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LAKOVÁNÍ	  .skovin	  obecně 
Lakování	  zvyšuje	  brilanci	  barev,	  navozuje	  dojem	  hloubky	  obrazu,	  umožňuje	  

dosáhnout	  kontrastu	  lesklé	  a	  matné	  plochy	  na	  @skovině.	  Na	  výsledném	  efektu	  
má	  vliv	  několik	  faktorů	  –	  typ	  laku,	  technologie	  nanášení,	  typ	  @skoviny,	  složení	  

barev	  a	  po@skovaný	  materiál.	  Lak	  může	  být	  nanášený	  celoplošně	  nebo	  
parciálně	  (lokálně).	  Stále	  více	  se	  používají	  speciální	  laky	  jako	  jsou	  parfémované,	  

zlaté,	  stříbrné	  nebo	  perleťové.	  Pokud	  má	  na	  povrchu	  @skoviny	  vzniknout	  
rovnoměrná	  ,	  op@cky	  dokonalá	  lakovaná	  plocha,	  musí	  být	  dodrženy	  fyzikální	  
předpoklady.	  Povrchové	  napěO	  kapalného	  laku	  musí	  být	  nižší	  než	  je	  povrchové	  

napěO	  @skoviny,	  aby	  kapalina	  povrch	  dobře	  smáčela	  a	  rychle	  na	  něm	  
rozprostřela.	  Rozlivu	  laku	  také	  brání	  i	  mechanické	  nerovnos@	  a	  vlhkost.	  	  	   
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Technologie	  lakování	  in-‐line	  –	  do	  mokré 
-‐ Dělí	  se	  podle	  toho,	  zda	  je	  lak	  nanášen	  v	  lakovací	  jednotce	  na	  nezaschlou	  barvu	  v	  závěrečné	  
fázi	  @sku.	  Při	  aplikaci	  in-‐line	  je	  obOžné	  nanášet	  silnější	  vrstvu	  laku,	  ale	  na	  povrch	  @skoviny	  
dobře	  přilne.	  Při	  nanášení	  na	  mokrý	  @sk	  nelze	  disperzními	  laky	  dosáhnout	  vysokého	  lesku.	  
Pomocí	  brodicího	  válce	  se	  nabírá	  lak	  z	  vaničky,	  přechází	  na	  předávací	  válec,	  jenž	  nanáší	  lak	  
na	  lakovací	  válec.	  Na	  něm	  je	  upnuta	  lakovací	  deska.	  Jako	  čtvrtý	  válec	  se	  do	  sestavy	  lakovacího	  
agregátu	  zařazuje	  ždímací	  válec,	  který	  slouží	  k	  nastavení	  stejnoměrné	  vrstvy	  laku	  
a	  ke	  zpětnému	  odběru	  jeho	  přebytečného	  množství.	  lakování tiskové ("ofsetové")  
- výhodou tohoto způsobu lakování je jednoduchost akce. Nejčastější způsob in-line 
lakování běží na poslední tiskové věži 5 a více barvových tiskáren(max. 2,5g/m2). 
Tiskové laky se dnes pro nízkou výslednou kvalitu laku a především pro vysoký obsah 
organických rozpouštědel prakticky přestávají používat, nicméně při speciálním 
aplikování a výběru vhodné technologie, kterou Dakacom dokáže nastavit, lze 
dosáhnout kvalitního efektu při nízkých nákladech. dosáhnout kvalitního efektu při 
nízkých nákladech.  
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Technologie	  off-‐line	  –	  na	  zaschlou 
Při	  této	  technologii	  se	  dá	  nanášet	  silnější	  vrstva	  laku	  s	  vyšším	  leskem.	  Při	  volbě	  
laku	  je	  důležité	  vnímat	  i	  následující	  kroky	  jako	  je	  ohýbání,	  řezání	  nebo	  lepení.	  
Lakovací	  stroje	  pro	  Off-‐line	  lakování	  musí	  mít	  možnost	  regulovat	  tloušťku	  
nánosu	  což	  je	  lepší	  u	  dvouválcového	  nanášecího	  systému,	  kde	  jen	  zvětšíme	  
nebo	  zmenšíme	  štěrbinu	  nebo	  zrychlím	  otáčení	  brodícího	  válce.	   
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Lakování disperzní 
Disperzní laky se skládají převážně z pevných syntetických polymerních částic, které 
jsou snadno rozpustné ve vodě. Po vysušení nanesené vrstvy (tedy hlavně po 
odpaření vody) vzniká pevný film chránící tiskovinu. Maximální možná vrstva laku 
nanášená tímto způsobem je však poměrně malá. U disperzního laku není možné 
dosáhnout příliš vysokého lesku, protože malá vrstva laku má tendenci kopírovat 
drobné nerovnosti potištěného archu papíru. Pro použití disperzních laků je nutné 
výkonné sušení s velkým podílem horkovzdušného proudění. Disperzním lakem jsou 
lakovány například krabičky na cigarety.  
Disperzní laky 
Vodou ředitelné disperzní laky obsahují mikročástice polymeru nerozpustného ve 
vodě (hydrosol), ve vodě rozpustné modifikované pryskyřice upravují viskozitu a 
stabilizují polymerní mikročástice v disperzi, povrchově aktivní látky snižující 
povrchové napětí disperze a usnadňují smáčení a rozprostírání laku, vosky… 
Disperzní laky jsou mléčné, zakalené. Schnutí laku je fyzikální proces zapíjení a 
odpařování vody vlivem tepla. Lze použít na in-line i off-line lakování.  
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UV lakování 
UV laky jsou před aplikací v kapalné podobě a obsahují fotoiniciátor. Na tento 
fotoiniciátor působí při nanášení laku ultrafialové záření (požívají se různé vlnové 
délky od 250 do 400 nm), které způsobuje rychlou chemickou reakci. Při ní se 
fotoiniciátor velmi rychle rozkládá a dochází k polymerizaci, tedy k vytvrzení 
lakovaného povrchu. Již po několika desetinách sekundy je celá vrstva laku 
definitivně vytvrzená, což umožňuje velmi rychlou návaznost dalšího zpracování 
tiskoviny. Za největší výhodu UV laků bývá všeobecně považován vysoký lesk, 
možnost nanesení větší vrstvy laku a také rychlost zpracování. Vytvrzený lak je 
navíc dobře omyvatelný, odolný proti vodě a špíně a zvyšuje tak životnost 
tiskovin.  

