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Felületnemesítés – a piaci esélyek növelése

AA  nnéémmeettoorrsszzáággii  WWeeiillbbuurrggeerr                  GGrraapphhiiccss  ccéégg
eeggyyiikkee aa  ttiizzeennhháárroomm  llaakkkkggyyáárrbbóóll  áállllóó  GGrreebbee  ccssoo--
ppoorrttnnaakk.. AA  ccééggccssooppoorrtt  éévvii  ffoorrggaallmmaa  mmeegghhaallaaddjjaa
aa  113311  mmiilllliióó  eeuurróótt,,  ééss  mmiinntteeggyy  2244 550000  ttoonnnnaa
llaakkkkoott  tteerrmmeell..  EEbbbbőőll,,  aa  NNüürrnnbbeerrgg  kköörrzzeettéébbeenn  
ttaalláállhhaattóó,,  aa  1199..  sszzáázzaadd  vvééggéénn  aallaappííttootttt  ggyyáárr
kkoonncceennttrráállttaann,,  ffőőlleegg  aa  nnyyoommddaaiippaarr  rréésszzéérree
mmiinntteeggyy  1188  mmiilllliióó  eeuurróó  éérrttéékkbbeenn  77550000  ttoonnnnaa
kküüllöönnbböözzőő  llaakkkkoott  áállllíítt  eellőő..  
EE  vvoolluummeenntt  kkbb..  ööttvveenn  aallkkaallmmaazzoottttaall  éérrii  eell..  
EEuurróóppáánn  kkíívvüüll  aa  tteerrmméékkeeiikk  eelljjuuttnnaakk  AAmmeerriikkáábbaa,,
KKíínnáábbaa,,  AAuusszzttrráálliiáábbaa,,  ÚÚjj--ZZééllaannddrraa..  TTeerrmméékkeeiikk
mmiinnőőssééggee  aa  vveevvőőii  kköörrbbeenn  áállttaalláánnoossaann  eelliissmmeerrtt,,
ééss  aammii  iiggeenn  ffoonnttooss,,  eemmllííttéésstt  éérrddeemmllőőeenn  ggaazzddaassáággooss..

A nyomdatermékek különböző lakkokkal történő
felületnemesítésére ma már bőséges lehetőség áll
rendelkezésre. Mindez sokféle megoldást kínál
arra, hogy a nyomdatermékek, különösen a cso-
magolóanyagok, prospektusok, üzleti beszámo-
lók, könyvborítók stb. megújult, optikailag és
funkcionálisan is korszerűbb kivitelben legyenek
elkészíthetők. Elsősorban a nyomdagépgyártás te-
rületén bekövetkezett változások, az in-line lakkozó-
művel épített nyomdagépek termelésbe állításá-
val a lakkozott nyomdatermékek száma, egyben
a felhasznált lakkféleségek mennyisége ugrássze-
rűen megemelkedett. Természetesen mindez a
magasabb színvonalú, minőségben is fejlettebb
nyomtatványok iránti kereslet növekedésének is
az eredménye. A piaci szereplők keresik az újszerű
csomagolásokat, melyeknél mintegy ötvenféle igény
jelenik meg. Ezek döntő többbségét a nyomdák-
nak kell megvalósítani, melyek közül három-négy
követelmény teljesítése oldható meg a Weilburger
cég SENOLITH®  termékeivel.

Miért javasoljuk, hogy a nyomdák SENOLITH®-
lakkokat használjanak? Amikor egy nagy piaci
szereplő megbízást ad egy nyomdának, hogy egy
új, korszerű csomagolóanyagot szeretne, elmond-
ja, hogy a termék megfelelő védelmének biztosí-
tásán túl egy jól szállítható, csomagolható, rak-
lapra rakható, jó nyitás-zárás metodikát megoldó,

vevő- és környezetbarát termékre gondol. Ugyan-
akkor kéri, hogy az legyen tetszetős, jó imázst képvi-
selő, csúszásmentes, fényes vagy matt felületű, és
nyújtson védelmet az olaj, a víz, a vízgőz ellen.
Ugyanakkor esetleg különböző illatú, vagy tapintó-
szerv által észlelhető megoldást is tartalmazzon.
Tehát sokféle igény teljesítésére van lehetőség.
Mindez a SENOLITH®-lakkok használatával meg-
oldható.

