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O  lakering

Her viser Poul Kokholm fra Piculell to typer af 

konventionelle gummiduge med skinner. 

Lakværkets velsignelse:               

Vi sætter luppen på gummiduge og lakplader i den tredje artikel i serien om lake-

ring. Læs bl.a., hvornår man skal vælge en gummidug, en polymer  eller en fotopo-

lymer lakplade. Tidligere emner i serien været laktyper og lakværkets opbygning.
Canon er en global virksomhed med 115.000 medarbejdere fordelt på 200 konsoliderede datterselskaber. Omsætningen var i 2006 på 190 
mia. kr. med en pro t på 19 mia. kr. Omsætningen kommer fra Of ce Imaging produkter, computer periferi produkter (printere), kameraer samt 
øvrige optiske produkter. På B2B markedet leverer Canon software og enheder til netværk samt løsninger inden for print, kopi, scanning og fax. På 
konsumentmarkedet leverer Canon bl.a.  kameraer, blækprintere, scannere, og mindre multifunktionelle kontormaskiner. Canon Europa omsætter for 
60 mia. kr. og beskæftiger 11.000 medarbejdere. Den Europæiske organisation består af to primære forretningsenheder - Canon Business Solutions og 
Canon Consumer Imaging samt en række support funktioner som HR, Finance, ITC og Corporate Communication. Canon Danmark A/S afspejler denne 
struktur og er en integreret del af den Europæiske organisation. Canon Danmark A/S beskæftiger 320 medarbejdere og omsætter for over 1 mia. kr.

Professional Print er et af Canons største vækstom-
råder og vi søger nu en Sales Manager til vores Profes-
sional Print afdeling. 

Sales Manageren får ansvar for at drive salget til den 
grafiske industri i Danmark, sammen med teamet i 
professionelt print. Sales Manageren har muligheden 
for at videreudbygge et velkvalificeret team af account 
managers.

Sales Managerens vigtigste opgaver er:

•  Motivere og lede Professionel Print teamet, på tværs 
af salgskanaler for at sikre salgsmål og indtjening.

•  Sikre samspillet imellem vore Solutions Konsulenter 
og Account Managers, så Value Proposition er den 
rigtige til markedet.

•  Rapportering af salgsaktiviteter og resultatopnå-
else til Canon Danmarks ledelse og vores Professio-
nelt Print Team i London.

•  Samarbejde med vores Marketingafdeling om 
markedsføringsaktiviteter.

Account ManagersSales Manager

Canon er godt på vej til at blive 
nr. 1 inden for digital tryk...

Vil du vide mere, så klik ind på:  www.canon.dk/job

- og vi søger en række store profiler til at indfri dette

Vi søger nu  ere Professional Print Account Managers, 
til salg til den grafiske industri i hele Danmark. Fokus 
er på top 200 grafiske virksomheder samt interne 
trykkerier hos de 100 største danske virksomheder.

Vi forventer at du...

•  Har minimum 5 års erfaring med opsøgende salg 
og opbygning af relationer, samt en solid salgsmæs-
sig baggrund fra den gra ske branche, med doku-
menterede resultater.

•  Arbejder særdeles selvstændigt og målrettet, 
med en udpræget resultatorienteret og handle-
kraftighed.

•  Er udadvendt og tillidsskabende, med en engageret 
og humoristisk stil som gør, at du naturlig skaber 
relationer og netværk.

•  Behersker engelsk på forretningsniveau og er en 
erfaren IT bruger.

• Har en uddannelse indenfor den gra ske branche.

Ønsker du et job som er fagligt og personligt udviklende? I en velkonsolideret international virksomhed med en 
førende markedsposition? Så læs mere her!

Vi arbejder i et dynamisk og uformelt miljø, hvor 
du kan få stor ind ydelse på din egen hverdag. Vi 
har kvalificeret teknisk salgssupport og et solidt 
bagland.  

Til stillingerne hører en attraktiv og præstationsori-
enteret lønpakke, bilordning efter aftale, pension 
samt helbredssikring.

Har du spørgsmål til stillingerne, så kontakt Cor-
porate & International Country Channel Director
Jesper M. Thomsen på telefon 4488 2306.

