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FINISARE ÆI EFECTE
PRIN SERIGRAFIE CU
CERNELURI ÆI LACURI
UV

Serigrafia a cunoscut o
schimbare în ultimii 10 ani. Acest
lucru s-a datorat nu numai
imprimãrii digitale în format mare,
ci mai ales creæterii utilizãrii
echipamentelor de imprimare multi-
color în atelierele mari de serigrafie.
Aplicaåiile prin serigrafie ar fi suferit
un declin semnificativ fãrã
dezvoltarea acestor linii multi-color.

Numeroase firme de serigrafie
mici æi mijlocii au reuæit sã se afirme
cu succes în aceastã piaåã aflatã în
schimbare. Foråa lor inovatoare,
precum æi posibilitãåile nelimitate ale
serigrafiei oferã în mod constant ca
rezultat noi aplicaåii pentru aceastã
tehnologie. Se poate imprima pe
aproape orice folosind diferite
densitãåi de site, realizând astfel
diferite efecte. De asemenea,
posibilitãåile serigrafiei sunt de
interes æi pentru diferite aplicaåii
industriale, în special tehnologia UV
care oferã numeroase avantaje
pentru aplicaåiile cu efecte.

Productivitatea mãritã datoratã
uscãrii extrem de rapide permite
obåinerea unui numãr mare de
imprimãri. Cernelurile UV au un
conåinut de substanåã solidã de
100%, o altã caracteristicã care
reprezintã un avantaj în obåinerea de
efecte speciale.

Practic se poate face distincåie
între finisare æi efectul imprimat.
Finisarea imprimãrilor se referã în
special la lãcuirea matã sau lucioasã
a tipãriturilor offset. Finisarea
coperåilor de carte sau dosare va fi
scoasã în evidenåã prin realizarea de
modificãri între suprafeåele  lucioase
æi cele mate. Imprimãrile  cu efect
pot fi împãråite în diferite moduri.
Efectele optice, de exemplu, vor fi
adesea realizate cu cerneluri
decorative ca argintiu / auriu,
fluorescente sau cu alte cerneluri
speciale având ca rezultat un anumit
detaliu care iese în evidenåã din
imaginea totalã imprimatã. Efectele
tactile, pe de altã parte, fac apel la
simåul tactil. Cu tehnologia UV se
pot realiza cu uæurinåã structuri în
relief. Pentru obåinerea  straturilor
groase de cernealã este obligatorie
utilizarea sitelor serigrafice groase
(densitate micã de sitã) æi uscarea
extrem de rapidã datoritã
polimerizãrii radicalice. Pentru
obåinerea straturilor cu anumite
aspecte, cum ar fi suprafeåe anti-
alunecare este nevoie de lacuri cu
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proprietãåile cerute. În cele ce
urmeazã ne vom rezuma la cele mai
importante produse recomandate din
gama noastrã pentru finisare æi
pentru aplicaåii de imprimare cu
efecte.

LACURI DE FINISARE

Cele mai multe aplicaåii de
finisare sunt de acoperire a
printurilor offset cu lacuri lucioase
folosind site fine de 150-31 pânã la
165-27.

Pentru utilizarea în maæinile
rapide cu cilindru aceste lacuri au
vâscozitate micã. De aceea existã
ajustãri de vâscozitate pentru
echipamentele de imprimare planã
sau pentru substratele foarte
absorbante.

• Lac UV foarte lucios cu
vâscozitate redusã pentru imprimare
pe tipãrituri offset æi anumite folii
OPP, ajustat pentru maæini rapide cu
cilindru, de asemenea recomandat
pentru imprimare dublã faåã. 

Pentru UV 70/LC se recomandã a
se utiliza sita 150-31 pânã la 165-27.

• O variantã a lacului UV 70/LC
cu o uæoarã creætere a vâscozitãåii
pentru echipament de imprimare
planã.

Pentru UV 70/LC-HV – se
recomandã a se utiliza sita 150-31
pânã la 165-27.

• Lac UV semi-lucios pentru
imprimare pe tipãrituri offset æi
diferite materiale plastice.

UV 70/LC-MT - se recomandã a
se utiliza sita 150-31.

• Lac UV lucios cu tixotropie
foarte mare pentru imprimare
substrate absorbante.

