
Obťahovanie Antiablege-Paste-Pasta proti obťahovaniu 10 T 7442

Zlepšuje správanie farieb v stohu. Prídavok: 0,5-1%

Nasiaknutá farba na valcoch, ťažkosti FARB-FIT 10 T 3303 (fľaša s rozstrekovačom)

pri rozbiehaní stroja Slúži na oživenie zaschnutýh tlačových farieb na valcoch

Zabraňuje v rozbehovej fáze tlače vytrhávaniu a lepeniu Nastriekať na farebníkový systém

Usadzovanie sa farby a vytrhávanie Leinöl-Drucköl-Ľanový tlačový olej 10 T 1405

Redukuje ťažnosť a viskozitu hárkových ofsetovýh farieb.

Zabraňuje vytrhávaniu papiera a usadzovaniu sa farby na gumovom poťahu. Prídavok: do max. 5%

Drucköl gerucharm-Tlačový olej bezzápachový 10 T 1100

Zrieďovací prípravok špeciálne pre bezzápachové hárkové ofsetové farby

/série farieb GA/ Prídavok: 1-3%

Hosteinol 10 T 7003

Skracuje vlákno a zvláčňuje hárkové ofsetové farby, zabezpečuje rovnomernú

tlač plôch. Zlepšuje správanie sa farieb v stohu. Prídavok: 1-3%

Dokonalé vyčistenie farebníkových Walzenlotion - Mlieko na valce 10 T 0044

valcov Čistiaci prípravok na rozpúšťanie nánosov, povlakov a na rýchle čistenie

farebníkovýh valcov. Naniesť podľa potreby

Walzen-Reinigungsgelee - Čistiace želé na valce 10 T 0023

Odstraňuje zvlášť tvrdé povlaky (napr. zlúčeniny vápnika a horčíka) Naniesť podľa potreby

Príliš nízka krycia schopnosť Deckweiss ungeschönt - krycia biela farba nekrášlená 47 N 0240

Biela farba s vysokou krycou schopnosťou. Na zosvetlenie alebo miešanie 

všetkých hárkovýh ofsetových tlačovýh farieb. Pre tlač na papier, 

kartón alebo fóliu. Prídavok: podľa potreby

Príliš vysoká intenzita farby Lasurweiss - Lazúrová biela farba 40 F 8400

Na zosvetlenie hárkovýh ofsetových farieb  a na miešanie lazúrovacích 

farebnýh odtieňov. Nedochádza k žiadnej podstatnej zmene v lesku, 

konzistencii alebo schnutí. Prídavok: podľa potreby

Zasychanie farby na valcoch, Anti-Trockner - Prípravok proti schnutiu 10 T 1200

vo farebnici a v dózach Zabraňuje zasychaniu a vytváraniu kože vo farebnici pri dlhších prestávkach-

aj cez noc - u tlačovýh farieb, ktoré schnú oxidáciou. Odpadá denné Nastriekať na farebníkový 

umývanie valcov. Nenarúša ani valce, ani platne. systém pri prevádzke stroja

Farebníkové sústavy bežiace bez farby Leerlauf-Paste - Pasta na voľný chod valcov 10 T 1200

Slúži na ochranu valcov bežiacich "naprázdno". Použiť podľa potreby

Vytrhávanie, skrúcanie Antirupf-Paste - Pasta proti vytrhávaniu 10 T 8210

Redukuje ťažnosť, povoľuje vlákno hárkových ofsetovýh farieb bez toho, 

aby sa podstatne zmenila viskozita. Používa sa pri papieroch, ktoré sú citlivé 

na vytrhávanie. Prídavok: do max. 10%

Verdünnungs-Paste - Zrieďovacia pasta 10 T 9998

Znižuje viskozitu a ťažnosť hárkovýh ofsetových farieb. Prídavok: 1-3%

Verdünnungs-Paste - gerucharm - Zrieďovacia pasta bezzápachová 10 T 0550

Špeciálne pasta pre bezzápachové hárkové ofsetové farby (série farieb GA) Prídavok: do max. 5%

THIXOPRINT 10 T 0256

Redukuje ťažnosť hárkových ofsetových farieb bez porovnateľnej zmeny 

viskozity. Používa sa pri papieroch citlivých na vytrhávanie a skrúcanie. Prídavok: 3 - 5%

HOSTEINOL 10 T 7003

Skracuje vlákno a zvláčňuje hárkové ofsetové farby, zabezpečuje rovnomernú

tlač plôch. Zlepšuje správanie sa farieb v stohu. Prídavok: 1 - 3%

CORONA-Paste - CORONA pasta 10 T 3322

Redukuje ťažnosť, povoľuje vlákno hárkových ofsetovýh farieb bez porovnateľnej zmeny

viskozity. Podporuje príjem farby, rovnomerné pokrytie materiálu a preschnutie farby.  Prídavok: 5 - 20%

Odolnosť voči oderu, odolnosť voči Scheuerschutz-Paste - Pasta na ochranu proti oderu 10 T 4100

oobrusovaniu (opotrebeniu) Na zlepšenie odolnosti voči oderu, zvýšenie povrchovej hladkosti

a mechanickej zaťažiteľnosti. Prídavok: do max. 5%

Príliš pomalé schnutie farby GRAFO DRIER EXTRA 10 T 5001

Špeciálne sušidlo, ktoré v dôsledku emulgácie vlhčiaceho roztoku do farby

uvoľňuje kyslík a tak farba preschne zvnútra. Zvlášť výhodné je použitie

pri potláčaní fólií. Prídavok: 3 až max. 5%

MONSUN 10 T 7265

Sušiaca pasta na báze kobaltu a mangánu pre všetky hárkové ofsetové farby. Prídavok: 1 - 3%

nfolinka: 0850 11 12 31-2 | E-mail: office@europapier.sk | www.europapier.sk

TLAČOVÉ POMOCNÉ PRÍPRAVKY PRE HÁRKOVÝ OFSET

Technická informácia zodpovedá  súčasnému stavu našich poznatkov. Má informovať a poradiť. Záruku na 

správnosť údajov z nej nie je možné odvodzovať. Zmeny, ktoré slúžia pokroku, zostávajú vyhradené.

Europapier Slovensko, s.r.o. | Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava 5


