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Лак Hi-Curе U8484FA High Gloss 

 
Характеристики: U8484FA е високогланцов UV- лак  с подобрен вискозитет, който осигурява 

добри свойства на хлъзгавост и бърза скорост на съхнене. Разработен с 

добро оттичане при сухи конвенционални или UV изсъхнали мастила с 

допълнителен пакет от държачи от разстояние, осигуряващи анти-

прилепващи свойства. Offline лакираните листове трябва да се третират с 

подходящ праймер на водна основа. U8484FA проявява слаб мирис при 

напълно изсъхнал лак.    

Приложения:   

 нанасяно количество 4-8 г/см²  

 разработен за картон и хартия  

 разработен за едностранно и двустранно приложение 

 разработен  за конвенционални лакиращи модули 

(анилоксова/двувалова система) 

 не е подходящ за първични (вътрешни) хранителни опаковки 

 подходящ за вторични хранителни опаковки само при наличие 

функционална преграда в дизайна на опаковкатаспазва, която да 

предпазва от съответните миграционни свойства в необходимите 

стойности (общи / специфични). 

Свойства: 

Гланц      ++++ 

Мат       - 

In line лакиране    ●  

Добра адхезия към материала  - 

Хлъзгавост     ++++ 

Скорост на съхнене    +++ 

Двустранно приложение   ● 

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:   Не е необходимо. 

Почистване: За основно почистване използвайте алкохол или друг стандартен 

почистващ препарат. 

 

Съхранение:   Пазете от замръзване и температури над 30 ⁰C. 

 



 
 

Hi-Tech Coarings International BV  Hi-Tech Coatings International Limited Heidelberg Hi-Tech Coatings 
De Corantijn 12               Unit 7, Premus    24600 Northline Road 
1689 AP Zwaag    Coldharbour Way    Taylor, MI48180 
Telephone: +31 229282910   Aylesbury    United States 

Buckinghamshire, HP19 8AP   Telephone: +1 734 946 4134 
Telephone: +44 1296 614 363 

Срок на годност: 6 месеца в неотворена оригинална опаковка, при температури 

между 5 ⁰C и 30 ⁰C и избягване директен контакт със слънчева 

светлина. 

 

Непроменливи свойства: Вид:    полупрозрачна течност 

    Твърди частици:  100%   ±3 % 

    Вискозитет (лепкавост): 60 сек. DIN4 @20⁰C ±3 сек. 

Относително тегло:  1.04 гр/см3     ±0.10 

 


