
POŽIADAVKY 
NA FLEXO 
PLATNE

Tvrdá konkurencia 
medzi výrobcami 
v maloobchodnom 
prostredí nevykazuje 
žiadne známky 
slabnutia, práve naopak 
neustále sa zosilňuje. 
Diferenciácia je kriticky 
dôležitá a pre výrobcov 
je nevyhnutnosťou 
rýchlejšie uvedenie 
výrobkov na trh, 
častejšia zmena vzhľadu 
a zvýšenie príťažlivosti 
obalu v obchode.

Rovnako intenzívna je konkurencia 
v sektore tlače etikiet a obalov, ktorá 
sa snaží vyhovieť týmto meniacim 
sa požiadavkám zákazníkov, 
a diferenciácia je rovnako dôležitá 
pre prežitie a rast. V úsilí udržať si 
náskok sú zreteľné odlišné trendy, 
medzi ktoré patria:

•  Väčšie využitie procesnej tlače
•  Požiadavky na flexo, aby 

zodpovedalo kvalite ofsetovej 
a digitálnej reprodukcii

•  Zvýšený dopyt po veľkom 
sortimente tlače v stále nižších 
a nižších nákladoch

•  Potreba tlače na náročné podklady
•  Prijatie procesov s pridanou 

hodnotou na vylepšenie 
konečného produktu

Zároveň kupujúcim  etikiet a iných 
obalov, pokiaľ sú ich potreby 
uspokojené rýchlo a za rozumnú cenu, 

je úplne jedno, či je etiketa vytlačená 
digitálne, ofsetom alebo - ako je to 
čoraz častejšie - flexom.

Pre tlačiarov je to takmer práca 
na plný úväzok, držať krok s novými 
materiálmi a metódami, ktoré im môžu 
pomôcť orientovať sa v dynamickom 
a rýchlo sa meniacom trhu. To platí 
najmä pre flexo, ktoré za posledné 
desaťročie prešlo míľovými krokmi 
vďaka prelomovému pokroku 
v technológiách platní - pokrokom, 
ktorý znamená, že flexo je ideálne 
určené na to, aby poskytovalo kvalitu, 
efektivitu a trvalú udržateľnosť pri 
tlači a uspokojilo obchodné potreby 
zákazníkov.

Kodak plochý bod Vzorovaný povrch platne Kodak
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Požiadavky na flexo platne

V prípade spoločnosti Kodak sa 
jej funkcia Advanced Edge Definition 
(AED) vzťahuje dokonca aj na oblasti, 
ktoré tvoria rozsah tónov v tónoch, 
od 50 do 99 %, čo poskytuje 
jedinečné riešenie pretrvávajúcej flexo 
výzvy. Reverzný text je spoločným 
prvkom a dôležitým hľadiskom 
pre všetky flexo práce. Je dôležité, 
aby sa na platniach nevypĺňali prázdne 
miesta, pretože ak ich necháte 
otvorené, zvýši sa tonálny rozsah 
a kontrast. Pre zákazníka to znamená, 
že obrázky zostanú jasnejšie a tiene 
už nebudú vypĺňať alebo strácať 
podrobnosti.

NX a NX Advantage s patentovanou 
technológiou Advanced Edge 
Definition (AED)

Vytvorenie tohto vzoru je možné 
iba pomocou jedinečných schopností 
kombinácie softvéru, hardvéru 
a obrazových filmov spoločnosti 
Kodak. Dosahuje sa to pomocou 
štandardných platní FLEXCEL NX 
a prenosového filmu FLEXCEL NX bez 

potreby ďalších investícií do hardvéru 
alebo straty produktivity osvitovacieho 
zariadenia. Zákazníci nemusia kupovať 
ďalší spotrebný materiál alebo typy 
platní, pretože vďaka osvitovacej  
jednotke jediná platňa vyhovuje 
všetkým potrebám pre širokú škálu 
aplikácií. Ak sa chcete dozvedieť 
viac, navštívte www.kodak.com/go/
flexcelnx.

Flexcel NX aplikuje DigiCap NX 
Screening - dramatické zvýšenie 
efektívnosti prenosu farby na tlačový 
substrát. Kodak DigiCap NX Screening 
vytvára vďaka vysokému rozlíšeniu 
osvitu extrémne jemné zdrsnenie 
povrchu, čím zvyšuje schopnosť 
platne prenášať farbu. Štruktúra 
je dostatočne jemná a aplikuje sa 
v celom tónovom rozsahu. Výrazné 
zvýšenie denzity a rovnomernejší 
nános farby.