Har ovenstående vakt din interesse så send din 
ansøgning samt CV til HR afdelingen. Vi modtager 
gerne på mail: gp@canon.dk. Ansøgninger behand-
les løbende.
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 L akværket i en offsetmaskine er, som 
nævnt i sidste AGI, et flexotrykværk. 
Derfor er gummidugscylinderen i 

realiteten en pladecylinder, og gummidu-
gen en form for lakplade. For ikke at for-
virre begreberne fortsættes dog her med 
betegnelserne gummidugscylinder og 
gummidug. Dén terminologi passer også 
godt til det skel, der normalt lægges mel-
lem gummiduge og polymere lakplader.

Vælg den rette gummidugscylinder
Når lakværket skal anvendes til andet end 
simpel fuldfladelakering skal gummi-
dugscylinderen helst have et motorstyret 
omfangs- side- og, og om muligt, diago-
nalregister, så et korrekt register mel-
lem tryk og lak let kan opnås. På de fleste 
moderne lakværker styres registeret med 
knapper på styrepulten, men der findes 
stadig maskiner, som slet ikke har denne 
mulighed, og på visse maskiner kan regi-
steret kun justeres manuelt i selve lakvær-
ket. Fraværet af en god registerstyring gør 
det ikke umuligt, men mere kompliceret 
og tidskrævende at lakere partielt.

Noget andet som adskiller cylinderen i 
et moderne lakværk fra en normal gum-
midugscylinder er, at den normalt har 
plade-spændeskinner med et registersy-
stem i stedet for normale gummidugsbe-
spændinger. Mangler dette bliver det me-
get mere kompliceret og tidskrævende at 
lakere partielt, men stadig ikke umuligt. 

Plade-spændeskinner gør det i øvrigt 
både hurtigere og lettere at skifte gum-
miduge og lakplader, så de gør både livet 
lettere for trykkeren og forøger produk-
tiviteten. Der findes forskellige typer af 
plade-spændeskinner og registersyste-
mer, og det er ikke alle, som kan klare de 
forskellige tykkelser på gummiduge og 
lakplader, så derfor er det ikke sikkert, at 
alle plade-spændeskinner fungerer med 
alle de typer af gummiduge og lakplader, 
som omtales i det følgende.

Når man skal anskaffe en ny maskine 
med lakværk, er det derfor fornuftigt at 
gå i detaljer med lakværkets opbygning 
og sikre sig, at maskinen let og smer-
tefrit kan håndtere et bredt spektrum 

af de gummiduge og lakplader, som 
man måske kunne ønske sig at anvende 
engang i fremtiden. Hvis man allerede 
har en maskine med lakværk, men uden 
plade-spændeskinner, kan de til visse 
maskiner eftermonteres. Derimod er det 
normalt både teknisk umuligt og økono-
misk uoverkommeligt at eftermontere et 
motorstyret omfangs- side- og diagonal-
register.

Let kontakt til lakvalsen
Gummiduge og lakplader må kun være i 
kontakt med lakvalsen dér, hvor der øn-
skes lak på substratet. Ellers bygger lakken 
op på gummidugen og modtrykscylinde-
ren – med deraf følgende trykproblemer. 
Selv i forbindelse med fuldfladelakering 
skal trykkeren normalt ’udspare’ gummi-
dugen manuelt. Det gælder også, når der 

trykkes med det maksimale papirformat. 
En gummidug er altid større end det mak-
simale papirformat. Ved partiel lakering 
skal gummidugen på samme måde ’strip-
pes’, så overfladen matcher de områder, 
der skal lakeres. 

Ligeledes skal lakplader udspares og 
strippes. En af fordelene ved de polymere 
lakplader er, at de her kan håndteres 
smartere end gummidugene. 

For både gummiduge og polymere 
lakplader gælder det, at kontakten til lak-
valsen skal være så let som muligt (også 
kaldet ’kiss-printing’), da et for højt tryk 
giver problemer og forringer kvaliteten i 
lakeringen. 

Gummiduge eller polymere lakplader? 
Der er forskel på gummiduge og poly mere 
lakplader, og hvad man skal vælge, afhæn-

Konventionelle gummiduge har skinne i begge ender. Her sætter Leif Jensen fra Piculell skinner 
på en gummidug.
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ger i høj grad af økonomi og 
kvalitet, men også af hvad 
man ønsker at lakere, og om 
man ønsker, at pladen skal 
kunne genbruges. 