UV 70/L-HV - se recomandã a
se utiliza sita 77-55.

• Lac UV lucios special pentru
folii OPP.

UV 70/771 - se recomandã a se
utiliza sita 150-31.

EFECTE OPTICE

Existã numeroase posibilitãåi
pentru obåinerea efectelor optice. 

Orice evidenåã vizibilã poate fi
consideratã a fi un efect. În acest
sens serigrafia este procesul ideal
prin care se poate imprima cu æablon
serigrafic aproape orice material.

• Cerneluri fluorescente UV, în
diferite nuanåe.

Pentru UVN 90 UVN 95 - se
recomandã a se utiliza sita 120-34.

• Cerneluri fosforescente cu
termen lung sau redus de emisie, de
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exemplu pentru semne de evacuare
sau coperåi de cãråi.

Pentru UVN 96/39 sau UVN
96/46 - se recomandã a se utiliza sita
43-80 pânã la 120-34.

• Argintiu standard, pregãtit
pentru imprimare, cu rezistenåa la
abraziune.

Pentru UVN 79/96 se
recomandã a se utiliza sita 120-34
pânã la 140-31.

• Argintiu metalizat, pregãtit
pentru imprimare.

Pentru UV 79/289-MG-650061
se recomandã a se utiliza sita 120-34
pânã la 140-31.

Efecte grosiere cu argintiu în
sistemul flexibil UVX pentru
aplicaåii cu glitter, de exemplu
felicitãri de Crãciun.

Pentru UVX / E50-A  lac +
pigment argintiu B79/20 sau B79/17
se recomandã a se utiliza sita 43-80
æi sita 77-55 pentru pigmentul
B79/17

EFECTE TACTILE

Pentru obåinerea efectelor tactile
se folosesc lacuri cu vâscozitate
mare care sunt imprimate cu site
groase. Grosimea depunerii în relief
nu este influenåatã doar de åesãturã ci

æi de grosimea stratului de emulsie
aplicat pe sitã. Se folosesc grosimi
ale stratului de emulsie de minim 50
microni. Acest lucru se obåine prin
câteva pre-emulsionãri folosind
emulsii speciale sau prin aplicarea pe
sitã a filmelor capilare.

• Lac foarte lucios, flexibil, cu o
vâscozitate medie pentru imprimare
în relief.

Pentru UV 70/511 se recomandã
a se utiliza sita 43-80.

• O variantã a lacului UV
70/511 cu vâscozitate redusã pentru
echipament de imprimare planã sau
rotativã.

Pentru UV 70/597  se
recomandã a se utiliza sita 54-64.

• Lac UV pentru imprimare în
relief pentru PP æi alte materiale
dificil de imprimat.

Pentru NEU UVPO 70/628 se
recomandã a se utiliza sita 54-64.

• Lac UV cu tixotropie special
ajustatã pentru imprimarea
simbolurilor Braille.

Pentru UVX 70/750-BL se
recomandã a se utiliza sita 43-80.

• Lacuri UV mate, transparente
cu suprafeåe catifelate.

Pentru UV 70/738 sau UV
70/739 se recomandã a se utiliza sita
150-31 sau 120-34.
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• Lac UV lucios foarte
transparent, fãrã bule utilizat pentru
obåinerea efectului de picãturã.

Pentru UV 70/683 se recomandã
a se utiliza sita 18-180.

DEPUNERI CU DIFERITE
ASPECTE

Prelucrarea depunerilor cu
aspecte speciale depinde de tipul de
cernealã cu care se imprimã.
Particulele grosiere conåinute în
cernealã nu reprezintã o problemã
pentru aplicaåiile serigrafice, dupã
cum se poate imprima aproape toatã
mass-media prin alegerea tipului de
sitã corect. Tipul de sitã depinde de
structura suprafeåei pe care vrei sã o
realizezi.

• Lacuri UV pentru decorarea
podelelor cu suprafeåe anti-alunecare
cu diferite structuri.

Pentru MLS 70/00 fin se
recomandã a se utiliza sita 100-40.

Pentru MLS 70/03 mediu se
recomandã a se utiliza sita 43-80.

Pentru MLS 70/02 grosier se
recomandã a se utiliza sita 24-140.