DUM číslo: 10 
Název: Lakování tiskovin 

 
 

Strana: 7/10 

Průmyslové zpracování  
tiskovin 

Integrovaná střední škola polygrafická, 
Brno, Šmahova 110 
Šmahova 110, 627 00 Brno 

 
Interaktivní metody zdokonalující edukaci na ISŠP 
CZ.1.07/1.5.00/34.0538 



w	  

Parciální	  lakování	   
Parciální	  lakování	  se	  používá	  ke	  zvýraznění	  některých	  ploch	  na	  @skovině	  buď	  kontrastem	  
vysokého	  lesku	  vůči	  matnému	  pozadí	  či	  naopak	  nebo	  použiOm	  speciálních	  laků	  jako	  je	  
stříbrný,	  zlatý	  nebo	  perleťový.	  Mimořádných	  efektů	  lze	  dosáhnout	  na	  lakovacích	  jednotkách,	  
umožňující	  dvojí	  lakování	  kombinací	  parciálního	  i	  celoplošného	  lakování.	  Kombinací	  drip-‐off	  
laků	  se	  nalakují	  matným	  lakem	  vybrané	  par@e	  a	  v	  následující	  lakovací	  jednotce	  se	  nalakuje	  
disperzním	  lakem	  celá	  plocha,	  kdy	  disperzní	  lak	  špatně	  smáčí	  a	  po	  zaschnuO	  se	  na	  	  místech	  lak	  
shlukne	  do	  malých	  kapiček	  (drip-‐off)	  a	  povrch	  připomíná	  pomerančovou	  kůru.	  	   
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Problémy	  při	  lakování 
Bez	  ohledu	  na	  typ	  laku	  můžou	  vzniknout	  defekty.	  Příliš	  velká	  rychlost	  vytvrzení	  může	  způsobit	  
zkřehnuO	  laku.	  (popraská)	  nerovnoměrnost	  lesku	  v	  ploše	  je	  rozdílná	  nasákavost	  nepo@štěné	  a	  
po@štěné	  plochy.	   
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