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A magyarországi ofszetnyomdászok körében a

Huber-csoport festékei, segédanyagai tizenöt éve is-

mertek és elismertek. Közkedveltségüket egyenle-

tesen jó minőségű termékeinek, valamint a Michael
Huber Hungaria Kft. lelkes, ügyfélközpontú és szak-

mailag jól felvértezett csapatának köszönhetik. 

Talán az ofszetterületen elért sikerek és az ezzel

járó leterheltség okozhatta, hogy ez idáig az MHH

nem fordított elegendő figyelmet és energiát az idő-

közben mind mennyiségileg, mind minőségben

egyre jelentősebbé váló flexóterületre.

Ahhoz, hogy az ofszetnyomdászok elégedettsége

mellé a flexónyomdászokét is megnyerjük, meglá-

tásunk szerint adva vannak a feltételek. Biatorbágyi

raktárunkból és festékkonyhánkból a piac igényeit

minden szempontból kielégítő termékpalettával és

szolgáltatásokkal tudjuk ügyfeleinket ellátni.

A Huber-csoport mind az oldószeres, mind a vizes

és az UV-flexó területén jelentős gyártókapacitással

rendelkezik, Európában és Ázsiában meghatározó

piaci részesedést tudhat magáénak.

Jelen ismertetőmben az oldószeres flexó terüle-

ten történt új fejlesztéseinket kívánom röviden be-

mutatni.

Új rendszerünk kifejlesztésében azonkívül, hogy

kiváló minőségű festéket kívántunk előállítani, fon-

tos szempont volt, hogy egy a nyomdászok számá-

ra is jól átlátható rendszert hozzunk létre.

E festékcsaládnak, utalva a közismert gyíkfajta tal-

pának rendkívüli tapadóképességére, a GECKO-rend-
szer nevet adtuk.

Alapja a GECKO Base széria, mely monopigmen-

tált nitrocellulóz bázisú festékkoncentrátumokból áll.

Tiszta alapszíneiből magas tisztaságú kevert színek

hozhatók létre, és megfelelő adalékok és keverőlakk

hozzáadásával nyomtatásra kész festék állítható

elő. Kiválóan alkalmas a programvezérelt adagoló-

készülékekkel történő keverésre. A GECKO Base-rend-
szer, rendkívüli variálhatóságának köszönhetően,

alkalmazása ügyfeleink speciális, egyedi igényeihez

igazítható.

Mivel sok ügyfelünk nem kíván koncentrátummal

dolgozni, ezért természetesen a GECKO-rendszer

nyomtatásra kész szériákat is tartalmaz. A fő vonula-

tot három előoldal nyomtatására és két köztes nyom-

tatásra alkalmas széria jelenti.

A GECKO Frontal UNI, a GECKO Frontal ECO és a

GECKO Frontal PLUS szériák az alábbi nyomathor-

dozók előoldali nyomtatására alkalmasak:
w LDPE, HDPE, koextrudált OPP, 
w cellofán, MS, MX futtatást elősegítő adalék hoz-

záadásával,
w NC-lakkozott alumínium fólia,
w papír, karton,
w metallizált vagy alumínium kasírozott papírok,
w kémiai úton előkezelt poliészter,
w akril-lakkozott OPP-fólia, a fólia sík kifekvését biz-

tosító adalék hozzáadásával.

E három széria az alábbi felhasználási területekre

alkalmas:
w cigarettadobozok, gyűjtőcsomagolások,
w élelmiszerek, kozmetikumok stb. igényes csoma-

golóanyagai (mélyhűtött termékeké is),
w címkék (megfelelő pigment kiválasztásával a több-

utas palackok címkéi is),
w hegesztett fedőfóliák (pl. tejfölös, joghurtos poha-

rakhoz),
w tekercsáruk konfekcionáló és töltő automatákhoz,
w higiéniai csomagolások, 
w poliolefin fóliából készült hordtáskák,
w különleges minőségű fehér festékek kombinálásá-

val és speciális pigmentek alkalmazásával cast-po-

lipropilén kenyérfóliák, sterilizálható kenyércsoma-

golások.

Kasírozott termékek – élelmiszerek és egyéb anyagok

csomagolásaihoz – előállítására két szériát ajánlunk.
w A GECKO Bond TOP szériát, mely viaszadalék hoz-

záadásával előoldali nyomtatásra is alkalmassá

tehető. Az ajánlott nyomathordozók: poliolefin

fóliák (LDPE, HDPE, OPP), megfelelő előkezelt-

séggel, kémiai úton előkezelt poliészter.
w A GECKO Bond STAR szériát, mely a fentieken kívül

alkalmas koronakezelt poliészter, PA és OPA nyom-

tatására is.
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