• Lac UV anti-alunecare cu
suprafaåa cauciucatã pentru
imprimarea mouse-padurilor.

Pentru UV 70/516 - se
recomandã a se utiliza sita 77-55
pânã la 120-34.

• Lacuri UV cu structura matã,
cu rezistenåã mãritã la zgâriere,
pentru realizarea de membrane
switches, cu structurã finã sau
grosierã.

Pentru UV 70/623 se recomandã
a se utiliza sita 120-34.

Pentru UV 70/635 se recomandã
a se utiliza sita 150-31.

Prezentarea realizatã de 
d-na. Cristina Ungureanu

EDCG SRL Bucureæti pe baza documentaåiei
furnizate de SUN CHEMICAL – 

COATES SCREEN INKS GmbH.
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Legãtoria de asortiment

Confecåionarea scoaråelor
(continuare din nr. 107/18.11.2014)

Acest lucru se poate realiza
înainte sau dupã realizarea scoaråei.

Înainte de realizarea scoaråei,
imaginea se obåine pe scoaråã, prin
imprimarea prealabilã a materialelor
ce compun scoaråa. Acest lucru se
realizeazã la scoaråele compuse 1/2.

În cazul de dupã executarea
scoaråei, imaginea se obåine prin:

- imprimarea cu cernealã pe
scoaråã;

- imprimarea seacã (cu adâncire,
în blind);

- imprimarea în relief;
- poleirea cu folie de aur, folie

metalizatã sau folie coloratã.
Imprimarea cu cernealã - se

executã în maæini de tipar înalt de tip
tiegel sau prese speciale. Pe scoaråele
executate se poate imprima text sau
ilustraåie prin tipar înalt.

Imprimarea seacã æi în relief -
procedeul se bazeazã pe formarea de
deformaåii plastice, pe materialele
din care sunt executate scoaråele ca
urmare obåinându-se imagini
adâncite sau în cazul imprimãrii în
relief.

Pentru realizarea acestei
imprimãri (în relief sau imprimare
seacã încãlzite pânã la temperatura

de 120º C æi mai mare æi sunt
necesare prese speciale cu care se pot
realiza imagini sau texte poleite.

Imprimarea cu folie de aur sau
metalizatã.

La realizarea tiparului, cu folio
în cazul nostru, se foloseæte caseta de
tipar cunoscutã æi sub denumirea de
æipcas sau sriftcasten. Ea a fost
descrisã la capitolul de unelte. Este
un dispozitiv în care se fixeazã textul
cules sau ornamentul pe care dorim
sã-l imprimãm la cald.

Folia pentru poleire este formatã
dintr-o peliculã de hârtie sau masã
plasticã, care are pe una din feåe trei
straturi: un liant de cearã, praf de
metal (bronz sau aluminiu) sau
suspensie coloratã æi un strat rãæinos
la bazã. Compoziåia celui de al doilea
strat determinã culoarea foliei, deci a
imaginii ce se obåine pe scoaråã.

În timpul operaåiei de poleire,
sub acåiunea formei încãlzite, pe
scoaråã are loc o adâncire prin
presare æi topirea stratului de cearã al
foliei (pe poråiunile de imagine ale
formei iar stratul metalic sau colorat
se desprinde de suport æi rãmâne în
poråiunile adâncite ale scoaråei.
Fixarea stratului colorat pe scoaråã se
datoreazã stratului rãæinos al foliei.

Poleirea cu folie se poate face
pe diverse materiale (textile,
materiale plastice, cartoane cretate
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etc.) însã cu folosirea unei folii
adecvate.

De calitatea finisãrii scoaråei
depinde în cea mai mare mãsurã
aspectul exterior al cãråii. Calitatea
operaåiei de poleire se referã la
poziåia imaginii pe scoaråã, care
trebuie sã fie corectã, respectarea
culorii, la necesitatea ca stratul
colorat sã acopere bine scoaråa, iar
pãråile de albiturã sã nu aibã urme de
folie. În cazul poleirii cu mai multe
culori este necesarã suprapunerea
corectã a acestora.

