
Technologické detaily k ujasnění před zadáním zakázky:

1) Substrát
- Nesmí se jednat o porézní substrát.
- Za určitých okolností je možné lakovat bez lamina (natíraný arch, ofsetový tisk, lak nebude 

v řezu nebo bigu,…).
- V případě lakování bez laminace nelze s jistotou předvídat výsledek, je vhodné provést test 

před provedením zakázky (některé materiály nelze lakovat vůbec). Za výsledky bez testů a 
schválení zákazníkem v tomto případě neručíme. 

- Doporučujeme laminaci archů s povrchově upraveným laminem (zvýšené povrchové napětí 
na 38 mN/m).

- Garanci adheze běžné (ne 3D ani strukturované) vrstvy v bigu nebo řezu garantujeme 
pouze na laminu Soft-touch. Na ostatních, koronou upravených laminech bývá adheze 
v tenké vrstvě v bigu či řezu také dostatečná, nicméně hraniční a není proto garantována. 
V ploše pak je adheze dostatečná.

- Vzhledem ke stárnutí archů a vlivu vlhkosti na archy, je vhodnější laminovat ve firmě 
KOMFI. V opačném případě může dojít k vyšší zmetkovosti (záleží na okolnostech, pokud 
laminujete vhodným laminem, laky neodtrháváte na laminátor v místě laku a hned po 
laminaci archy zabezpečíte proti kroucení a zabalíte to folie, nemělo by k problémům 
docházet).

2) Rozměry tiskoviny

3) Počet kusů
počítejte, že v ideálním případě bude potřeba na najetí zakázky pár kusů navíc, 
v ojedinělých případech i více.

4) Předpokládaný vzhled lakové vrstvy
- Chcete tenkou hladkou vrstvu, tlustější parciální lak, struktury nebo vyloženě 3D vrsty? 

Specifikujte vaši představu.

5) Příprava dat pro tisk a lakování
- Značky pro senzory registrace musí být v datech pro lak i vytištěné na archu a musí 

odpovídat specifikacím. Data před Vaším zadáním do tisku (myšleno barevného tisku na 
tiskárně) můžeme bezplatně zkontrolovat. 

- Příprava dat na lakování, aby byl výsledek co nejpoutavější, může být v některých 
případech náročná. Drobné rady, které nezaberou moc času, podáme zdarma. Nabízíme ale
konzultace i kompletní přípravu dat. Pokud chcete náročné zakázky zadávat často a data si 
připravovat, máme pro Vás připravený manuál pro přípravu.

- U běžných lakových vrstev většinou nejde o nic velmi komplikovaného, většinou pouze 
ztenčování objektů konturami nebo jejich zesvětlování.



6) Poskytnutí dat k lakování, případné konzultace nebo vlastní úprava dat
- Před samotným lakováním zkontrolujeme ještě data na lakování, zda nemůže dojít k vadám

(například tlustá 3D vrstva v bigu nebo řezu, velmi rozsáhlé 3D vrstvy, lak v řezu na 
nelaminovaném archu,… apod.). 

- Adaptaci dat na co nejlepší výsledek ale už zdarma neprovádíme. Konzultace a úpravy 
budou účtovány dle časové náročnosti. Jednotlivé zakázky se mohou časově výrazně lišit.

-

Na závaznou kalkulaci je nutné znát:

- Počet kusů.
- Data k lakování (orientační data, která se výrazně neodchýlí v pokrytí archu lakem od 

pozdější finální verze). Při výrazné změně může být spotřebovaný lak doúčtován.
- Typ vrstvy, kterou chcete jet (tenká, tlustá, se strukturami, s 3D vrstvami).
- V jakém rozsahu bude vyžadována odborná pomoc s přípravou dat.
- Zda bude laminováno firmou Komfi a jaké lamino v tomto případě bude použito.

Specifické požadavky nebo nutná technologická upozornění.