Gummiduge har nor-
malt en overflade af gummi 
ovenpå et bærende element 
af lærred, polyester eller 
aluminium, og ud over dette 
findes der også selvklæbende 
gummiduge, hvor gummiet 
ligger ovenpå et tyndt lag af 
lærred med selvklæbende 
lim på bagsiden, så tryk-
keren selv kan klæbe dugen 
op på et bærende element af 
polyester eller aluminium. 
Polymere lakplader og de 
endnu mere avancerede 
fotopolymere lakplader har 
begge en overflade, der be-
står af en ‘polymer’, som kan 
betegnes som en blanding af 
plastik og gummi til erstat-
ning af den rene gummi. 

Det bærende element i 
begge polymere plader er 
normalt polyester eller alu-
minium. Det specielle ved 
den fotopolymere plade er, at 
den indeholder uv-fotoinitia-
torer og dermed kan hærdes 
med uv-lys.

I dag anvender trykkerier-
ne så godt som udelukkende 
kompressible gummiduge. 
Normalt er der ikke den store 
forskel på de gummiduge, 
som anvendes i trykværker-
ne, men valget af den rette 
gummidug til lakværket er 
en helt anden sag. Først og 
fremmest overfører gummi-
dugen i lakværket en meget 
tykkere film end gummidu-
gen i trykværket, fordi pro-
cessen her er flexo. Desuden 
kan den ønskede filmtykkel-
se veksle betydeligt fra job til 
job. Endelig har gummidu-

gens overflade en betydning 
for lakfilmens kvalitet. 

At få lak det rette sted
Som udgangspunkt er det 
muligt at udspare og strippe 
alle gummiduge, men på 
grund af gummidugens op-
bygning er det relativt svært 
at gøre det meget nøjagtigt, 
og selve skærekanten bliver 
på grund af gummidugens 
struktur ikke særlig skarp.

Den enkleste metode er, 
at gummidugen sættes i 
lakværket, og trykbilledet 
derefter overføres til gum-
midugen. Trykkeren skærer 
nu i gummidugen med en 
kniv, og mens udsparing til 
lakering i fuldt format ikke 
tager særlig lang tid, bliver 
denne øvelse mere tids-
krævende jo mere partiel 
lakopgaven bliver. Processen 
bliver hurtigt meget omkost-
ningstung, fordi maskinen 
skal stå stille imens, og man 
derved mister produktions-
tid for maskinen.

Alternativt kan gummi-
dugen lægges på et compu-
terstyret plotterbord, som 
derefter skærer trykbilledet 
ud. Områder, der ikke skal 
lakeres, må fjernes manuelt. 

Denne metode kræver 
naturligvis, at man i forvejen 
kender trykbilledet, men det 
er normalt intet problem i 
moderne produktionssyste-
mer, da trykbilledet ligger 
centralt på serveren. 

På grund af gummi-
dugens tykkelse skal der 
kompenseres for ændringer 
i omkredsen, men de bedre 
plotterborde har program-
mer, som let klarer dette. 
Denne metode til udsparing 
og stripning er både bedre, 

Ser du forskellen ?

Med kvalitetsoffset er der ingen forskel. Hele 
oplaget er i samme høje kvalitet. Uanset om det 
kommer fra Heidelberg* eller fra en ægte digital 
trykmaskine fra HP Indigo.

Forskellen ligger i mulighederne - i integreret 
workflow -  i hurtig digital produktion - i ekstrem 
kort leadtime med go’ indtjening for såvel små 
som store oplæg – i kreative variable tryk som gi-
ver nye forretningsmuligheder og nye attraktive 
kundegrupper.

Visutech A/S  I  Herestedøstervej 27-29 D-1 I  2620 Albertslund
tlf 43 22 00 20  I  www.visutech.se

Lad os vise dig
mulighederne

som gør hele

forskellen

*eller en anden højkvalitets trykmaskine
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hurtigere og mere økonomisk end 
den tra ditionelle, dels fordi den er meget 
nemmere for trykkeren, dels fordi den 
ikke koster dyrebar maskin tid.

