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LAMINOVÁNÍ	  TISKOVIN 
Laminování	  slouží	  k	  ochraně	  @skoviny	  a	  opotřebování	  vůči	  vnějším	  vlivům.	  Na	  povrch	  @skoviny	  
se	  přilepí	  tenká	  průhledná	  fólie.	  	  Spojující	  vrstva	  lepidla	  musí	  zaručovat	  nejen	  dobrou	  adhezi	  
obou	  typů	  materiálu,	  ale	  musí	  být	  i	  pružná,	  průzračná	  a	  nesmí	  reagovat	  s	  barvou	  na	  @sku.	  Pro	  
laminace	  se	  používají	  tavná	  lepidla,	  vodou	  ředitelná	  disperzní	  lepidla	  a	  ak@vovaná	  tlakem.	  
(samolepící).	  Výsledek	  laminace	  závisí	  na	  konkrétním	  typu	  @skoviny	  a	  jejím	  užiW,	  proto	  je	  
třeba	  zvolený	  postup	  a	  nastavení	  parametrů	  (teplota,	  tlak,	  rychlost	  laminace)	  nejprve	  
vyzkoušet.	  	  Při	  laminaci	  by	  měla	  být	  barva	  suchá,	  protože	  barvy	  reagují	  na	  lepidlo.	   
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Laminace	  za	  studena	   
Probíhá	  při	  pokojové	  teplotě	  s	  využiWm	  
tlaku	  a	  samolepících	  lepidel	  (suchá	  
laminace)	  nebo	  s	  využiWm	  disperzního	  
lepidla	  (mokrá	  laminace).	  	  Při	  suché	  
laminaci	  se	  používají	  samolepící	  folie,	  
které	  se	  aplikují	  tlakem	  pracovního	  
válce	  laminovacího	  stroje	  na	  
laminovaný	  povrch.	  Při	  mokré	  laminaci	  
je	  vodou	  ředitelné	  disperzní	  lepidlo	  
nanášeno	  na	  válec	  ponořený	  ve	  vaně	  a	  
z	  něj	  je	  vrstva	  lepidla	  nanášená	  na	  
laminovací	  folii,	  jež	  se	  po	  válci	  odvíjí.	  
Takto	  připravená	  a	  částečně	  vysušená	  
folie	  se	  pomocí	  páru	  tlakových	  válců	  
nalepí	  na	  po@štěný	  materiál,	  který	  
prochází	  mezi	  tlakovými	  válci	  společně	  
s	  laminovanou	  folií.	   
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Laminace	  za	  tepla 
Za	  tepla	  jsou	  využívaná	  tavná	  lepidla	  (hot	  melt),	  která	  jsou	  předem	  nanesena	  na	  laminovací	  
fólii	  a	  ak@vují	  se	  ohřevem.	  	  Při	  laminaci	  za	  tepla	  může	  nízká	  teplota	  způsobit	  zakalení	  naopak	  
při	  vysoké	  vznik	  bublinek.	  Působením	  vyhřívaného	  tělesa	  se	  lepidlo	  ak@vuje	  a	  fólie	  se	  pod	  
tlakem	  přenese	  na	  @skovinu.	  Tiskový	  arch	  je	  při	  laminaci	  vystaven	  teplotě	  asi	  90	  –	  130	  C.	  
používají	  se	  folie	  z	  termoplastů.	  	   
	  
Laminovací	  folie	   
Folie	  se	  vyrábějí	  v	  širokém	  sor@mentu	  op@ckých	  i	  mechanických	  vlastnosW.	  Z	  hlediska	  
op@ckých	  vlastnosW	  mohou	  být	  folie	  lesklé,	  polomatné,	  matné,	  strukturované	  a	  reliéfním	  
povrchem,	  čiré	  s	  jemným	  barevným	  nebo	  perleťovaným	  nádechem,	  op@cky	  proměnné,	  
holografické	  a	  metalizované. 
Z hlediska mechanických funkčních vlastností, významných především u obalových 
materiálů, se mohou lišit i v řadě dalších parametrů, jako jsou porozita, odolnost vůči 
chemikáliím, oděru, zvýšené teplotě a UV zářením, propustnost par, nepropustnost 
pro vodu, pevnost či pružnost.  
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Problémy	  při	  laminování	   
Problémy	  mohou	  vzniknout	  díky	  působením	  laminovací	  folie,	  lepidla,	  @skových	  barev	  a	  
po@skovaném	  materiálu.	  Při	  nedodržení	  pravidel	  laminace	  se	  může	  folie	  zvrásnit,	  nepřilnou,	  
může	  vzniknout	  nerovnoměrnost	  lesku,	  folie	  může	  popraskat…nedostatečná	  adheze	  může	  
vzniknout	  nedostatečnou	  smáčivosW	  povrchu	  @skoviny	  lepidlem	  především	  v	  po@štěných	  
plochách,	  kvůli	  níž	  se	  nevytvořila	  dostatečně	  silná	  vrstva	  lepidla.	   

Problém: Šikmé vlnky na obou stranách výstupu.  
 
Příčina: Nedostatečný tlak zadních válců.  
 
Postup: Zvyšte tlak zadních válců.  
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Problém: Přímé vlnky přes celý výstup.  
 
Příčina: Přílišný tlak předního válce.  
 
Postup: Snižte tlak předního válce.  

Problém: Přímé vertikální vlnky přes celý 
výstup.  
 
Příčina: Přílišné teplo na tlačných válcích.  
 
Postup: Snižte teplotu válců.  
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Problém: Šikmé vlnky na jedné straně výstupu.  
 
Příčina: Nedostatečný tlak zadního levého (nebo 
pravého) válce.  
 
Postup: Zvyšte tlak zadního levého (nebo pravého) 
válce.  

Problém: Konkávní vlnky v laminaci.  
 
Příčina: Přílišný tlak zadního (vlečného) válce.  
 
Postup: Snižte tlak zadního válce.  
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Problém: Vlkovitá brázda.  
 
Příčina: Nedostatečné teplo na tlačných válcích.  
 
Postup: Zvyšte teplotu válce  
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874521&sqi=2&page=2&tbnh=148&tbnw=238&ndsp=29&ved=1t:429,r:38,s:0,i:58 
 
http://www.spandex.com/CZ/Materials/knowledge_base/Common_Laminating_Problems.aspx 
 
 

DUM číslo: 11 
Název: Laminování tiskovin 

 
 

Strana: 10/10 

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 


