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A 2020–2021-es időszak főleg a sztenderd 
lakktermék stabil gyártása és ellátása 
körül forgott. Ez volt a legfontosabb 
szempont, hogy minden ügyfelünk meg-
bízható, jól működő terméket kapjon 
tőlünk folyamatosan.

Az utóbbi két évben sikeresen megnöveltük a 
gyártókapacitásunkat négyszeres bővítéssel, eh-
hez nagy segítséget nyújtott az GINOP+ pályázat 
is, melyet az épületek és gyártócsarnokok kor-
szerűsítésére használtunk. A termelési folyama-
tokba GMP és ISO szabványoknak megfelelően, 
minden szakasz ellenőrizve van, illetve terve-
zünk több különválasztott egységet a speciális 
termékek gyártásához, melynek fejlesztése fo-
lyamatosan zajlik.

Az idei évben további GINOP kutatás-fejlesztési 
támogatásokra is pályázunk, szeretnénk minél 
hamarabb révbe érni a termékfejlesztéseinkkel.

Portfólió bővítés a CNI-nél
ifj. Kovács Tibor

MIT IS FEJLESZTÜNK IDÉN?

A piac az alapanyag-ellátás drágulása miatt nem 
engedheti meg magának a magas selejtarányt.  
A folyamatok pontos kivitelezést igényelnek, melynek 
jó minőségű segédanyagokra van szüksége. Úgy lát-
juk, a csomagolóanyag- és dobozgyártás is elmozdult 
ebbe az irányba, mindenki igyekszik minimali-
zálni a költségeit, a gyártási időt és a panaszok 
számát, mivel a drága anyagárba nem fér bele 
egy plusz gyártási kör. 

Ezt jól mutatja, hogy míg 2020-ban az eladott 
termékek 80%-a sztenderd belépő kategóriás 
lakk eladás volt, a 2021-es év végére ez a szám már 
csak 50%, és 50%-ot képviselt a magasabb ár kate-
góriás minőségibb termékek eladása. 

A piaci igényeknek megfelelően olyan fejlesz-
téseken dolgozunk, ami hatékonyabbá teszi a 
termelést, könnyebbé a tisztítást és egyszerűbbé 
az ellátást.
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BARRIER LAKKOK –> NINCS ZSÍRÁLLÓ 
KARTON? CSINÁLD MAGAD!

A legnagyobb érdeklődés, elsősorban a gyár-
tók alapanyag-ellátási gondjai miatt, a Food safe 
diszperziós barrier lakkok terén látszik. Mivel 
mindenki használja az élelmiszeriparban a tál-
cás termékektől a fast food csomagolásokig, szin-
te mindenkit érint a hiánya! Jelenleg háromféle 
termék áll készen: víz-, zsír-, hőálló barrier lakk! 
Dolgozunk a kávé és leveses tálcák problémáin, 
illetve a fagyasztható kartontermékek lakkozási 
megoldásain is. 
 
ANTIBAKTERIÁLIS LAKKOK  

–> VAKÍTÁS VAGY VALÓS SEGÍTSÉG?

Ezt a termékkategóriát nagyon sokan keresik 
a piacon, de mikor kiderül, hogy négyszeres áron 
tudunk biztosítani, és az ezüstionos megoldás a 
Covid ellen nem hatékony (csak baktériumok ellen 
véd), a lendület alábbhagy. Viszont az idei évben 
szeretnénk olyan diszperziós és UV-megoldáso-
kat fejleszteni, amelyek képesek olcsóbban, ha-
tékonyabb védelmet biztosítani az egyszerűbb 
csomagolásoktól a drágább prémium terméke-
kig. Számunkra is fontos, hogy környezetünk él-
hetőbb és biztonságosabb legyen. 
 
TUBUS LAKKOK –> MIÉRT IS NE?

A megkeresések nyomán döntöttünk úgy, hogy 
felvesszük a kesztyűt a szakma nagyjaival, ezek a 
lakkok speciális területre, kozmetikumok, gélek, 
fertőtlenítők, tisztálkodási termékeket jelente-
nek. A kihívás, hogy a laminált és extrudált tubusok 
között is nagy különbség van nyomtatás és lakkozás 
terén, a terméknek prégelhetőnek és vegyszerállónak 
kell lennie, ugyanakkor extrafényesnek vagy na-
gyon mattnak, soft touch-nak vagy paper touch-
nak, és még jól is kell tapadnia. Az első teszteken 
túl vagyunk, és nagy reményeink vannak az ipa-
ri gyártás területén is. 

HOGYAN TUDNÁNK KÖRNYEZET- 
TUDATOSABBAN LAKKOT ELADNI?

Erre a kérdésre csak egy választ találtunk, még-
pedig, hogy a göngyölegeket: IBC, hordó, kanna 
visszavesszük és újratöltjük. Ennek érdekében 
tervbe van egy automata tisztítóberendezés be-
szerzése, mely könnyen megtakarítja a visszaér-
kezett göngyöleget, hogy ezt forgatni tudjuk. Ez-
által kevesebb műanyag hulladék képződik egy 
hatékony körforgás révén. 

MIT ÉR EGY JÓ TERMÉK  
MEGFELELŐ PAPÍROK NÉLKÜL?

A fejlesztés az egyik ága csak a termékgyártásnak, 
a másik, talán manapság fontosabb, a papírmun-
ka, engedélyeztetés, hitelesítés és minősítések 
megszerzése. Szeretnénk minden termékadat-
lapot a specifikációnak megfelelő adatlappal, 
tanúsítvánnyal ellátni, ha már az alapanyagok 
tudják az elvárást, legyen meg a papír is hozzá, 
ez újabb volumeneket fog számunkra megnyitni. 

Lakkmintákkal, katalógusokkal kapcsolatban ha-
marosan nagyszabású mintakatalógust teszünk 
elérhetővé, amely a jelenleg kapható termékek 
minőségét jól tükrözi. 

Hatalmas siker számunkra, hogy már globális 
szinten beszélünk a lakkokról, mind UV-, mind 
diszperziós termékek esetében. 