Vand- eller uv-lak
Gummiduge til lakering med vandlak er 
normalt fremstillet på basis af materia-
let ’nitril’, mens gummiduge til uv-lak 
normalt fremstilles af et materiale kaldet 
’epdm’. Uv-dugene bør ikke anvendes til 
vandbaseret lak, mens dugene til vandba-
seret lak i visse tilfælde kan anvendes til 
uv-lakering. Desuden findes også hybride 
gummiduge, som er fremstillet af et miks 
af nitril og epdm, og disse duge kan an-
vendes til både vandbaseret og uv-lak. Det 
er naturligvis bedst at anvende den mest 

velegnede gummidug til en given opgave, 
og ethvert kompromis giver, som altid, 
køb på enten kvalitet, produktivitet eller 
levetid. 

En formstabil gummidug
Den konventionelle gummidug med et 
lærredsunderlag er ikke formstabil. Mens 
dette ikke er noget problem i et trykværk, 
bliver det meget ofte et stort problem i et 
lakværk, hvor dugen normalt udspares el-
ler strippes. Den manglende formstabilitet 
gør det yderst svært at beholde registeret 
mellem tryk og lak, især hvis man ønsker 
at anvende den samme dug flere gange 
til repetitions job. En gummidug på en 
polyester- eller aluminiumsplade er på en 
helt anden måde formstabil og derfor langt 

mere velegnet til lakering, fordi den kan 
holde register. En selvklæbende gummidug 
er i sig selv ikke formstabil, men når den 
klæbes op på en aluminiumsplade – typisk 
en offsetplade – bliver den i princippet lige 
så formstabil som selve pladen. Derfor er de 
sidste to typer af gummiduge langt mere 
velegnede til jobs, hvor man jagter et rime-
ligt register og hvor man ønsker at bruge 
den samme gummidug flere gange.

Trykkerierne foretrækker som regel de 
selvklæbende gummiduge. For mens en 
normal gummidug altid skal passe til cy-
linderen, kan den selvklæbende gummi-
dug monteres på en offsetplade på netop 
de områder, som skal lakeres. 

Da man som regel aldrig lakerer i det 
fulde format giver de selvklæbende duge 
simpelthen en bedre gummidugsøkonomi. 
Visse typer af polyester gummiduge kan 
tilmed være ret stive, hvilket gør dem svæ-
re at montere på små cylindre med store 
krumninger, så også her har de selvklæben-
de gummiduge på en offsetplade en fordel.

I gamle dage (dvs. før de selvklæbende 
gummiduges tid) underpakkede man den 
konventionelle gummidug, så gummi-
dugen pga. underpakningens tykkelse kun 
kom i kontakt med lakvalsen dér, hvor man 
ønskede lak. Denne metode er selvfølgelig 
også fuldt ud anvendelig i dag, men den er 
gået totalt af mode, fordi hele processen er 
blevet så meget nemmere – og mere økono-
misk – med de selvklæbende duge.

Støbte og slebne gummiduge 
Så godt som alle gummiduge, som an-
vendes i de normale trykværker er slebne, 
hvorimod der både anvendes støbte 
og slebne gummiduge i lakværkerne. 
Den støbte gummidug har en glattere 
overflade og overfører derfor lakken til 
substratet i et jævnere lag, og jo jævnere 
pålægning jo bedre resultat. Desværre kan 
den støbte gummidug ikke overføre store 
mængder af lak. 

Den slebne gummidug, som er en støbt 
gummidug, der er blevet slebet og poleret 
for at gøre overfladen mere ru og modta-
gelig, kan ikke lægge lakfilmen så jævnt 
og konsistent på substratet, men kan til 

Det forøger produktiteten at arbejde med selvklæbende gummiduge. Her er Birgitte Hindsgaul fra 
Hindsgaul Grafisk i gang med at strippe en sådan dug. 