Viac informácií poskytne DESIGN 
PRINT s r.o, Železničiarska 13, 
Bratislava

Technológia KODAK Flexcell NX 
vo formátoch Narrow od 610 x 762 mm 
po 1270 x 2032 mm spĺňa tie 
najnáročnejšie požiadavky na kvalitnú 
flexotlač

 Aké funkcie hľadať pri hodnotení platní, aby ste dospeli 
k správnemu rozhodnutiu?

Tónový rozsah a minimálna veľkosť 
bodu

Čo potrebujete: Je samozrejmé, 
že najvyššia úroveň reprodukcie obrazu 
je kľúčová. Chcete plný tónový rozsah, 
plynulé prechody a malé držanie bodov. 
Okrem toho je schopnosť pracovať čo 
najplynulejšie s „ofsetovými separáciami“ 
a veľkým „plusovým faktorom“ 
pri prechode z ofsetu na flexo. 

Čo treba hľadať: Chcete platňu, ktorá 
má najširšie špecifikácie tonálneho 
rozsahu a minimálne veľkosť bodov. 
Uvádza ich v technických údajoch 
väčšina dodávateľov. V závislosti 
na výbere platní a osvitového zariadenia 
ponúka ofset obvykle 1 – 99 % pri 
300 dpi, takže výber systému flexo platní, 
ktorý je vhodný pre tento rozsah, je 
skvelým začiatkom.

Uistite sa tiež, že systém dodáva 
tieto špecifikácie s najnižším možným 
rozlíšením obrazu, pretože to pomáha 
udržiavať veľkosť súborov dole, a tak sa 
skracuje doba osvitu. Ofsetové systémy 
zvyčajne zobrazujú pri 2 400 dpi.

Textúra dodáva hodnotu

Čo potrebujete: Za pridanú 
hodnotu na etikete považujeme 
ozdoby, ako sú poťahy, špeciálne 
efekty a kreatívne použitie bielych 
a kovových atramentov. Všetky tieto 
prvky etikiet „zdvihnú“ a zvýšia jej 
atraktivitu. Pretože tieto zahŕňajú 
vysokoobjemovú aplikáciu relatívne 
nákladnejších komponentov, je 
nevyhnutné dosiahnuť najlepšie 
a najplynulejšie rozloženie s najnižšou 
hmotnosťou atramentu. 

Čo treba hľadať: Platňa 
s textúrovaným vzorovaným povrchom 
prenáša atramenty efektívnejšie, 
minimalizuje medzery a zvyšuje krytie 
pri menších objemoch. Ak sú textúry 
aplikované digitálne, umožní to použiť 
rovnaký typ platne pre procesné 
aj pantone farby, ako aj pre akékoľvek 
aplikácie s väčším objemom.

Body s plochým vrchom

Čo potrebujete: Predvídateľnosť 
a konzistencia - schopnosť zladiť farby 
a zaistiť ich konzistentnosť v rámci danej 
zákazky, aj od jednej zákazky k druhej 
- sú kriticky dôležité faktory. Z pohľadu 
platní musíte byť schopní vyrobiť platňu, 
ktorá je vždy rovnaká a najodolnejšia voči 
zmenám v tlači.

Čo treba hľadať: Štruktúra bodov 
s plochým vrchom rieši inherentný 
problém s tradičnou technológiou výroby 
digitálnych flexotlačových platní, kde 
inhibícia kyslíka počas vystavenia UV 
žiareniu zvyčajne vedie k bodom v tvare 
guľky, ktoré sú náchylné na povrchové 
opotrebenie a majú za následok 
nepredvídateľné zafarbenie a tlač. Bod 
s plochým vrchom naopak znižuje 
opotrebenie rovnomerným rozložením 
náplne atramentu. Pretože štruktúra 
znižuje namáhanie v kontaktných 
bodoch, aj pri tlači s vyšším rozlíšením 
sa ukázalo, že je odolnejšia voči zmenám 
v podmienkach tlače - napríklad 
napučaniu platne a opotrebeniu platne.
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