
Wodorozcieńczalne farby drukarskie do tapet 

Nasze systemy wodorozcieńczalnych farb drukarskich do tapet nadają się 
do druku wklęsłego i fleksograficznego, sitodruku rotacyjnego na  
papierze powlekanym i niepowlekanym oraz włókninie, jak również do 
druku pod- i na winylu. Te przyjazne dla środowiska farby drukarskie bez 
silnego zapachu przyczyniają się do poprawy jakości powietrza w  
pomieszczeniach. Charakteryzują się również doskonałymi właściwościami 
procesowymi i spełniają typowe wymogi przemysłowe, takie jak odporność 
na blaknięcie, ścieranie i zmywanie oraz stabilność temperaturowa. 
Oprócz naszych farb drukarskich do tapet oferujemy również farby  
drukarskie na bazie pigmentów perłowych i metalicznych, wzmacniacze 
efektów oraz matowe lub błyszczące wypełniacze przezroczyste i  
nieprzezroczyste.

Możecie Państwo również skorzystać z naszych usług: oferujemy analitykę, 
kolorymetrię i optymalizację procesów na miejscu, doradzamy w zakresie 
wdrażania systemów dozujących oraz przedstawiamy rozwiązania i  
potencjalne oszczędności w zakresie ponownego wykorzystania 
pozostałości farb drukarskich.

Water-based printing inks for wallpaper

Our water-based printing ink systems for wallpaper are suitable for  
gravure, flexo and rotary screen printing on coated and uncoated paper 
and non-woven as well as for under- and overprinting of vinyl. The  
environmentally friendly formulated inks are low-odour and make an  
important contribution to the excellent quality of indoor air. They also 
have excellent processing properties and meet the usual industry  
standards such as light fastness, temperature stability, abrasion and wash 
resistance. In addition to our printing inks for wallpapers, we also offer 
effect printing inks based on pearlescent and metallic pigments, effect 
extender as well as transparent and opaque extenders in matt or gloss.

You can also benefit from our services: We offer analytics, colourimetry 
and process optimisation on site, advise you on the implementation of 
dosing systems and show you solutions and savings potential for the reuse  
of residual inks. 
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Państwa korzyści 

 +   System koncentratu  
wysokopigmentowego

 + Farby do druku efektów na bazie  
 pigmentów perłowych i  
 metalicznych

 + Wypełniacze i wzmacniacze  
 efektów

 + Wysoka stabilność przenoszenia
 + Wysoka rozpuszczalność w  

 procesie druku
 + Możliwość wytłaczania i   

 wytłaczania na gorąco
 + Brak silnego zapachu   

Your benefits 
  

 +  Highly pigmented  
concentrate system

 + Effect printing inks based on  
 pearlescent and metallic pigments

 + Extenders and effect extenders
 +  High migration stability
 + Good dissolvability in the printing  

 process
 + Embossing and hot embossing  

 capability
 + Low odour
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FARBY DRUK ARSKIE 

Próbka produktu: doskonałe 
systemy farb drukarskich do tapet. 
Product sample: Brilliant 
 printing ink systems for wallpaper.

FOLCO
  AQUASCREEN®
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+   System koncentratu wysokopigmentowego

+ Highly pigmented concentrate system

+ Możliwość wytłaczania i wytłaczania  
    na gorąco 
+ Embossing and hot embossing capability

+ Brak silnego zapachu 
+ Low-odor

WO DO ROZCIE Ń C Z ALNE FARBY D RUK AR S KIE DO TAPET

Modułowe farby kolorowe na bazie koncentratów pigmentowych i wypełniaczy FOLCO 
AQUASCREEN FS 10

Nazwa Kolor

Koncentraty 
pigmentowe

FOLCO AQUASCREEN FS 10 - 104 żółto-czerwony

FOLCO AQUASCREEN FS 10 - 120 żółto-zielony

FOLCO AQUASCREEN FS 10 - 214 magenta

FOLCO AQUASCREEN FS 10 - 218 czerwono-niebieski

FOLCO AQUASCREEN FS 10 - 229 czerwono-żółty

FOLCO AQUASCREEN FS 10 - 239 karminowy

FOLCO AQUASCREEN FS 10 - 301 fioletowy

FOLCO AQUASCREEN FS 10 - 303 niebiesko-zielony

FOLCO AQUASCREEN FS 10 - 401 zielony

FOLCO AQUASCREEN FS 10 - 700 biały pastelowy

FOLCO AQUASCREEN FS 10 - 802 czarny

Nazwa Opis

Wypełniacz do 
druku wklęsłego 
i fleksograficznego

FOLCO AQUAFLEX  
FTD - 900

Przedłużacz efektów do wewnętrznego łączenia 
kolorów perłowych lub metalicznych, a także 
dodawania brokatu

FOLCO AQUAFLEX FU 3 - 905 Przedłużacz do podłoży na bazie winylu

FOLCO FLEX FB - 971 Wysoce rozcieńczalny rozcieńczalnik do papieru 
i włókniny

Dalsze informacje i dodatkowe oferty produktów można znaleźć w naszych kartach informacyjnych produktów 
lub skontaktować się z naszymi ekspertami p + 49 571 9339-275 / e printinginks@follmann.com.

                                             Gotowe do użycia farby drukarskie:

Nazwa

Efekty metaliczne FOLCO AQUAFLEX FT rich pale gold

FOLCO AQUAFLEX FT silver

Nazwa

Efekty perłowe FOLCO AQUAFLEX FT silver pearl fine

FOLCO AQUAFLEX FT silver pearl coarse

FOLCO AQUAFLEX FT gold pearl

                                       

Nazwa Opis

Wypełniacz do 
sitodruku

FOLCO AQUASCREEN  
FS 10 - 900             

Przedłużacz do pigmentów kolorowych, zarówno 
perłowych jak i błyszczących             


