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Svet etikiet – 2. časť

Materiály pre samolepiace etikety

Z čoho sa skladá konštrukcia 
samolepiaceho materiálu?
- Nosná podložka – nosič, na ktorom sú dopravované 

etikety
- Release – prvok, ktorý má za úlohu odlepiť etiketu 

od nosnej podložky
- Lepidlo
- Vrchný materiál – potláčaný substrát, ktorý môže mať 

plastový alebo buničinový základ 

Kombináciou týchto štyroch prvkov nám vzniká niekoľko 
tisíc riešení pre klienta. Najviac kombinácií, samozrejme, je 
v ponuke pri lepidle a vrchnom materiáli, ktorých sú stovky 
a dajú sa rôzne nakombinovať tak, aby klient dostal to 
najsprávnejšie riešenie ušité na mieru. 

V tomto článku by som sa najviac povenoval vrchným 
materiálom, ktoré sú určite najzaujímavejšou kapitolou 
pri samolepiacich materiáloch. 

V zásade rozlišujeme materiály na niekoľko kategórií:
- Fóliové materiály (PP,PE)
- Papierové (Coated/Uncoated)
- Metalické (strieborné, zlaté)
- Dizajnové papiere

 

Fóliové materiály:
Materiály na základe polypropylénu alebo polyetylénu 

sa používajú najmä v segmentoch, kde si produkt vyžaduje 
odolnosť, flexibilitu, ale aj dekoračný aspekt. Fólie sa používajú 
najmä v kozmetike, na tvrdý alkohol alebo technický segment, 
ako automotive a elektronika. 

Dôvod, prečo sa samolepiace etikety nazývajú samolepiacimi zrejme nemusíme nikomu z vás hlbšie predstavovať. 
Už ich prívlastok skladajúci sa z dvoch slov „samo“ a „lepiace“ naznačuje, že materiál, ktorý má v sebe aplikovanú 
vrstvu lepidla, je možné hneď po odstránení nosnej podložky „samo nalepiť“ na rôzne povrchy. Možnosť vyhnúť 
sa aplikácii lepidla, je pre potreby „ukotvenia“ materiálu na vybranú plochu je najvýraznejšia výhoda, ktorú tento 
druh tlačoviny v sebe ukrýva. Táto vlastnosť totiž dodáva finálnemu klientovi efektívnosť pri aplikovaní etikiet a ich 
skladovaní, dizajnérom pracovať s oveľa väčším rozsahom materiálov, tvarov, ale aj zušľachtení etikiet a v neposlednom 
rade aj konzumentovi, ktorý sa môže nad kúpou produktu rozhodovať nielen podľa obsahu, ale aj podľa emócií, 
ktoré v ňom samotný dizajn produktu vyvolá.

Konštrukcia materiálu

02_19_Materiály pre samolepiace etikety



39Ročník_2019_02

Radovan Kilarský 
PURGINA spol. s r.o.

Pri technickom segmente hovoríme o tzv. durables, čiže 
odolné etikety, ktoré musia zvládať náročné exteriérové 
a interiérové podmienky. Často ide o hrubé fólie s veľkým 
nánosom lepidla, ktorých spracovanie je mimoriadne zložité, 
náročné na vysekávanie alebo dokončovanie na finálnu konfekciu. 

Špecifickou kategóriou fóliových materiálov sú transparentné 
fólie. Pri správnej voľbe materiálu a tlačovej technológie 
sa dá simulovať priama potlač fľaše tzv. „no labellook“. 
Pri potlači transparentného materiálu treba myslieť na sýtosť 
farieb, aby vyzerali jasne a žiarivo ako na papieri. A to sa 
dá dosiahnuť iba kvalitnou vrstvou bielej farby, ktorá nám 
simuluje podkladový materiál (papier). Tu sa výrobca etikiet 
musí rozhodovať medzi použitím flexotlače (ekonomickejšie 
riešenie) alebo sieťotlače (prémiovejšie riešenie), aby bol 
klient spokojný.

 

Papierové materiály:
Najčastejšie používané materiály, 

ktoré sú plne štandardizované a netreba 
ich veľmi predstavovať. V zásade majú 
povrchovú úpravu lesklú alebo matnú. 
Špecifickou kategóriou sú termo materiály 
so špeciálnou povrchovou úpravou, ktorá 
reaguje na teplo, a tým klientom umožňuje 
ekonomickú dotlač variabilných údajov, 
čo je mimoriadne populárne riešenie 
v potravinárstve alebo logistike.

Metalické materiály:
Ide o materiály, na ktorých je „naparovaná“ 

alebo „nakašírovaná“ metalická vrstva 
hliníka. Štandardne dostupné v zlatej alebo 
striebornej farbe a lesklých alebo matných 
povrchových úpravách. Metalické materiály 
sú ekonomickou voľbou pre simulovanie 
razby a šikovný grafik vie efektívne využiť 
metalický povrch na rôzne efekty. Tieto materiály sú 
mimoriadne populárne v nápojovom segmente, a to aj 
pre dobré vlastnosti voči vlhkosti. Spracovanie metalických 

materiálov je relatívne 
štandardné, aj keď farebná 
reprodukcia je vždy výzvou.

Dizajnové papiere:
Materiály, ktoré ponúkajú 

najviac „zábavy“ pri výbere, 
príprave zákazky, spracovaní, 
ale aj u klientov v praxi. Ide 
o úžasnú paletu materiálov 
rôznych povrchových 
úprav coated, uncoated, 
čierne, perleťové, krémové, 
bavlnené, extra bielené, 
embossované, hybridné, 
alebo s fóliovou bariérou proti 
vlhkosti. Tieto materiály majú 
primárne väčšie gramáže, 
až do 130 gramov/m2, čo je 
pri samolepiacich etiketách 
veľmi hrubý materiál. Okrem 

vizuálnej hodnoty a atraktívnosti prinášajú dizajnové 
materiály rôzne výzvy v praxi. Treba sa vysporiadať s color 
managementom pri krémových papieroch alebo čiernych 
a perleťových materiáloch. Treba zvládnuť výrobný proces, 
register farieb, ale aj kvalitné dokončenie do finálnej 
konfekcie. A to všetko z jednoduchého dôvodu, pretože 
čo platí pri pololesklom materiáli, skrátka neplatí napríklad 
pri hrubom čiernom papieri s bavlnenými vláknami 
a s bohatým zušľachtením.

Pri samolepiacich etiketách sú naozaj široké možnosti 
riešení, ktoré ponúkajú vysokú pridanú hodnotu pre klienta 
a je na výrobcovi etikiet, ako vie jednotlivé aspekty výroby 
zvládnuť. Čo má otestované a či vie dodať klientovi to, čo mu 
sľúbil. Každý materiál s rôznymi kombináciami zušľachtenia 
prináša nové poznatky do výrobného procesu, ale aj ku 
klientovi.

Ultraclear etiketa
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