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A flexóklisék kidolgozása  
különösen érzékeny folyamat 
és nagy odafigyelést igényel. 
Cikkünkben összeszedtük  
a DuPont tíz technikai taná-
csát a konzisztens, jó minő-
ségű lemezkészítéshez, a kifo-
gástalan nyomatminőség 
eléréséhez.

RELIEF MÉLYSÉG

A lemezgyártási folyamat leg- 
kritikusabb lépése a hátoldali 
expozíció, amely beállítja  
a klisé alapmagasságát. Ez 
határozza meg a relief mélysé-
gét, amely alapvetően befolyá-
solja a pontok stabilitását 
nyomtatáskor. Az alapmagas-
ságtól való eltérésnek áldoza-
tul esik a pontok integritása  
és lerövidül a nyomóforma 
élettartama.

TÚLZOTT NYOMÓERŐ

A nyomóerő megfelelő beállí-
tása kulcsfontosságú a flexó- 
lemezek minőségének és ter-
melékenységének optimalizá-
lása szempontjából. A túlzott 
nyomóerő alkalmazása idő 
előtt károsíthatja a kliséragasz-
tót, ami rontja a nyomtatási 
minőséget és a nyomóforma 
élettartamát.

Flexóklisék helyes használata és kezelése
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Közel 30 éve vagyunk meghatározó és független szereplői a magyar nyomda- és 
csomagolóiparnak, számos, kiváló európai gépgyártó kizárólagos képviseleteként. 
Rugalmas csapatunk és stabil szervizünk biztosítja Önöknek a minőségi szakmai
hátteret. A jövőben is számíthatnak segítségünkre bármilyen műszaki és üzleti
megoldás kapcsán.

www.prosystem.hu
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NYOMÓERŐ BEÁLLÍTÁSA

Fontos tényező az aniloxok 
megfelelő nyomásának beállí-
tása, hogy egyenletes fedettsé-
get biztosítsunk az egész leme-
zen túlnyomás nélkül.

Először a nyomóhengereken 
kell beállítani a megfelelő 
lemeznyomást úgy, hogy 
 a lemez éppen csak érintse  
a hordozót (Kiss Print), majd 
ezután lassan és fokozatosan 
növelni a nyomóerőt. Ha  
a lemez és a hordozó közti 
nyomás megfelelő, újra kell 
kalibrálni az aniloxnyomást 
úgy, hogy először vegyük visz-
sza a nyomást mindaddig, 
ameddig a nyomat halványul-
ni nem kezd és innen kiindul-
va adjuk rá újra a nyomóerőt, 
amíg a nyomatkép a teljes 
felületen egyenletes nem lesz.  

„KISS PRINT” REFERENCIA

A „Kiss Print” a DFTA (Európai 
Flexográfiai Műszaki Szövet-
ség) meghatározása szerint  
a lemez és a hordozó minimá-
lis érintkezését jelenti – lénye-
ges tudni, hogy ez nem az első 
jó nyomatminta, csak a lemez 
minimális érintkezése.

KLISÉRAGASZTÓ

A kliséragasztónak meg kell 
felelnie a nyomtatási körülmé-
nyeknek, valamint a nyomtatan-
dó grafikának egyaránt. A túl 
puha vagy túl kemény ragasztó 
gyenge minőséget eredményez-
het, ezért érdemes egy kis időt 
szánni a nyomtatási körülmé-
nyek optimalizálására, és az 
adott munkához megkeresni  
a legalkalmasabb kliséragasztót. 

FIGYELEM! A terminológia 
a kliséragasztó gyártójától 
függően változhat.
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LEMEZMONTÍROZÁS

A lemez hátulját 100%-os  
alkohollal tisztítsa, és soha  
ne vágja a lemezt a ragasztón 
vagy sleeve-en! Ha a lemez 
vágására van szükség, használ-
jon éles vágószerszámot, és  
a pontosság érdekében egyet-
len mozdulatot tegyen! A le-
mez egyenletes felragasztásá-
hoz használjon gumihengert, 
ne kézzel simítsa el!

