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A LEIPA megvizsgálta, hogy a hulladék-
papírból készült magazinpapír egyen-
érték�-e a frissrostból készült papírral, 
A nyomdák, kiadók vagy az olvasók 
számára a nyomdatermék szempontjából 
nem a papír fajtája vagy típusa fontos, 
hanem annak funkcionalitása!

A vizsgálat során kiderült, hogy a frissrostból ké-
szült papír tapintása merevnek és keménynek 
t�nik, míg a LEIPA hulladékpapírból készített 
LWC és MWC papírjainak tapintása kellemes ér-
zést kelt. Ugyanez a tanulmány azt is megmu-
tatta, hogy a szakmai olvasók és a grafi kusok az 
optikai megjelenés alapján nem tudtak különb-
séget tenni. 

Ma már a frissrost papírok szilárdsági mutatói 
sem jobbak, s�t gyakran a dimenzióstabilitásuk 
(illeszkedési pontosság) és a futtatási tulajdonsá-
guk is rosszabb. 

MI AZ OKA ENNEK?

Az egész már a hulladékpapír beszerzésével 
el  kezd�dik. A LEIPA-nak saját beszállítója 
van: az MAD (Münchener AKTEN + DATEN 
Vernichtung GmbH = Müncheni Irat- és Adat-
megsemmisít� Kft.) nev� LEIPA leányvállalat, 
amely nem csak a folyamatos ellátásról gondos-
kodik, de a begy�jtést�l a hulladékpapír ellen-
�rzéséig mindent a kezében tart. 

A LEIPA schwedti gyárában gondosan szor-
tírozzák a begy�jtött hulladékpapírt. Az LWC 
papírok gyártásához csak a legjobb nyersanya-
got használják fel, a maradékból ugyanebben a 
gyárban más újrahasznosított termékeket állí-
tanak el�. 

A kiválogatott nyersanyag korszer� újra pé-
pe sít� és festékeltávolító folyamaton esik át, 
amely ben a papírrostokat nem a szokásos ke-
mény-mechanikus, hanem lágy, magas nyomá-
sú hidrokémiai f�zési eljárással, mint egy óriási 
mosógépben, készítik el�. Így szeparálják a ros-

Jobb mint újkorában

tokat anélkül, hogy azok jelent�sen sérülnének. 
Ett�l maradnak hosszúak és „egészségesek”, te-
hát megfelel� min�ség�ek az er�s LEIPA LWC 
papírok gyártásához.

Maga a LEIPA papírgyártógép-koncepció is 
kiváló keresztmetszetprofi lt biztosít az alappa-
pírnak. Az on-line folyamatban a papír elasz-
tikusabb lesz. A gépmester számíthat a jó te-
kercsanyag el�nyeire: nincs tekercsmagrepedés, 
hajtogatási kitörés, jó a nyomtathatóság, ami kü-
lönösen fontos nagyobb tekercsszélességnél, és 
a máz er�sen köt a nyerspapírhoz. Mindezekre 
a legjobb bizonyíték a lényegesen alacsonyabb 
szakadási kvóta, összehasonlítva a versenytárs 
gyártók LWC-termékeivel. 

Végül a papír megkapja az úgynevezett „on-line 
szatinálást” az ultramagas nyomású, hidraulikus 
Janus kalanderben, amely plasztikusabbá teszi 
a mázréteget, csökkentve a lepattogzás veszélyét. 

Az el�nyök a teljes felhasználói lánc számá-
ra egyértelm�ek, a kiadótól kezdve az olvasóig: 
kellemes tapintás, magasabb felületi min�ség 
rézsútos megvilágításnál, jobb nyomtathatóság, 
elmarad a nyomtatás során fellép� márványoso-
dás, magasabb delta-fehérség, a papír és a nyo-
mólakk közötti csillogáskülönbség. Ez utóbbi 
különösen megfi gyelhet� a selyemfény�, a fél-
fényes és matt típusoknál. A képek csillognak, a 
szöveget mégis könny� olvasni. 

Bebizonyosodott, hogy a hulladékpapír alapú 
LEIPA magazinpapírok nem csak azonos érté-
k�ek a frissrost papírokkal, de több részterületen 
még jobbak is!

Ki gondolta volna ezt néhány évvel ezel�tt?
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