Egy nagy áruházkonszern tanulmánya szerint,
a vásárlók ötvenöt százaléka dönt közvetlenül az
üzlettér regálainál, hogy melyik terméket válassza.
Ez azt bizonyítja, hogy jelentős emocionális hatása
van a termék csomagolásának a vásárló döntésében.
Egy minőségileg magas értékű csomagolás minő-
ségileg az értékes tartalommal egyenértékű. Ez
a magasértékűség a csomagolás megformálása, a
nyomdafestékek, de a felületnemesítés által is meg-
teremthető. A SENOLITH®-lakkokat alapvetően két-
féle nagy csoportra oszthatjuk.

Gubis Gabriella
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1. SENOLITH-Feeling-lakkok, amikor az alkal-
mazásra kerülő lakkok a különböző érzékszerve-
inkre hatnak, és ezáltal befolyásolják a vevőket
a pozitív döntéseikben. Legfontosabbak természe-
tesen az optikai ingerek, melyeket a szem érzékel.
Ide tartoznak a fényes, magasfényű és matt-
lakkok, továbbá az UV-lakkok, kalanderlakkok,
sőt ma már lehetőség van a lakkok kü-
lönböző kombinációira, melyekkel
kimagasló hatások érhetők el. De
vannak például kézzel érzékel-
hető felületi hatások. Ide tarto-
zik a speciálisan új fejlesztésű
Senosoft-lakk, amely a tapint-
ható felületeket célozza meg.
Tapintható továbbá az UV-
Relief-lakk is, amivel pél-
dául a vakok számára le-
het biztonsági üzeneteket
is megjeleníteni. További,
érzékszervvel érzékelhető
az illatos lakkozás, amikor
az illat mechanikus dör-
zsölés hatására szabadul
fel. Említenünk kell még a
Senolith-Effekt-(hatás)
lakkokat. Ezekkel különböző
gyöngyfényhatás, ezüst és arany
lakkozás végezhető. Vagy egy
igen kreatív, intelligens nemesítési
lehetőség az UV-Hybrid-Effekt-lakk.

2. SENOLITH-Funkciós-lakkok cso-
portja. Míg a Senolith-Feeling széria a felület
emocionális hatása által járul hozzá a pozitív vásár-
lói döntésekhez a nyomdatermékek iránt, a Seno-
lith-funkció csoportba azok a termékek tartoznak,
amelyek a nyomdaterméknek egy pótlólagos funk-
ciót adnak. Ezen igények ugyancsak az ipar és a keres-
kedelem részéről jelentek meg, melyeket a nyom-
daiparral szemben támasztottak. Mindenekelőtt

a leggyakrabban alkalmazott lakkokat említve,
a hőálló, impregnáló és csúszásgátló lakkok hasz-
nálatosak. Egyre fontosabb szerepe van a Bliszter-
lakkoknak. Jelentősége különösen  növekszik a Bar-
riere-lakkoknak, melyek a PE-bevonatú termékek
alternatívájaként jelentek meg a szakmában. To-

vábbi érdekes fejlesztés eredménye a Seno-
safe-lakk, amivel a termék védelme biz-

tosítható a termékkalózkodás ellen.
Ezek a lakkok használhatók a tel-

jes felületre, vagy még jobb, ha
foltlakkozásként kerülnek al-

kalmazásra. Az adott biz-
tonsági motívumok UV-
fény vagy hőmérséklet-
csökkentés hatására vál-
nak láthatóvá. Meg kell
említeni az UV-relief lak-
kokat is, amivel nemcsak
a vakoknak adhatunk kü-
lönböző információkat,
figyelmeztető jeleket, ha-
nem érdekes optikai ha-
tások is elérhetők.

Végezetül néhány szót
arról, hogy a Weilburger

Graphics GmbH SENOLITH®-
lakkjai Magyarországon mint-

egy két éve jelentek meg, váltak
egyre ismertebbé, mind minőség-

ben, mind gazdaságosságban nap-
ról napra emelkedett az elismertségük.

A nyomdaipar számára minden technológi-
ához megfelelő minőségek állnak rendelkezésre.
Sőt kérésre direkt termékre   vagy gépre kialakított
lakkok is elérhetők. Vagyis egyedi gyártású lakkok
is szállíthatók. Szerviz, tanácsadás, a legjobb meg-
oldásokat kereső és kialakító megbeszélések is
igényelhetők. 

Mindenkor gyors és pontos kiszolgálás.

SENOLITH®
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