POWŁOKI

FOLCO®
		 LAC

Powłoki specjalne do efektów funkcjonalnych
pl Nasze specjalne powłoki wodorozcieńczalne do druku wklęsłego i
fleksograficznego opracowaliśmy z myślą o drukowaniu na opakowaniach
elastycznych, opakowaniach z papieru i folii opakowaniowej, na papierze
i tekturze, a także na serwetkach i dekoracjach stołu.
Powłoki te spełniają nie tylko wymogi prawne, ale są także zgodne z
najbardziej rygorystycznymi normami drukarskimi. Dzięki swoim funkcjom
barierowym, umożliwiają one uzyskanie niezbędnej odporności na
działanie wody, tłuszczu i innych substancji. Właściwości - od ultra
wysokiego poślizgu do maksymalnego antypoślizgu - można regulować
indywidualnie. Efekty połysku, matu, jedwabistości i perlistości pozwalają
na uzyskanie atrakcyjnego wyglądu produktu. Gładkość, miękkość
w dotyku i aksamitność to tylko kilka z wielu unikalnych efektów
haptycznych możliwych do uzyskania na Państwa produktach. Nasze
specjalne powłoki wpływają również na zwiększenie odporności
zadrukowanych produktów na wycieranie, zarysowania i tarcie oraz na
wysokie temperatury.

Special coatings for functional effects
en Our special water-based coatings for gravure and flexo printing have been
developed for flexible packaging, gift wrap paper and foil, paper and board
packaging, as well as napkins and table decorations.
They not only fulfil regulatory requirements but also meet the most
stringent printing standards. With their barrier functions, they enable
you to achieve the necessary resistance to water, grease and other
substances. Properties ranging from ultra-high slip to maximum anti-slip
are individually adjustable. Gloss, matt, silky and pearlescent effects allow
attractive product design. Smooth, soft touch and velvet haptic properties
are among those that give your products unique surfaces. Our special
coatings also allow you to improve the resistance of your printed products
to rubbing, scratching and abrasion as well as to heat.

Próbka produktu: Efekty matowe i
błyszczące umożliwiają atrakcyjne
zaprojektowanie produktu.
Product sample: Matt and gloss
effects allow attractive product
design.
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Bez LZO
Właściwości barierowe
Łatwa obróbka
Szybkie schnięcie
Łatwe czyszczenie
Efekty matowe lub błyszczące
Efekty poślizgu
Indywidualne efekty haptyczne
Wysoka odporność na ścieranie
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VOC-free
Barrier properties
Easy processing
Rapid drying
Easy cleaning
Matt or gloss effects
Slip effects
Individual haptics
High abrasion resistance

+ Bez LZO
+ VOC-free
+ Właściwości barierowe
+ Barrier properties
+ Łatwa obróbka
+ Easy processing

POWŁOKI SPECJALNE DO EFEK TÓW FUNKCJONALNYCH

Powłoki specjalne

Nazwa

Uwagi

FOLCO LAC 98002 barrier coating

Bariera (woda, tłuszcz)

FOLCO LAC 98006 high gloss*

Poślizg

FOLCO LAC 98010 anti-slip

Antypoślizg

FOLCO LAC 98925 high gloss

Połysk

FOLCO LAC 98965 matt

Mat

FOLCO LAC 98062 silver pearl

Efekt perłowy

FOLCO LAC 98214 soft touch

Miękkość w dotyku

FOLCO LAC 98966 protection varnish

Odporność na ścieranie

FOLCO LAC 98001 protection varnish*

Odporność na zarysowania

*Nasze powłoki specjalne nadają się do stosowania zarówno na papierze, jak i na folii.
Dalsze informacje i dodatkowe oferty produktów można znaleźć w naszych kartach informacyjnych produktów lub
skontaktować się z naszymi ekspertami p + 49 571 9339-131 / e coatings@follmann.com.

Follmann GmbH & Co. KG
Heinrich-Follmann-Str. 1 / 32423 Minden / Germany / p + 49 571 9339-0 / e sales@follmann.com / www.follmann.com