LEMEZVÁGÁS

A legjobb eredmény elérése 
érdekében legyen legalább  
1 cm-es kliséragasztó a tábla 
külső élén kívül, hogy meg-
akadályozza az élemelést.  
A puha alapon vágott lemeze-
ken sorja keletkezhet, ami 
lehetővé teszi az oldószer/
festék beáramlását a lemez  
és ragasztó közé.

Folyamatosan figyelmet  
kell fordítani a vágóeszközre.  
A 90°-ban vágott sarkok hajla-
mosak a szakadásra, illetve 
leválásra.

LEMEZTISZTÍTÁS

A lemeztisztítási folyamatok és 
használt tisztítószerek szintén 
rendkívül lényegesek.

Tisztítószerek: 
 � oldószeres festék – 80/20 
arányú oldószerek (alkohol/
acetát) és speciális tisztító-
szerek (kompatibilis termé-
kek) megfelelően kiegyensú-
lyozott keveréke,
 � vízbázisú festék – víz és  
mosószer keveréke,
 �UV-festék – tiszta alkohol.

Ha kétségei vannak az össze-
férhetőséget illetően, végezzen 
kompatibilitási tesztet, és min-

dig ellenőrizze, hogy a keverék 
egyensúlyban van-e. A lemezek 
tisztításához célszerű speciális 
vegyszereket is használni.

Fontos megjegyzések:
 �Használat után azonnal 
tisztítsa meg a lemezeket, 
mivel a rászáradt festék na-
gyon nehezen távolítható el!
 � Kézi mosáskor használjon 
puha szivacsot/kefét és 
szöszmentes rongyot, vala-
mint az adott festékhez meg-
felelő és a lemeztípussal 
kompatibilis tisztítószert! 
Hagyja a tisztítószert be- 

ivódni, feloldani a megszá-
radt festéket!
 �Mindig tisztítsa meg a klisét 
alkohollal az újbóli haszná-
lat előtt, hogy eltávolítsa  
a maradék tisztítószert!  
Annak érdekében, hogy  
a vegyszer ne az egész lemez-
re legyen hatással, spray 
segítségével csak a festékes 
részekre vigye fel a tisztító-
szert! A tisztítás végén sűrí-
tett levegővel szárítsa meg  
a lemezt, de ne alkalmazzon 
túlzott levegőáramot, illetve 
ügyeljen arra, hogy a levegő 
ne legyen szennyezett!
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LEMEZTÁROLÁS

A lemezeket tisztán, szárazon 
és minden külső behatástól 
védve kell tárolni. Elkerülendő 
a szélsőséges hőmérséklet  
(4–32°C a megfelelő), a kör-
nyezeti fény (UV), az ózonfor-
rások és a túlsúlyból eredő 
nyomás. A lemezeket síkban 
kifektetve kell tárolni, mindig 
habanyaggal lefedve, és nem 
szabad 15 cm-nél magasabban 
egymásra rakni.

LEMEZEK ELTÁVOLÍTÁSA

A helyes eltávolítási eljárás 
fontos annak biztosítása érde-
kében, hogy a lemezek megfe-
lelő állapotban maradjanak  
a jövőbeni használatra. A le-
mez leszereléséhez tompa esz-
köz, például rozsdamentes acél 
vagy műanyag spatula haszná-
latát javasoljuk. Ne használjon 
éles tárgyakat vagy késeket,  
és kerülje a klisé gyűrődését!

Amennyiben a fentiekben 
felvázolt témakörökben  
kérdése lenne, vagy szakmai 
segítségre szorulna, keresse  
a partners Kft., a DuPont ma-
gyarországi disztribútorának 
szakképzett munkatársait: 
www.partners.hu

A „klisékezelés, -tisztítás és 
-tárolás” sorozatot Diego Paiva 
de Souza és Pablo Gironelli,  
a DuPont™ Cyrel® Solutions 
Latin America műszaki szak-
emberei fejlesztették ki.




