkownik produktu powinien użyć wystarczających badań w celu 
sprawdzenia przydatności produktu do różnych zastosowań i warunków. Wszelkie zmiany warunków lub ostatecznego wykorzystania powinny być brane pod uwagę. 
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Lakiery offsetowe olejowe dedykowane są 
do lakierowania całopowierzchniowego w 
technologii druku arkuszowego w systemie 
in-line lub off-line.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- Dostępne wersje:
lakier z połyskiem (in-line lub off-line)
lakier matowy (in-line lub off-line)
lakier satynowy (off-line)
lakier półmatowy (off-line)

- Wysoka jakość dzięki zastosowaniu 
nowych spoiw i żywic, możliwe jest 
uzyskanie wysokiej transparentności i 
doskonałych efektów na odbitkach 
drukarskich.

- Doskonała odporność na ścieranie 
dzięki starannemu doborowi wosku. 
Utrwalenie zaschniętej warstwy farby w 
celu zwiększenia odporności na 
ścieranie i zarysowanie wymagane w 
przypadku zadruku kartonów i 
powlekanych  papierów matowych.

W celu uzyskania większej ilości
informacji prosimy o kontakt z naszym
działem technicznym:

smART INKS
wyłączny dystrybutor farb SAKATA INX w Polsce
ul. Dąbrowskiego 238
93-231 Łódź
Tel:  + 48 42 298 53 39
Fax: + 48 42 298 52 91
Dział Sprzedaży: sprzedaz@sakatainx.pl
Dział Techniczny: service@sakatainx.pl

NEW GSL LAKIERY OLEJOWE
- Szeroka gama zastosowań na wielu 

podłożach. Lakiery te mogą być stosowane 
na powlekanych papierach kredowanych, 
niepowlekanych oraz kartonach.

- Redukcja pylenia farby. Dzięki 
zastosowaniu nowoczesnych żywic istnieje 
możliwość dodania niewielkiej ilości lakieru 
do farby, aby w sposób skuteczny  
ograniczyć efekt pylenia farb offsetowych 
(zwłaszcza w przypadku druku na 
maszynach szybkobieżnych). Dzięki temu 
otoczenie maszyny utrzymane jest w 
należytej czystości.

- Zastosowanie: lakiery do lakierowania 
całopowierzchniowego dedykowane do 
lakierowania na maszynie offsetowej w 
systemie in-line (mokro na mokro). Lakier z 
połyskiem i matowy występuje również w 
wersji do lakierowania w systemie off-line
(mokro na sucho). W obydwu przypadkach, 
ze względu na niski tack i lepkość powinien 
być stosowany do lakierowania bez wody. 

ZALECENIA DOTYCZĄCE 
STOSOWANIA

W przypadku lakierowania dużych powierzchni 
druku, zalecamy zachować ostrożność i stałą 
kontrolę ilości pudru, wysokości stosu, itp.

Po zakończeniu procesu lakierowania, lakier nie 
może zostać na wałkach dłużej niż 2 godziny od 
zakończenia pracy. W przypadku dłuższych 
przerw w pracy maszyny zalecane jest 
stosowanie środka w spray’u przeciwko 
zasychaniu farby.
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TACK LEJNOŚĆ

Lakier całopowierzchniowy in-line z 
połyskiem 130 10,0

Lakier całopowierzchniowy off-line z 
połyskiem 200 10,0

Lakier całopowierzchniowy in-line matowy 130 8,0

Lakier całopowierzchniowy off-line matowy 230 8,5

Lakier całopowierzchniowy in-line satynowy 130 10,0

Lakier całopowierzchniowy in-line
półmatowy 130 10,0

MAGAZYNOWANIE

Produkt powinien być przechowywany w 
odizolowaniu od źródeł prądu i ciepła. Należy 
unikać ekstremalnych warunków wilgotności. 

Na ogół zaleca się stosowanie tego produktu 12 
miesięcy od daty produkcji, w szczególności w 
przypadku farby czarnej. Po tym czasie, przed 
użyciem, prosimy o kontakt z naszym Działem 
Technicznym. 

Po otwarciu puszki z lakierem i zużyciu części jej 
zawartości, aby zapobiec tworzeniu się kożucha na 
powierzchni, zaleca się dokładne, ponowne 
zamknięcie i użycie tak szybko jak to tylko możliwe.

UWAGI

W związku z faktem, że działanie produktu i jego 
przydatność do spełnienia wymagań klienta zależy 
od określonych warunków, a jednocześnie 
producent nie może kontrolować procesu  
lakierowania ani procesów dodatkowych, zalecamy 
wykonanie testów przed lakierowaniem. Ponadto 
zaleca się kontakt z naszym Działem Technicznym 
w celu skonsultowania nietypowych prac 
poligraficznych.

Lakier offsetowy NEW GSL należy do standardowej 
serii lakierów offsetowych i może być stosowany 
do wytwarzania pośrednich opakowań do 
żywności. Seria ta nie nadaje się d produkcji 
opakowań bezpośrednich (mających kontakt z 
żywnością). W celu uzyskania więcej informacji 
prosimy o kontakt z naszym Działem Technicznym. 

SAKATA INX
Visual Communication Technology

TACK: pomiar przy użyciu tack-o-scope przy 
100m/min
LEJNOŚĆ: pomiar przy użyciu spreadometru.

UWAGA: Parametry zawarte w tabeli mogą zostać 
zmodyfikowane, a wszystkie ewentualne różnice 
będą zawarte w aktualnej wersji karty technicznej.


