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UV LAKKEN
UV lakken worden door middel van zeef- of offsettechnieken aangebracht op drukwerk.  
Dat kan All-Over UV lakken, maar ook plaatselijk, spot-lakken. Kenmerkend voor UV-lak is  
de directe droging (curing) door UV licht. Zodra de vellen van de machine af komen kunnen  
ze verder verwerkt worden.

ALL-OVER UV LAKKEN 
All-Over UV lakken wordt veelal gebruikt voor 
veredeling van o.a. glossy magazines en ansicht-
kaarten en verpakkingen. De UV Lak geeft een 
hoge glansgraad en is tevens prijstechnisch in-
teressante veredelingsvorm. Nadeel kan zijn het 
eventueel breken van de lak op vouw- en rillijnen. 
UV Lakken zijn verkrijgbaar in hoogglans-, mat-, 
-ruw-mat, siliconen vrije- en voedselveilige lak.

SPOT UV-LAK
Spot UV-lak is bedoeld om delen van drukwerk 
te verfraaien en te doen opvallen. In combinatie 
met een eerder aangebracht mat-, krasvrij mat-
,of softtouch mat laminaat kan een nog sterker 
contrast worden bewerkstelligt. De lak wordt 
met behulp van zeefdruk op de geselecteerde 
gedeelten (Spots) aangebracht. Dit wordt ‘spot-
ten’ genoemd. Ook bij het spot UV lakken kunnen 
de vellen direct na het lakken verder worden 
verwerkt. Het is evenwel belangrijk om na het 
eventueel lamineren van de vellen, alvorens te 
spotten, het werk een nacht te laten overstaan. 
Dit om bij het spotten maximaal sluitwerk te  
realiseren. Speciale zeefdruklakken: Matte-, 
Preeg,-, Glitterlak-, Glow in the Dark-,  
Thermochroom-, Zand- en overige structuur 
lakken. 

UV PREEGLAK 
UV Preeglak is een opdikkende lak die het effect 
van een preeg benadert. Door deze lak ontstaat 
een reliëf dat niet alleen zichtbaar, maar ook voel-
baar is. Hiermee wordt dus naast ‘zien’ ook het 
zintuig ‘voelen’ aangesproken.

GLITTERLAK 
Glitterlak is een zeefdruk lak waaraan wij een 
glitter (zilver, goud, gekleurd) toevoegen en deze 
vervolgens aanbrengen op bijvoorbeeld ansicht-
kaarten en omslagen magazines en verpakkingen

GLOW IN THE DARK 
Glow in the dark is een zeefdruk lak welke oplicht 
nadat hij is geactiveerd is door daglicht Het effect 
is het grootst op onbedrukte delen of op lichte 
kleuren, op donkere kleuren valt het effect bijna 
geheel weg. Deze lak vind onder andere haar 
toepassing op posters, omslagen kinderboeken 
en etiketten/labels.

STRUCTUURLAK
Structuurlak is een zeefdruklak waarmee we  
een zand/ gravel of hout of ijsstructuur kunnen 
nabootsen. De gebruikte lak heeft een licht  
matte uitstraling en de ondergrond bepaald wat  
“wij” voelen, bijvoorbeeld een boom geeft de 
structuur van een schors, en het strand geeft  
het gevoel van zand. U kunt ook uw eigen struc-
tuur bedenken, van een wiebertjes motief tot een 
traanplaat effect. Veel is mogelijk.

VULPASTA AANBRENGEN 
Vulpasta aanbrengen op ongestreken materi-
alen is een goede oplossing om het te spotten 
gedeelte te egaliseren. Hierdoor ontstaat er een 
geschikt egaal oppervlak om succesvol te Spot 
UV-lakken.