INTRODUCEREA BLOCULUI ÎN
SCOARÅÃ

Dupã executarea scoaråelor æi
prelucrarea blocului de carte se
executã operaåiile finale de finisare a
cãråii: introducerea blocului în
scoaråã constã în operaåia de lipire a
forzaåurilor tifonului (când cartea
este cusutã pe tifon) æi a sforilor, de
pãråile interioare ale scoaråei.
Rezistenåa cãråii depinde în mare
mãsurã de calitatea executãrii acestei
operaåii, de stabilitatea æi de aspectul
exterior, în acelaæi timp, calitatea
introducerii blocului în scoaråã
depinde de calitatea blocului æi a
scoaråelor.

Operaåia de introducere a
blocului în scoaråe constã în ungerea

cu adeziv a forzaåurilor, a sforilor æi
introducerea propriu-zisã în scoaråã.
Adicã, montarea blocului æi a
scoaråei, poziåionarea corectã a
blocului faåã de scoaråã æi tragerea
acestuia pe bloc. O carte având
blocul corect introdus în scoaråã va
avea urmãtoarele caracteristici:
scoaråa va fi bine trasã pe bloc, între
cotorul acesteia æi cotorul cãråii
nerãmânând spaåiu gol; canturile
cãråii vor fi egale pe ambele pãråi ale
scoaråei; forzaåurile vor fi bine lipite.

Important pentru cãråi, este
poziåia feåelor de mucava faåã de
falåul de la cotor al primei, respectiv
ultimei fascicule a blocului. Aceastã
poziåie este datã de distanåa dintre
marginile longitudinale ale feåelor de
mucava æi falåurile fasciculelor
respective (vezi figura de mai jos).

Schiåa poziåiei feåelor de mucava ale scoaråelor

de carte faåã de falåul de la cotor

Dacã aceastã distanåã “a” este
normalã, scoaråa se îndoaie liber,
fãrã sã creeze tensiuni la îndoitura
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forzaåului æi în pelicula de adeziv cu
care aceasta este lipitã de fascicule.

Operaåia de introducere a
blocului de carte decurge în felul
urmãtor: pe masa de lucru, scoaråele
se aæeazã cu faåa în jos, æi pagina
întâi în partea stângã cu faåa în jos.
Blocurile se aæeazã în top cu cotorul
în partea stângã æi cu capul în sus.

Adezivul folosit va fi de regulã
cleiul de amidon.

Reåeta preparãrii acestuia a fost
arãtatã mai sus.

Se ia cu pensula o cantitate de
adeziv æi se întinde pe suprafaåa
forzaåului prin miæcãri repetate, de la
centru cãtre margine. În acest timp se
observã ca tifonul sau sforile sã fie
perfect întinse æi bine unse. Adezivul
trebuie întins în strat subåire,
uniform, fãrã cocoloaæe sau peri
cãzuåi din pensulã, fãrã sã se
murdãreascã tãietura cãråii. Operaåia
se mai numeæte æi ainpap.

Blocul de carte cu primul forzaå
uns este aæezat în scoaråã, având grijã
ca în cele trei pãråi canturile sã fie
egale. Dupã ungerea primului forzaå
al blocului de carte, se repetã
mânuirea æi pentru cel de al doilea
forzaå al blocurilor. La închiderea
pãråii a doua, scoaråa se trage bine
peste bloc, pentru a nu lãsa spaåiu
între ricãn (rãdãcina cotorului
scoaråei) æi cotorul blocului.

Ainpap

În cazul când sunt mai multe cãråi
aæezate una peste alta cu faåa la cotor,
pe linia articulaåiei cu cotorul în afarã,
corect suprapuse, având la baza topului
æi deasupra lui câte o mucava. Dacã
avem scoaråe cu tiparul în relief, se
aæeazã între fiecare carte câte o mucava
decupatã conform reliefului.

Cartea (cãråile) se introduce în
presã, se strânge usor, apoi se scoate
din presã afarã. Se înlãturã scândurile,
se deschid uæor scoaråele æi se
controleazã ca forzaåul sã nu fie încreåit.

Dupã ainpap, adicã dupã ce cartea
a fost fixatã æi lipitã în scoaråã, ea este
aæezatã între douã scânduri, se aæeazã în
presã strângându-le mai uæor, numai
atât ca sã nu alunece cãråile din presã æi
se lasã la uscat 10 - 12 ore.

(continuare în numãrul urmãtor)

Prezentare realizatã 

de dl. ing. Gheorghe Savu
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