
Uniwersalne farby wodorozcieńczalne do druku 
teksturowanego

Nasze wodorozcieńczalne farby do druku teksturowanego nadają się do 
druku na papierze, włókninie i folii metodą sitodruku rotacyjnego i 
wklęsłego oraz tworzenia wizualnych i dotykowych efektów 3D na  
tapetach i foliach dekoracyjnych, jak również na papierze do pakowania 
prezentów i do wielu innych zastosowań. Farby te nie blakną, są stabilne 
termicznie oraz odporne na zmywanie i ścieranie. Nasze farby do struktur 
termopiankowych są przyjazne dla środowiska i sprężyste, a przy  
zastosowaniu naszych koncentratów piankowych można indywidualnie 
regulować wysokość pianki.

Możecie Państwo również skorzystać z naszych usług: oferujemy analitykę, 
kolorymetrię i optymalizację procesów na miejscu, doradzamy w zakresie 
wdrażania systemów dozujących oraz przedstawiamy rozwiązania i  
potencjalne oszczędności w zakresie ponownego wykorzystania 
pozostałości farb drukarskich.

Water-based textured printing inks for various 
applications

Our water-based textured printing inks can be printed on paper, non- 
wovens and foils using rotary screen and gravure printing and create 
visible and tactile 3D effects on wallpaper, decor foils as well as gift  
wrapping paper and many other applications. They are lightfast,  
temperature-stable, wash-resistant and abrasion-proof. Our thermal  
foaming structure printing inks have a high environmental compatibility, 
good resilience and with our foam concentrates the foam height can be 
adjusted individually. 

You can also benefit from our services: We offer analytics, colourimetry 
as well as process optimisation on site and show you solutions and  
savings potential for the reuse  of residual inks. 
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Państwa korzyści

 +   Wizualne i dotykowe efekty 3D
 + Odporność na blaknięcie i   

 stabilność temperaturowa
 + Odporność na mycie i ścieranie
 + Odpowiednie do sitodruku  

 wklęsłego i rotacyjnego
 + Zgodność z przepisami ochrony 

 środowiska
 + Systemy farb do termopianek lub  

 systemy kompaktowe 

 

Your benefits 
  

 +  Visible and tactile 3D effects
 + Light fastness and   

 temperature-stable
 + Wash-resistant and abrasion-prood
 +  Suitable for rotary screen or 

gravure printing
 + High environmental compatibility
 + Thermal foaming or compact ink  

 systems
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FARBY DRUK ARSKIE 

Próbka produktu: wodorozcieńczalne 
farby drukarskie do tworzenia  
wizualnych i dotykowych efektów 3D. 
Product sample: Water-based text-
ured printing inks for visible and 
tactile 3D effects.

FOLCO
     FOAMCOAT®



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

+ Wizualne i dotykowe efekty 3D 
+ Visible and tactile 3D effects

+ Odporność na blaknięcie i stabilność   
    temperaturowa 
+ Light fastness and temperature-stable

+ Zgodność z przepisami ochrony środowiska 
+ High environmental compatibility

   S E RIA UNIWE R SALNYCH FARB WO DO ROZCIE Ń C Z ALNYCH DO D RUKU   

   TE K S TUROWANEGO

Nazwa Obszar zastosowania

Farby do druku  
teksturowanego 
z możliwością 
spieniania

FOLCO FOAMCOAT FQ 3909 
matt

Do papieru i włókniny o drobnoziarnistej  
strukturze powierzchni

FOLCO FOAMCOAT FQ 3510 
transparent 

Do papieru i włókniny z efektem powierzchni 
strukturalnej

FOLCO FOAMCOAT FQ 3611
softtouch

Do papieru i włókniny z powierzchniami 
strukturalnymi

Dalsze informacje i dodatkowe oferty produktów można znaleźć w naszych kartach informacyjnych produktów 
lub skontaktować się z naszymi ekspertami p + 49 571 9339-275 / e printinginks@follmann.com.

Nazwa Obszar zastosowania

Niepieniące  
się farby drukarskie 
do druku 
teksturowanego

FOLCO DIMENSION DFP 526/15 
white 

Do drukowania i powlekania papieru, struktur 
wizualnych i dotykowych oraz efektów 3D

FOLCO DIMENSION DFP 526/9000 
clear

Do tapet papierowych i włókninowych oraz 
papierów dekoracyjnych z powierzchniami 
strukturalnymi

FOLCO DIMENSION DFP 526/36 
matt

Do tapet papierowych i włókninowych i 
papierów dekoracyjnych z powierzchniami 
strukturalnymi

   Wodorozcieńczalne koncentraty pigmentów FOLCO AQUASCREEN FS 10 do 
   barwienia produktów białych i przezroczystych.

Nazwa Kolor

Koncentraty 
pigmentowe

FOLCO AQUASCREEN FS 10 - 104 żółto-czerwony

FOLCO AQUASCREEN FS 10 - 120 żółto-zielony

FOLCO AQUASCREEN FS 10 - 214 magenta

FOLCO AQUASCREEN FS 10 - 218 czerwono-niebieski

FOLCO AQUASCREEN FS 10 - 229 czerwono-żółty

FOLCO AQUASCREEN FS 10 - 239 karminowy

FOLCO AQUASCREEN FS 10 - 301 fioletowy

FOLCO AQUASCREEN FS 10 - 303 niebiesko-zielony

FOLCO AQUASCREEN FS 10 - 401 zielony

FOLCO AQUASCREEN FS 10 - 802 czarny

                                       

Nazwa Opis

Koncentrat pianki         FOLCO FOAMCOAT FQ 8400 Wzmacniacz do regulacji poziomu pienienia       


