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Лак Hi-Coat W988 Gloss Protect 
 

Характеристики: W988 е средно бързо съхнещ лак / защитно покритие с добър гланцов ефект и 

висока степен на прозрачност. W988 се характеризира с отлична 

водоустойчивост, както и висока устойчивост на изтриване с вода. W988 е 

специално разработен за лакиране на етикети. Подходящ е за нанасяне и върху 

картон. W988 може да бъде използван като основа за последващо нанасяне на 

бронзoво покритие, последващо UV-лакиране, ламиниране с фолио и е 

подходящ за основа (primer) за метализирани мастила. Нанасянето на два слоя 

лак W988 значително повишава водоустойчивостта на продукта. 
Приложения:   

 нанасяно количество 4-6 g/m² („мокро върху мокро“) 

 подходящ за картон, гланцови хартии и метализирани хартии 

 подходящ за едностранно и двустранно лакиране 

 подходящ за конвенционални лакиращи системи (анилоксова/ двувалова 

система) 

 добра адхезия при UV-лакиране, топъл печат и ламиниране 

 много добра водоустойчивост 
 

Свойства:  Гланц        +++ 

Мат         - 

Устойчивост на слепване на два материала („в блок“) +++ 

Добра адхезия към материала    ● 

Хлъзгавост       +++ 

Скорост на съхнене      +++ 

Двустранно лакиране      ● 

Устойчивост на изтриване     +++ 
 

+ =слабо/бавно;  ++++ =много силно/много бързо;   о =ограничено, необходимо е тестване; ● =подходящ;   - неподходящ 
 

Препоръки:   Използвайте алкални и устойчиви на солвенти мастила. 

   Разбъркайте добре преди употреба. 
 

Разреждане:  При необходимост намалете вискозитета като добавите вода. 
 

Почистване: При първоначално измиване, използвайте Hi-Clean W020, разреден със 

студена вода. Засъхнал лак може да бъде отстранен с неразреден 

измиващ продукт Hi-Clean W020. 
 

Съхранение:  Пазете от замръзване и температури над 30C. 

Срок на годност:  12 месеца в неотворена оригинална опаковка, при температури между  

 5C и 30C  и избягване директен контакт със слънчева светлина. 
 

Непроменливи свойства: Вид:    покривна течност 
    Твърди частици:  35%   ± 4% 

    Вискозитет (лепкавост): 45 сек. DIN4 @ 20C ± 4 сек. 
Относително тегло:  1.04 g/cm3  ± 0.04 

 
Тази техническа характеристика е с цел предоставяне на информация и насоки за нашите Клиенти. 
Успешното използване на продукта зависи от различни фактори, които са извън нашия контрол. Моля за 
Вашето разбиране, че тези информационни документи не могат да се считат за основание за претенции и 
съдебни искове. 


