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More than just ink …

Prídavky do vlhčiacich roztokov



Cieľom vášho podnikania je dosiahnutie vynika-

júcich výsledkov tlače – rýchlo, spoľahlivo a eko-

nomicky. To je možné len s použitím vzájomne 

kompatibilných spotrebných materiálov, ktoré 

spolupracujú v dokonalej harmónii. Zároveň 

je to primárny dôvod, prečo sme vyvinuli naše 

prídavky do vlhčiacich roztokov pre tlačiarne a 

tlačovú chémiu presne v súlade s našimi farbami 

a lakmi.

V tandeme s týmito produktmi urobíme pre vás 

hĺbkovú analýzu vody a prídavku do vlhčiaceho 

roztoku. Umožní nám to odporučiť vám najlepší 

produkt pre vašu tlač, ktorý bude presne 

vyhovovať všetkým rozmanitým požiadavkám 

vášho podnikania.

hubergroup vám pomôže vytvoriť spoľahlivý 

manažment kvality vlhčiaceho roztoku podľa 

rád odborníkov a technického servisu. 

Našim cieľom je poskytovať najlepšiu 

možnú podporu vašim výrobným 

procesom, ako to uvádzame v motte 

našej spoločnosti:

„Ink people who care!“

Vieme ako sa vzájomne ovplyvňujú všetky súčasti tlače,

videli sme a urobili sme všetko tak, aby ...



Naše prídavky do vlhčiacich roztokov poskytujú 

výnimočnú kompatibilitu s rozmanitými kombiná-

ciami farba/tlač a sú známe pre svoju rýchlosť 

dosiahnutia a udržania stability rovnováhy far-

ba/voda počas tlače. Určite si môžete byť istý 

kvalitným výsledkom, ak použijete našu tlačovú 

chémiu spolu s tlačovými farbami, ktoré pochád-

zajú z výskumných a vývojových laboratórií 

spoločnosti  hubergroup.

Mix našich produktov vám poskytuje riešenia, 

ktoré majú rovnakú technickú triedu, vysoké 

technologické štandardy a podrobne monitorov-

ané produktové špecifikácie. Je to kombinácia, 

ktorá vám umožní vytvoriť si platformu, na ktorej 

môžete prosperovať s trvalo vysokou kvalitou.

Informácie o použití prídavkov do vlhčiacich roz-

tokov môžete nájsť v našich technických listoch 

– sú dostupné v informačnej časti našej web-

stránky www.hubergroup.com.

... bola rovnováha

  farby a vody v úplnej harmónii.

Hárková ofsetová tlač – obaly & komerčná tlač

COMBIFIX®

klasika pre tlač s alkoholom. Je dostupný aj v kvalite s nízkou  
migráciou na potlač obalov na potraviny.

SUBSTIFIX®

pre tlač so zníženým obsahom alkoholu a bez alkoholu. Je dos-
tupný aj v kvalite s nízkou migráciou na potlač obalov na potraviny

COMBIDRY® 
na urýchlenie procesu schnutia pri tlači s alkoholom

HYDROFIX® B
pre tlač na nesavé materiály

DIRECT FLUID® 
pre maloformátovú ofsetovú tlač so systémom priameho vlhčenia

Kotúčová tlač – Coldset

INKREDIBLE® GOOD NEWS FIX
pre rôzne systémy vlhčenia a konfigurácie tlačového stroja

HYDROFIX® N
pre pH-neutrálne vlhčenie

Kotúčová tlač – Heatset

REDUFIX®

pre tlač so zníženým obsahom alkoholu a bez alkoholu

Starostlivosť o vodu

SALINOFIX®

na dodatočnú starostlivosť o filtrovanú vodu, aby dokonale  
vyhovovala litografickým požiadavkám


