
Powłoki reagujące na farby drukarskie na bazie 
wody do druku cyfrowego 

Gotowe do użycia, wodorozcieńczalne powłoki lakiernicze zostały  
opracowane specjalnie dla cyfrowych mediów drukarskich. Powłoki te 
nadają się do stosowania na wielu różnych podłożach (np. na papierze, 
folii, włókninie, tkaninach, płótnach), co umożliwia ich cyfrowe  
zadrukowanie w kolejnym etapie obróbki. Liczba kombinacji podłoży,  
systemów farb i indywidualnie opracowanych powłok jest prawie  
nieograniczona.

Przyjazne dla środowiska powłoki umożliwiają uzyskanie wysokiej jakości 
wzornictwa druku oraz bogatej i żywej kolorystyki. Dzięki wysokim 
prędkościom schnięcia drukowane media można szybko przetwarzać.

Czy to roll-upy, banery, etykiety, opakowania, tapety, tekstylia czy też  
chusteczki - mamy odpowiednie rozwiązanie dla każdego zastosowania!

Water-based ink receptive coatings for digital  
printing 

The ready-to-use, water-based ink receptive coatings have been  
developed especially for digital printing media. The coatings are  
suitable for a wide range of substrates (e. g. papers, films, non-wovens, 
textiles, canvases), enabling them to be printed digitally in the next 
processing step.  The combination of substrate, ink system and the  
individually developed coating are almost unlimited.

The environmentally friendly formulated coatings enable a high quality 
print design as well as rich and vibrant colours. Thanks to the high drying 
speeds the printed media can be processed quickly. 

Whether roll-ups, banners, labels, packaging, wallpaper, textiles or  
tissues – we have the right solution for each application!
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Państwa korzyści

 +   Wysoka wyrazistość kolorów i 
definicja krawędzi 

 + Bardzo wysoka przyczepność  
 +  Możliwość zastosowania do 

różnych systemów farb i kolorów 
 +  Możliwość zastosowania na 

różnych podłożach 
 + Możliwość zastosowania różnych  

 systemów aplikacji
 +  Zwiększona odporność na  

promieniowanie UV, trudnopalność 
i odporność na zadrapania 

 +  Szybka obróbka dzięki szybkiemu 
wysychaniu

Your benefits 
  

 +  High colour brilliance and  
edge definition  

 + Very good adhesion 
 +  Suitable for various ink and  

colour systems 
 + Usable for a wide range of  

 substrates 
 + For different application systems
 +  Increased UV-stability, flame 

 retardency and scratch resistance 
can be achieved

 +  Quick processing due to fast drying 
speeds
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POWŁOKI

FOLCO®

              DIGITAL
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Próbka produktu: powłoki 
przyjmujące farbę na bazie wody 
gwarantują wysoką jakość druku.  
Product sample: Water-based ink 
receptive coatings guarantee a high 
quality print design. 
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+ Doskonały rezultat druku 
+ Brilliant print result 

+ Łatwa obsługa (powłoka gotowa do użycia) 
+ Easy handling (ready-to-use) 

+  Możliwe różne kombinacje podłoży,  
farb i powłok

+ Various combinations 

WATE R- BA S E D INK RECE P TIVE COATING S   

FO R DIG ITAL PRINTING 

The FOLCO DIGITAL products also meet increased requirements such as UV stability, 
flame retardency and scratch resistance.

Substrates / Applications

Film (PVC, 
PP, PE, PET...) Paper

Non- 
woven Wallpaper Textile Canvas Labels

Corrugated 
board

Ink systems

Water-based  
pigment inks

+ + + + + + +

Water-based dye 
inks (e. g. Memjet) 

+ + + + + +

Latex inks + + + + + + + +

Solvent-based inks + + + + + + +

Eco-solvent-based 
inks

+ + + + + + +

UV-curable inks + + + + + + + +

DyeSub inks + +

HP-Indigo inks + + + +

Laser printing inks + + +

For further information and additional product offerings please refer to our product information sheets or  
contact our experts p + 49 571 9339-131 / e coatings@follmann.com.


