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Alapismeretek az UV-flexóról
ELS� RÉSZ

Németh Nikoletta

Az INK ACADEMY sorozat keretein belül 
még nem esett szó az UV-flexóról. Ezt sze-
retném most pótolni olyan cikkel, mely 
bevezetést ad e technológia ismereteibe.

Az UV-fl exó nyomtatás a kilencvenes évek els� 
felében jelent meg a piacon, s kezdett fejl�dni 
a keskenypályás címkenyomtatással. Nyugat-
Európában 15 év alatt e szegmens területén át 
is vette a vezet� szerepet, visszaszorítva a ha-
gyományos fl exó címkenyomtatást, olyannyira, 
hogy mára a keskenypályás címkegyártás 80%-a 
UV-fl exó eljárással készül.

A korábbi tény, miszerint az UV-fl exó festékek 
er�sebb szagúak hagyományos társaiknál, és al-
kotóik miatt lényegesen migrációképesebbek, 
évekkel ezel�tt még nehezítette terjeszkedésüket 
az élelmiszer-csomagolások terén. Viszont a fej-
lesztések hatására mára ez a problémakör is meg-
oldódott az alacsony migrációjú UV-fl exó festé-
kek megjelenésével.

Napjainkban e technológiával számos termék 
készül: papír, fólia és öntapadós címkék mellett 
többek között zacskók, tasakok, „shrink-sleeve”-ek, 
vagy akár jegyek, például koncertbelép�k.

Népszer�ségének növekedésében nagy szere-
pet játszik a magas nyomatmin�ség mellett az 
a tulajdonság, hogy a festék száradása, kikemé-
nyedése gyors, így a munka in-line feldolgozha-
tó. Emellett e nyomatok sokkal nagyobb ellenál-
lóságot mutatnak a behatásokkal szemben.

Ennek oka a hagyományos fl exófestékhez vi-
szonyítva az összetételükben és a száradás mód-
szerében való különbség, amit az alábbiakban 
egyszer� ábrákkal szemléltetek. 

Oldószeres és vizes fl exó esetén a száradás má-
sodpercek alatt megy végbe, ráadásul párolgás-
sal, ami miatt a felvitt festék nagyjából 30%-a 
marad rajta a nyomathordozón, sérülékeny 
fi lmréteget eredményezve. Az UV-festékek nem 
tartalmaznak illékony összetev�t, és idejük sincs 
beivódni az alapanyagba, így UV-szárítás után a 
felvitt festékréteg változatlan vastagságú marad, 

tehát mondhatjuk, hogy ez egy 100%-os rend-
szer. UV- festék esetén a polimerizáción átesett, 
megkeményedett fi lm nagyobb ellenállóságú. 
Ezenfelül nem elhanyagolható el�ny, hogy a 
száradás a másodperc töredéke alatt megy végbe. 

UV-fl exó esetén a kikeményedés avagy a po-
limerizáció háromféle lehet, függ�en a kikemé-
nyedés mechanizmusától: radikális, kationos és 
a kett� kombinációjából adódó hibrid.

A radikális (szabad gyökös) UV-fl exó festé-
kek olyan ingatag és reaktív részecskékb�l áll-
nak, amelyek egy másik elektron után kutatnak, 
hogy új párt hozzanak létre. Ezért nagy a reak-
ciókészségük, így gyors kötést biztosítanak.

A kationos UV-festék kisebb reakciókészség�, 
de kritikusabb alapanyagokon jobban alkalmaz-
ható, jobb tapadása miatt. 

Összehasonlításukhoz segítséget a nyújt a kö-
vetkez� oldalon lév� táblázat.

