
Tlačiarenské farby, laky 
a pomocné prípravky
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Sunlit Crystal 
■

■

■

■

■

■

■

■

■

SunLit Diamond 
■

■

■

■

■

■

■

■

 Štandardná škálová ofsetová séria vhodná 
pre potlač papierov, kartónov a lepeniek

 Vyššia odolnosť voči oderu
 Rýchlejšie schnutie
 Vyšší lesk
 Vyššia intenzita
 Vhodná pre tlač cez obracač v stroji (S+W)
 Optimalizované pre tlač podľa ISO 12347:2
 Nezasychá vo farebnici
 Balenie: dózy po 2,5 kg
 Dostupnosť: skladom

 Štandardná škálová ofsetová séria vhodná 
pre potlač papierov, kartónov a lepeniek

 Umožňuje rýchle obracanie a tlač rubovej 
strany

 Rýchle ďalšie zušľachťovanie (laminovanie, 
lakovanie a pod.)

 Vhodná pre tlač publikácii, akcidenčnú tlač 
a tlač obalov

 Nezasychá vo farebnici 
 Vhodná pre tlač cez obracač (S+W)
 Optimalizovaná pre tlač podľa ISO 12647:2
 Balenie: dózy po 2,5 kg
 Dostupnosť: skladom

■

■

SunLit Exact PSO 
■

■

■

■

■

■

■

■

SunLit Intense 
■

■

■

■

■

■

■

■

■

 Vysokohodnotná ofsetová farba vhodná pre 
potlač papierov, kartónov a lepeniek

 Výborná mechanická pevnosť pri spracovaní
 Odolnosť voči oderu
 Optimalizovaná pre tlač podľa ISO 12647:2
 Séria je v súlade s ISO 2846-1
 Nazasychá vo farebnici
 Vhodná pre tlač cez obracač v stroji (S+W)
 Balenie: dózy po 2,5 kg
 Dostupnosť: skladom

 Intenzívna séria pre potlač papierov, kartónov 
a lepeniek

 Rýchle zapíja a schne
 Umožňuje rýchle obracanie a tlač rubovej 
strany

 Výborná mechanická odolnosť
 Veľmi dobrá odolnosť voči oderu
 Ponúka výborný kontrast pri maximálnej 
intenzite pestrých farieb

 Vhodná pre obojstrannú tlač v stroji (S+W)
 Optimalizovaná pre tlač podľa ISO 12647:2
 Balenie: dózy po 2,5 kg
 Dostupnosť: skladom

■

■

ŠTANDARDNÉ ŠKÁLOVÉ FARBY PRE HÁRKOVÚ OFSETOVÚ TLAČ
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SunLit SKF 
■

■

SunLit Titan
■

■

 Tlač s vyššími požiadavkami na kvalitu 
pri čo najkratších časoch

 Balenie: dózy po 2,5 kg
 Na objednávku, dodanie do 10 pacovných 
dní alebo podľa dohody

 Tlač na problematické povrchy
 Balenie: dózy po 2,5 kg
 Na objednávku, dodanie do 10 pracovných 
dní alebo podľa dohody

□

□

SunTect Foils 
■

■

SunLit Poster 
■

■

 Potlač nesavých materiálov (fólie, 
metalizované papiere a pod.)

 Balenie: dózy po 1 kg
 Na objednávku, dodanie do 10 pracovných dní 
alebo podľa dohody

 Tlač plagátov, resp. tlačovín kde je požiadavka 
na vyššiu svetlostálosť farieb 
(napr. do exteriérov).

 Balenie: dózy po 2,5 kg
 Na objednávku, dodanie do 10 pracovných dní 
alebo podľa dohody

□

□

ŠPECIÁLNE ŠKÁLOVÉ FARBY PRE HÁRKOVÚ OFSETOVÚ TLAČ
(NA OBJEDNÁVKU)
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ČIERNE FARBY

PRIAME FARBY PRE HÁRKOVÚ 
OFSETOVÚ TLAČ

□

□

□

Exact PSO Intense Black
■

■

■

S+W Skala Black 
■

■

■

Schwarz IRO 1018 Work  
■

■

Základné farby Pantone 
■

Miešané farby podľa systémov 
Pantone alebo HKS
■

Miešané farby podľa vzoru
■

Miešané farby s vyššími 
požiadavkami na stálosť
■

 intenzívna pracovná čierna farba pre rýchlu 
produkciu

 vhodná pre tlač cez obracač v stroji
 Balenie: dózy po 2,5 kg
 Dostupnosť: skladom

 intenzívna čierna farba pre rýchlu produkciu
 vhodná pre tlač cez obracač v stroji
 Balenie: dózy po 2,5 kg
 Dostupnosť: skladom

 kvalitná pracovná čierna farba vhodná pre 
tlač publikácii, brožúr a pod.  

