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 کار کنیم؟ برای حفظ کارهای چاپی چه

 :شىد پذیر نی به چند روش زیر انکان چاپ برای حفظ کار بعد از

 نات و براق -سلفىن -1 

 لهینیت-2

 دار طرح و براق و نات– گرم

 سادى و دار طرح– سرد

 UV یى وی-3

 سلفىن:

تىان در زنان استفادى تک الیه یا دوالیه استفادى شىد و در  الیه بسیار نازک است که نی یک سلفىن
باشد، نراحل استفادى از سلفىن يو کانالً نثل  دو جنس نات و براق و طرح دار در بازار نىجىد نی

 شىد. باشد که در ادانه تىضیح دادى نی نراحل لهینیت گرم نی

نحکو نیست و در برابر آب خیلی دوام ندارد و اگر  لهینیت که نثل یکی از نعایب سلفىن این است
تک الیه باشد انکان لىله یا جهع شدن کار زیاد است البته در کاغذيای ضخانت کو این احتهال 

 وجىد دارد.
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 لهینیت

 پىشاند. يای پالستیکی نی شدى را تىسط ورق شىد، کاغذ چاپ انجام نی چاپ عهل لهینیت بعد از

 شىد این کار به دلیل زیر انجام نی

 شدى در برابر سایش و عىانل دیگر نحافظت از نرکب بر روی سطح چاپ-1

 شدى برای استحکام بیشتر و جلىگیری از لىله و جهع شدن کاغذ افزایش ضخانت کاغذ چاپ-2

براق کردن سطح و ایجاد شفافیت در رنگ یا نات کردن آن در برابر انعکاس نىر یا ایجاد -3
 يای ينری جلىى

 نىعی ضد آب يست. نقاونت باالیی در برابر آب دارد و به-4

شىد و در روش گرم به دو نىع براق و نات تقسیو  انجام نی به دو روش سرد و گرم لهینیت
 شىد. نی

لهینیت يا ویژگی خاصی دارند ازلحاظ، ضخانت )برحسب نیکرون( و ابعاد )رول یا شیت بسته به 
 نىع دستگاى است(

کشند. این کار از  در نرحله لهینیت گرم پىشش پالستیکی را با حرارت بر روی سطح نی لهینیت گرم:
گفتند )نرم و خشک ...( و در کشىر نا بیشتر در  رایج بىدى و به اصالح عام پرس نیقدیو 

 شىد. دارند استفادى نی دیجیتال يایی که در دستگاى چاپخانه

شىد و پرس دوطرفه يست و یک سهت کار براق  با يو انجام نی لهینیت نات و براق در روش رولی
 شىد. تر دو طرف فقط نات و یا براق نی يای کىچک شىد، انا در روش و دیگری نات نی

شىد و نعهىالً برای  این روش لهینیت تک الیه بىدى و فقط سطح کار پىشیدى نی لهینیت سرد:
، تفاوت این روش با روش گرم در نبىدن حرارت و شىد چسباندن کار بر روی شاسی و... استفادى نی

 بکار بردن یک الیه بسیار نازک در این روش است و چیزی شبیه به کار سلفىن کشی است.
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UV 

باشد. در رابطه با  ( نىعی جىير برای چاپ بر روی چاپ بر روی سطىح نختلف نیUVیى وی )
باید گفت، تیتريای واکنشی که در نقابل اشعه نىر خىرشید از خىد واکنش نشان  UVتعریف دقیق

گیرد، شکل برجسته و  صىرت نی UV واسطه يایی که به شىد. چاپ سخت نیديد و خشک و  نی
گردد. آنچه عهىنًا در  يای خاص بصری نی نىجب ایجاد جلىى UV چاپ با ای دارند. کار درخشندى

باشد  رنگ و شفاف نی رایج است. ایجاد نىعی وارینش براق و یا نات، بی UV چاپ کشىر نا برای
گیرد.  يای خاصی از کار چاپ صىرت نی چاپ روی تهام یا قسهت که با دستگاى خاص بعد از

پس از چاپ در درون نحفظه خاص دستگاى یى وی زن در نعرض تابش اشعه ناورا  UV نادى
شىد. پىشش نحصىل چاپی با این نادى با  گیرد و ضهن نىرديی خشک و ثابت نی بنفش قرار نی

 شىد. دو يدف انجام نی

 شدى در برابر عىانل فرسایشی چاپ ایجاد الیه نحافظ سطح-1

شدى صىرت   يا که با نات کردن و یا براق کردن سطح چاپ ایجاد جلىى بصری در دیدى شدن رنگ-2
 گیرد. نی
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 به چه صىرت است؟ UV چاپ

چاپ  عهىنًا برای UV شىند براق و جذابیت خاصی دارند. از چاپ نی UV طهواس سطىحی که به
بخشد. در بسیاری از  شىد و جذابیت خاصی را به این کارت نی کارت ویزیت استفادى نیدیجیتال
يای  شىد تا از دیگر نتن برای لىگى، نام شرکت و نام شخص استفادى نی UV يا از چاپ چاپخانه

شىد در زیر  ایجاد نی UV ای که تىسط کارت نتهایز شىد و جلب تىجه بیشتری داشته باشد زیرا الیه
 نىر درخشش خاصی دارد.

 UV چاپ يا برای نىى انجام سفارش

و  PSD و یا TIFF است را در فرنتابتدا باید فایل نىردنظر خىد را که شانل تصىیر و نتن 
 رنگ به چاپ خانه نىردنظر ارسال کرد. 4صىرت  به DPI333کیفیت

صىرت  برخىردار شىد باید به UV صىرت نىضعی از چاپ يای از چاپ که قرار است به قسهت
 رنگ نشخص شىند. یکدست نشکی تک

 UV نزایای چاپ

 يزینه پایین به خاطر سطح تهاس کو-1

 دقیقه 5کار چاپی در کهتر از  انکان تعىیض-2

http://www.toorangprint.com/ProductDetail.aspx?ID=1026
http://www.toorangprint.com/ProductDetail.aspx?ID=1026
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 بندی انکان انجام برای صنایع چىبی و صنایع بسته-3

 قابلیت تنظیو زنان چاپ با زینک يای در دسترس برای چاپ-4

 شىد يای باطله که در اثر کار با دستگاى ایجاد نی تعداد کو برگه-5

 UV پذیری باالی دستگاى چاپ يای جدید به علت انعطاف خلق طرح-6

 
 چاپ دیجیتال ، صنعت چاپ ، کیفیت چاپ ، تصاویر دیجیتالی ، چاپ ارزان: کلمات کلیدی

 

 

 


