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Svet etikiet – 3. časť

Svet etikiet - špeciálne komodity

Dnešné výrobné technológie na výrobu etikiet a ich 
zušľachtenia umožňujú aplikovať rôzne prvky naozaj 
efektívne. Technológiami sieťotlače alebo flexotlače 
vieme kvalitne naniesť separácie špeciálnych lakov alebo 
farieb bez toho, aby sme sa veľmi vymykali štandardným 
nastaveniam stroja, a to aj keď pracujeme s veľmi 
neštandardnými komoditami.

 

Thermochrómne farby

Pomocou thermochrómnych farieb vieme klientom 
sprostredkovať indikátor, kedy je daný produkt, povedzme 
napríklad alkoholický nápoj, správne vychladený. 
To znamená, že napríklad nejaký konkrétny prvok 
na etikete sa rozsvieti alebo zmení farbu pri určitej teplote. 
Thermochrómne farby sa aplikujú primárne flexom alebo 
sieťotlačou. Pomocou sita vieme dosiahnuť uspokojivejšie 
výsledky hlavne, čo sa týka žiarivosti. Špeciálny pozor si treba 

dávať na správne odkomunikovanie teplotného intervalu 

medzi klientom a dodávateľom, kedy má farba zreagovať 
a na akú farbu sa zmeniť, lebo výber odtieňov je vcelku 
pestrý.

Perleťové aditíva

Glitre, flitre alebo perleťky. Pomocou reliéfneho laku 
a perleťovej komodity vieme oživiť vcelku bežný efekt reliéfneho 
laku na prvok, ktorý vrhá pod svetlom rôzne odlesky, a tým 
dodáva produktu exkluzivitu. Je niekoľko druhov rôznych 
perletí a aj tie vieme regulovať správnym primiešavaním do laku. 
Pre najlepší výsledok si správny pomer, koľko percent primiešať 
do laku, každá firma vybuduje podľa svojho know-how. 
Každopádne bez sieťotlačovej technológie si výrobca veľmi 
neporadí a nemá šancu dosiahnuť tú správnu kvalitu, ktorá 
sa neminie účinku.

Klienti požadujú neustále niečo nové, niečo iné a niečo, čo nikto nemá. V dnešnom svete, kde sa naozaj dá 
odkomunikovať kampaň alebo produkt mnohými spôsobmi, si tak obal pýta neštandardné riešenie. 
A to z dôvodu, aby príbeh za ním bol jedinečne odkomunikovaný a konzumentom pochopený. Na to nám 
slúžia pigmenty, aditíva, prášky a iné špeciálne komodity, ktoré zvýraznia message pre konzumenta na etikete. 
Výsledkom toho môžu byť etikety, ktoré sa napríklad rozsvietia v tme alebo pod špeciálnym svetlom, zmenia 
farbu pod vplyvom teploty alebo žiaria cez perleťové odlesky glitrov.

Všestranný, produktívny, úsporný.
Speedmaster CX 75.
Špičková kvalita tlače od tenkých 
papierov 0,03 mm až po kartóny 
0,8 mm, a to rýchlosťou 
15 000 hárkov/h, bleskorýchle 
prípravy do 5 minút, minimum 
makulatúr, malá zastavaná 
plocha…
Pokiaľ hľadáte univerzálny 
stroj pre efektívne spracovanie 
velkého počtu malých zákaziek, 
práve ste ho našli.
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Radovan Kilarský 
PURGINA spol. s r.o.

Fluorosenčné farby

Etikety, ktoré svietia v tme. Veľmi populárne riešenie, 
keď daný produkt bude umiestnený v bare alebo v nočnom 
klube. Daný produkt bude jasne svietiť na regáli medzi 
ostatnými fľašami. Treba upozorniť na mierne zelenkavú 
farbu, ktorú tento lak má. Čiže plocha, kde je nanesený, tak 
nebude čisto biela, ale zelenkavá. Výsledný efekt svietiacich 
etikiet prináša naozaj vysokú pridanú hodnotu pre klienta 
a dá sa s týmto efektom skvelo graficky vyhrať.

UV chrómne farby

Špecialita, ktorá svieti len pod tmavým svetlom. To je 
trošku limit pestrosti použitia tohto efektu, ale zato dá sa 
použiť aj ako ochranný prvok. Kde vidíme jeho hlavné 
využitie, je práve bezpečnosť a ochrana proti falzifikátom. 
Za štandardných podmienok je lak neviditeľný, respektíve 
vyzerá ako štandardný lak. Preto okrem použitia 
na komerčné účely, respektíve dizajnové prvky, sa dá použiť 
aj ako bezpečnostný prvok a chrániť duševné vlastníctvo 
výrobcu produktu.

Špeciálne aditíva a komodity vedia mať široké spektrum 
použitia. Nemusí to byť vždy len dizajnový prvok, ale aj 
interaktívny, informačný alebo bezpečnostný. Dôležité je ho 
správne aplikovať tak, aby jeho použitie prinieslo čo najväčší 
efekt. Preto výrobca potrebuje poznať jeho limity, čo sa týka 
vlastností v daných podmienkach, potrebuje vedieť jeho 
trvanlivosť, či náhodou časom nestráca na kvalite a takisto 
jeho vlastnosti na potlačenom materiáli.

UV chrómne farby
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