 Balenie: dózy po 2,5 kg
 Dostupnosť: skladom

 Balenie: dózy po 1 kg
 Dostupnosť: skladom

 Minimálne množstvo: 1 kg
 Na objednávku, dodanie do 48 hodín

 Minimálne množstvo: 1 kg
 Na objednávku, termín dodania podľa 
dohody

 Minimálne množstvo: 1 kg
 Na objednávku, termín dodania podľa 
dohody

■

■

■

■

TLAČOVÉ LAKY – OLEJOVÁ BÁZA

TLAČOVÉ LAKY – VODNÁ BÁZA

□

PRÍPRAVKY DO VLHČIACEHO 
ROZTOKU

TopFinish Gloss F1000
■

■

■

TopFinish Silk F2000
■

■

■

TopFinish Matt F3000
■

■

■

■

SunFount 410/411
■

■

■

■

■

 Univerzálny lesklý tlačový lak
 Vhodný pre lakovanie in-line aj off-line
 Balenie: dózy po 2,5 kg
 Dostupnosť: skladom

 Univerzálny hodvábne matný tlačový lak
 Vhodný pre lakovanie in-line aj off-line
 Balenie: dózy po 2,5 kg
 Dostupnosť: skladom

 Univerzálny matný tlačový lak
 Vhodný pre lakovanie in-line aj off-line
 Balenie: dózy po 2,5 kg
 Dostupnosť: skladom

 Typ  a balenie sa určuje podľa požiadaviek 
zákazníka

 Na objednávku, termín dodania podľa dohody

 Štandardný prípravok určený pre nasadenie 
pri alkoholovom vlhčiacom systéme, kde je 
odporúčaný obsah IPA 5 – 8 %

 Je vhodný pre všetky typy tlačových platní
 Odporúča sa aj pre priame vlhčiace systémy 
bez IPA (Heidelberg GTO), kde sa dosahujú 
dobré výsledky

 Pri odporučenom dávkovaní  2 – 4 % 
sa hodnota pH stablizuje na 5,0 – 5,3

 Balenie: kanistre po 25 kg
 Dostupnosť: skladom

■

■

■

■
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SunFount 430/431
■

■

■

■

SunFount 480/481
■

■

■

■

■

SunSpray Powder 15C
■

■

■

SunSpray Powder 25C
■

■

■

 Prípravok  určený pre nasadenie 
pri alkoholovom vlhčiacom systéme

 Odporúča sa použiť pri „tvrdej“ vode, 
kde eliminuje tvorbu vápenatých usadenín 
na farebníkových a vlhčiacich valcoch, 
čím zabezpečuje stabilný transport farby 
a vlhčiaceho roztoku počas tlačového 
procesu 

 Pri odporučenom dávkovaní 2 - 4 % 
sa hodnota pH stablizuje na 5,0 – 5,3

 Balenie: kanistre po 25 kg
 Dostupnosť: skladom

 Prípravok do vlhčiaceho roztoku určený 
pre redukciu obsahu IPA na 0 –5 %

 Obsahuje „Antipiling“ aditíva, ktoré eliminujú 
usadzovanie prachu na ofsetových 
gumových poťahoch

 Je vhodný pre všetky typy tlačových platní
 Pri odporučenom dávkovaní 2 - 4 % 
sa hodnota pH stablizuje na 5,0 – 5,3

 Balenie: kanistre po 25 kg
 Dostupnosť: skladom

 Poprašovací prášok na báze škrobu
 Veľkosť zrna cca 15 µm
 Balenie: vrecká po 3 kg
 Dostupnosť: skladom

 Poprašovací prášok na báze škrobu
 Veľkosť zrna cca 25 µm
 Balenie: vrecká po 3 kg
 Dostupnosť: skladom

■

■

■

■

POPRAŠOVACIE PÚDRE

POMOCNÉ PRÍPRAVKY

Ergolin H3967
■

■

Printagel H37161
■

■

■

■

■

SpezialTrockner
■

■

■

■

WalzenFit 
■

■

■

■

Solvera
■

■

■

 Spray proti zasychaniu a vytváraniu zrazenín 
na povrchu farieb

 Balenie: spray 400 g
 Dostupnosť: skladom

 Pasta redukujúca ťažnosť hárkových 
a rotačných farieb (tack)

 Na prispôsobenie konzistencie farby 
 Podporuje zapíjanie do potláčaného materiálu 
 Odporučené dávkovanie: do 5%
 Balenie: dózy po1 kg
 Dostupnosť: skladom

 Pastózne sušidlo do ofsetových farieb
 Podporuje oxidačné zasychanie farieb
 Odporúča sa najmä pri tlači na fólie a iné 
nesavé materiály

 Balenie: dózy po1 kg
 Dostupnosť: skladom

 Prípravok na odvápňovanie farebníkových 
valcov

 Zabezpečuje rovnomerný transport farby 
 Pravidelným používaním udržuje povrch 
valcov v dobrej kondícii a predlžuje ich 
životnosť

 Balenie: dózy po1 kg
 Dostupnosť: skladom

 Čistiaca pasta na hĺbkové čistenie valcov 
 Čistí zaschnuté a stvrdnuté zostatky farby 
a laku

 Balenie: dózy po1 kg
 Dostupnosť: skladom

■

■

■

■

■


