
Fujifilm Flenex FW
Vysoce kvalitní vodou vymývatelné 
desky pro flexotisk
Fujifilm přináší na trh flexotiskovou desku Flenex FW s přelomovými vlastnostmi. Vodou vymývatelné desky 
Flenex FW dramaticky zkracují čas, potřebný pro výrobu desky, dosahují excelentní tiskové kvality se sníženým 
nárůstem tiskového bodu, zaručují velmi stabilní tiskové výsledky a vykazují nadstandardní životnost.
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Trh s tiskovými zakázkami se v posledních letech velmi 
dynamicky mění, a to jak co do tiskových technologií, 
tak i ve smyslu razantních změn poptávky po tiskových 
službách. Flexotisk je jedním z oborů, kde je tlak na kvalitu 
i produktivitu vysoký. Proto společnost Fujifilm, jako tradiční 
a stabilní dodavatel zařízení a materiálů pro tiskový průmysl, 
přichází se špičkovými technologiemi, které pomáhají 
flexotiskovým tiskárnám předstihovat konkurenci.

V segmentu flexotisku nabízí Fujifilm hned dvě 
inovativní technologie, pokrývající oba hlavní trendy 
výroby flexotiskových desek. Jednak je to FLENEX DLE, 
kompletní systém osvitového zařízení a speciální  polymerní 
desky pro výrobu metodou přímého gravírování laserem 
(Direct Laser Engraving). Jako druhé řešení dodává Fujifilm 
fotopolymerní desku Flenex FW, určenou pro osvit ve všech 
běžných LAM CTP zařízeních, případně pro výrobu 
analogovou cestou. A právě desce Flenex FW se budeme 
v následujícím textu věnovat podrobněji.

Flenex FW je fotopolymerní deska, obsahující speciální 
pryžovou směs, která přináší řadu výhod proti běžným 
elastomerům, jak je známe u většiny ostatních flexotiskových 
desek. V prvé řadě je to zejména odolnost vůči kyslíku, který 
jinak při výrobě flexotiskových desek způsobuje degradaci 
tvaru tiskového bodu a je proto nutné působení vzdušného 
kyslíku na desky během výroby poměrně složitě zamezovat.

Flenex FW je deska vhodná pro osvit v nejběžnějších 
zařízeních typu LAM (Laser Ablation Mask) nebo pro 
tradiční analogový osvit. Ve skutečnosti jsou pod označením 
Flenex FW dodávány dvě verze desky, digitální a analogová, 
které se liší složením vrstev, ale pro účely tohoto stručného 
představení to není až tak podstatný rozdíl, protože všechny 
vynikající výrobní a tiskové vlastnosti jsou společné oběma 
verzím desky (výjimkou je maximální dosažitelná lineatura, 
pro analogovou verzi činí 175 lpi, pro digitální 200 lpi).

Flat Top-Dot

Na rozdíl od běžných solventních desek přichází Flenex 
FW se zcela odlišným tvarem tiskového bodu. Vršek 
tiskového bodu představuje u solventních desek kužel 
s kulatým vrcholkem. Přesný rozměr vrcholku navíc není 
zaručen, protože je významně ovlivněn působením kyslíku. 
To v praxi vede k vyššímu nárůstu tiskového bodu a tím 

zhoršení gradace výsledného tisku (na které se dále podílí 
nutnost použít silnější korekční křivky, kompenzující 
zvýšený nárůst tiskového bodu). Citlivost na kyslík má navíc 
za důsledek kolísání kvality tisku.

Flenex FW naopak vytváří strukturu s plochým vrcholkem 
tiskového bodu. Tiskový bod je tak podstatně přesněji 
definovaný, snižuje nárůst tiskového bodu a výtisky jsou 
projasněnější, s vyšší gradací a nevyžadují použití masivních 
korekcí při osvitu. Flenex FW je schopen vytvářen 1% tiskový 
bod při 200 lpi a 4.400 dpi a dosahuje tak ostrého tisku 
s vynikající gradací. Protože gumová vrstva desky Flenex FW 
není citlivá na vzdušný kyslík, jsou navíc tiskové vlastnosti 
desky velmi stabilní a opakovatelné.