Alapvet� különbség a két festék között az, 
hogy a radikális festékben a polimerizáció le-
áll, amint az UV-fényt�l eltávolodik a nyomat, 
míg a kationosé az UV-lámpák elhagyása után 
is folytatódik addig, míg be nem fejez�dik. Ez a 
folyamat nagyjából 24 óra alatt megy végbe. Épp 
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ezért a lezárt kötések miatt a kationos festékek 
esetében kisebb a migráció esélye, illetve kisebb 
a szaghatás, s e befejezett kémiai folyamat miatt 
alkalmazhatók jobban er�sen zárt felület� alap-
anyagokon is.

A kationos festék népszer� alkalmazási terüle-
te az élelmiszer-csomagolások szegmense.

A fentiek mellett mindenképp oda kell fi gyelni 
arra, hogy a „savas” papír a radikális rendszerek 
száradási idejét, míg a „lúgos” papír a kationos 
kikeményedés� festék ek száradási idejét csök-
kenti, akár le is állíthatja. Ezért abban az esetben, 
ha azonos nyomógépen radikális és kationos fes-
ték is használatos, alapos legyen a festékcserekor 
a gépmosás, mivel a radikális festék lúgos össze-
tev�ket is tartalmaz! A két rendszer összekeveré-
se, vegyítése egymással természetesen tilos!

A fi zikai és kémiai tulajdonságok felsorakoz-
tatása mellett sajnos nem hanyagolható el az a 
tény, hogy a kationos rendszerek a speciális ké-
miai összetev�k miatt drágábbak, mint az akri-
lát alapú radikális festékek. Így hiába sorakoz-
tatnám fel a további érvek között azt, hogy a 
radikális festékekhez képest a kationos rendszer 
kevésbé irritálja a b�rt, nem hiszem, hogy dön-
t� indok lenne. A dönt� érv a végtermék, elvárt 
tulajdonságai mellett, illetve a nyomógép fajtája. 
A radikális festék központi hengeres gépen kivá-
lóan alkalmazható.

Az UV-fl exó napjaink leggyorsabban növekv� 
nyomtatási technológiája. Bár egyre több a tuda-
tos fogyasztó, aki ha teheti csomagolás nélküli 
termékeket vásárol, arányuk a teljes fogyasztói 
társadalomban egyel�re elenyész�. Lassan köz-
helynek számít, de egyre helytállóbb a kijelentés, 
hogy egy terméket a csomagolása is el tud adni. 
Igaz, csak egyszer, amennyiben a termék nem jó, 
és ez is csak bizonyos piaci szegmensekre vonat-
kozik. Viszont egy vásárlás is több annál, mint 
amikor a jó terméket a nem éppen tetszet�s cso-
magolás miatt nem lehet eladni, hisz a nem túl 
bizalomgerjeszt� megjelenés miatt esélyt sem 
kap.

Bár az UV-fl exó el�fordulása a leggyakoribb 
a keskenypályás szektorban, és ezen belül is a 
címkenyomtatás területén, e technológia egyre 
népszer�bb az állateledelek fl exibilis csomago-
lása, a joghurtfedelek, tetrapackok esetében is. 
Jelent�s a növekedés a szélespályás és a hajtott 
doboz szektorban is, ahol az UV-fl exó nyomta-
tás egyre jobban átveszi az oldószeralapú fl exó-
nyomtatás helyét, kiemelten az új befektetések 
esetében.

Ennek okait, az érveket, ellenérveket, össze-
hasonlító táblázatokat az UV-fl exó technológia 
kontra hagyományos vizes és oldószerbázisú fl exó-
nyomtatás között egy másik alkalommal sora-
koztatom fel. 

Kationos Radikális

Kikeményedés Lassú Nagyon gyors

Jellemz� nyomathordozó M�anyagok, PA, Alu Filmek, papír, karton

Szag Gyorsan elpárolog Hosszan tart

Festékterhelés 3g/m2-ig 5g/m2-ig

Viszkozitás Magasabb Nagyon alacsony

Zsugorodás Nagyon kicsi Nagy

Festékréteg Rugalmas Törékeny

Olasz környezetbarát papírok forgalmazása. 
Elfekv�, készleten lév� íves és tekercses papírok felvásárlása.
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