Irányzatok és fejlődési
lehetőségek az öntapadó címke piacon
FINAT TECHNIKAI SZIMPÓZIUM
Csuthi László

Magyarországon a ’60-as években terjedt
el a „nagyüzemi”, azaz tekercses kivitelű
öntapadó címke gyártás. Az elmúlt negyven év
viszontagságai azonban nem engedték meg
a magyar piacnak, hogy európai méretűvé
váljon, és csak a rendszerváltással bekövetkezett vállalkozói réteg indította el az igazi
növekedést, amit az ország uniós
csatlakozása tovább fokozott.
Ennek köszönhetjük, hogy 2005-ben a világ egyik
legnagyobb szakirányú szövetsége, a FINAT (Öntapadó címke és kapcsolódó termékek világszövetsége) Budapesten rendezte meg éves technikai
szemináriumát.
A Novotel Szállóban 2005. március 18–19-én megtartott rendezvény fő témaköre az európai fejlődési
trend bemutatása volt. Ennek megfelelően számos
előadó érkezett, akik különféle témakörökben mutatták be a lehetőségeket.
A rendezvény első napján szó volt a lengyel és a
magyar piaci helyzetről, amiből megismerhettük
a fő számokat, nyomdák, alapanyag-felhasználás
és piaci jellemzők tekintetében. Érdekes előadásokat
hallgattunk meg a FINAT munkájáról, az EU-lobbizás
és egységes mérési rendszerek terén, ami a közös
uniós szabályozást figyelembe véve már minket,
magyar címkegyártó nyomdákat is érint. A Stork cég
képviselője a tekercses szitanyomtatás újdonságairól, digitális formakészítési berendezésekről
tájékoztatott, amelyeket az idei brüsszeli Labelexpón
élőben is megtekinthetünk.
A délutáni szekció folyamán az izraeli AVT cég
ismertette a címkegyártás területén egyre inkább
előtérbe kerülő, minden darabos ellenőrző rendszerét, mely főleg a kiszerelő gépekre építve segíti
a hibás termékek kiszűrését. Érdekes vitafórumon
vehettünk részt a HP Indigo, valamint az AGFA/
Dotrix digitális nyomtatási lehetőségeit taglalva,
a digitális nyomtatás előnyeit a hagyományos flexótechnológiához viszonyítva. Az angol Edale gépgyár bemutatójából megtudhattuk, milyen értéknövelő lehetőségeket kínálhat egy gépgyártó, és
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ehhez szorosan kapcsolódott a következő előadás
is, melyben a Sicpa cég képviselője a speciális, értéknövelő és szembetűnő címkék készítéséhez
használható festékeket mutatta be.
A program befejezéseként minden évben megrendezésre kerülő FINAT Nemzetközi címkeverseny
díjátadó ünnepsége következett, melyen a különböző kategóriák díjazottjai vehették át az elismerést
a FINAT elnökétől. Az estét a budai Fortuna étteremben elköltött ízletes vacsora zárta, mely méltóan
reprezentálta a magyar vendégszeretet és konyha
együttműködését.
A második nap egyik fő érdekessége a digitális
nyomtatás miatt előtérbe került lézerstancolás fejlődésének bemutatása volt. Az ABG International
cég mutatta meg új fejlesztéseit, megoldásait a témában. Az ExxonMobil képviselője a keskenypályás
flexónyomtatás területén alkalmazható fóliákat és
az új fejlesztéseket ismertette. Nemcsak a nyomdászok, de a végfelhasználók számára is érdekes
előadásában a 3M cég teljesen új ragasztómegoldásokat ismertetett, melyek autóalkatrészekre, nyomtatott áramkörökre (NYÁK) és még betonfelületre
is felragaszthatóak. A résztvevők a NYÁK címkézésére alkalmas ragasztó tekintetében egy világújdonságot ismerhettek meg, hiszen a 3M azért fejlesztette ki ezt a termékét, hogy az elektronikai cégek
garanciális szavatosságát biztosítsa. A termékben
víz hatására visszafordíthatatlan reakció lép fel, így
bizonyítható, ha nem megfelelő körülmények
között lett használva a termék. A nap és a szimpózium zárásaként az egyik legnagyobb európai címkegyártó, a Skanem cég képviselője mutatta be
újításaikat és egy elég lehangoló zárszóban a várható piaci tendenciákat.
Összességében elmondható, hogy a szemináriumon olyan hasznos információk hangzottak el,
amit jól tudnak hasznosítani a hazai tekercses címkegyártó nyomdászok is. Sajnálatos tény azonban,
hogy a helyszínválasztás ellenére csekély volt a hazai
nyomdák részvételi aránya, ami a gyenge tájékoztatásnak és a magas részvételi díjaknak tudható be.