Vysoká produktivita výroby, nízké náklady

Flenex FW proti konkurenčním technologiím vyniká 
výrazně kratší dobou výroby desky – celý proces výroby 
je o 300 % rychlejší, než v případě solventních systémů, 
a 1,5 x rychlejší, než současné termální i vodou vymývatelné 
technologie. Výrobní proces je jednodušší, a díky nízké 
citlivosti na vzdušný kyslík odpadá nutnost používat složité 
postupy pro odstranění kyslíku z výrobního procesu.
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Rozdíl v kvalitě tisku při použití Flenex FW proti běžným flexotiskovým deskám
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Díky rychlé výrobě desek je možné dramaticky navýšit 
počet zapracovaných zakázek, a tím zvýšit produktivitu 
tiskárny a využití instalovaných tiskových strojů.

Zároveň je výroba polymerové flexotiskové desky Flenex 
FW podstatně levnější, než je tomu u konkurenčních 
technologií. Díky jednoduchému procesu vymývání odpadají 
náklady na složité a drahé solventní a termální procesory, 
stejně jako není nutné používat drahý spotřební materiál 
a klesá i spotřeba energie. Samostatnou kapitolou je ekologie 
výroby. Pro vymývání desek Flenex FW je použit pouze 
nepříliš silný saponát, se kterým je možné po odfiltrování 
malého množství zbytkových částic  zacházet jako s běžným 
vodním odpadem, který má minimální ekologický odpad. 
Není nutné likvidovat odpad obsahující solventní chemii, 
ani (vzhledem k nízkému pH) nejsou použity silné alkalické 
roztoky, jako u jiných vodou vymývatelných technologií. 
To vše se samozřejmě výrazně promítá do jednoduššího 
a zejména levnějšího odpadového hospodářství.

Vysoká výdržnost a odolnost

Flexotiskové desky Flenex FW potisknou podstatně 
vyšší náklady, než jakékoliv konkurenční desky. Bez ohledu 
na typ potiskovaného materiálu jsou desky Flenex FW méně 
náchylné k bobtnání a vykazují až desetkrát vyšší odolnost, 
než jiné vodou vymývatelné desky, a více, než dvojnásobnou 
výdržnost, než solventní flexo desky. Vyšší výdržnost 
znamená, že při jinak stejných podmínkách dosahují tiskárny 
s deskami Flenex FW vyšší profitability.

Kompatibilita

Desky Flenex FW jsou široce kompatibilní se všemi 
běžnými LAM CTP jednotkami od zavedených výrobců, 
včetně firem ESKO, Screen a Kodak, stejně tak lze ovšem 
analogovou verzi desky osvítit i ve stávajících analogových 
zařízeních. Pro zpracování desek Flenex FW v reálu 
potřebujete jen standardní, cenově dostupné zařízení 
pro oplach desky. Fujifilm dodává různé konfigurace 
procesorů, od malých stand-alone zařízení, až po velké in-line 
systémy.

Analogové i digitální desky Flenex FW jsou bez problému 
kompatibilní se všemi tiskovými barvami – je jedno, zda 
používáte UV barvy, barvy na vodní bázi nebo barvy 
na solventní bázi, vždy stačí jen desku vymýt a tisknout.

Již se stručného výčtu parametrů je zřejmé, že Flenex 
FW představuje zcela novou generaci flexotiskové desky. 
Tiskárnám přináší masivní úspory nákladů, zároveň 
podstatně zvyšuje produktivitu a ekonomiku výroby i kvalitu 
tisku, a v neposlední řadě díky ekologickému provozu šetří 
náklady na zpracovatelskou chemii a likvidaci odpadu. To vše 
může v současném vysoce konkurenčním prostředí přinést 
rozhodující výhodu proti konkurenci; vzhledem k rozsáhlé 
kompatibilitě se stávajícím zařízením a barvami je přitom 
přechod na desky Flenex FW zcela bezproblémový.

Originální data k testu kvality tisku

Složení vrstev flexotiskové desky Flenex FW v analogové a digitální verzi

Rozdíl v rychlosti výroby flexotiskové desky Flenex FW proti konkurenčním deskám

Kamil Třešňák
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