O  lakering
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gengæld lægge større mæng-
der på. Man kan slibe og 
polere gummidugen til for-
skellige ruhedsgrader, så det 
er muligt at vælge en profil til 
overfladen, som passer godt 
til den enkelte opgave. Her 
har vi altså en valgsituation, 
hvor trykkeren virkelig må 
overveje, hvad der er første-
prioritet. Principielt ønsker 
man jo altid den mest kon-
sistente lakfilm, men i visse 
tilfælde ønsker man også en 
stor mængde lak, f.eks. bli-
sterlak eller et tykt lag uv-lak. 
Konklusionen er, alt andet 
lige, at den støbte gummidug 
bør anvendes i den udstræk-
ning, det er muligt og den 
slebne i den udstrækning, det 
er nødvendigt.

Både støbte og slebne 
gummiduge findes i lær-
reds-, polyester- og selvklæ-
bende udførelser. Erfarings-
mæssigt er selvklæbende 
slebne duge lettere at klæbe 
op på en plade end selvklæ-
bende støbte duge, og det gør 
selvfølgelig valget mellem 
støbte og slebne duge endnu 
mere vanskeligt, fordi den 
bedste gummidug måske 
ikke er den nemmeste at 
håndtere.

Afgørende fiberretning
Gummiduge med det bæ-
rende element af lærred har 
en fiberstruktur, og man skal 
derfor være opmærksom på 
fiberretningen. For at opnå 
den bedste stabilitet skal 

fibrene løbe i cylinderens 
omløbsretning. Hvis fibrene 
løber i den forkerte retning 
er det muligt at spænde 
gummidugen ud af register, 
hvilket naturligvis giver regi-
sterproblemer ved partiel la-
kering. Hvis lakvalsen lægger 
for hårdt an mod gummidu-
gen vil det altid give proble-
mer, og hvis fiberretningen 
tilmed er forkert vil alle pro-
blemer blive forstærket, fordi 
den manglende stabilitet 
deformerer dugen og presser 
lakken bagud, så arket får 
for lidt lak i forkanten og for 
meget i bagkanten. 

Pålægningen bliver i det 
hele taget ujævn, og lakresul-
tatet bliver dårligt. Det sidste 
problem vil også optræde 
i forbindelse med selvklæ-
bende gummiduge på en 
aluminiumsplade, så derfor 
er det yderst tilrådeligt at 
være opmærksom på dugens 
fiberretning, når man selv 
klæber den på pladen.

Polymere plader
Polymere plader er ikke kom-
pressible og har ingen fiber-
retning, men minder i øvrigt 
på mange måder om en gum-
midug, selv om overfladen 
virker mere plastikagtig, jæv-
nere og lidt hårdere end på 
en gummidug. Lakken lægges 
på i et endnu jævnere lag pga. 
den plastikagtige overflade 
end fra den støbte gummi-
dug. Det er godt for kvaliteten, 
men den polymere plade 
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Visutech A/S  I  Herestedøstervej 27-29 D-1 I  2620 Albertslund
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Se forskellen

HP Indigos offset maskine komplementerer perfekt 
din bestående maskinpark. I et naturligt work-
flow matcher HP Indigo alle leddene i trykkæden  
– fra RIP til efterbehandling.

Resultatet bli’r en bedre jobfordeling maskinerne  
imellem og en højere indtjening, takket være  
HP Indigos gode driftsøkonomi.

Forskellen regnes i: TID og PENGE 

Lad os vise dig
mulighederne

som gør hele

forskellen
Lars Christoffersen 6163 1119Ring

Det er fornuftigt at sikre sig, at 
maskinen let og smertefrit kan 
håndtere et bredt  spektrum af 
gummiduge og lakplader

„
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kan ikke transportere lige så meget lak 
som en groft poleret gummidug.

Visse polymere plader har en lysfølsom 
hinde ovenpå selve pladen. Her kan man 
belyse sig frem til et partielt trykbillede 
og dermed gøre det nemt manuelt at ud-
skære selve trykformen. Fremgangsmå-
den er enkel.

Man fremstiller en film med trykbil-
ledet, lægger den ovenpå pladen, belyser 
den, og derefter foretager man udspa-
ringen eller stripningen. Dette gør den 
polymere plade langt lettere at håndtere, 
hvis man ikke har adgang til et compu-
terstyret plotterbord.

Den polymere plade er velegnet til ud-
skæring i et plotterbord, og da strukturen i 
det polymere materiale er mere finmasket 
end gummidugens, kan pladen håndtere 
mindre og mere nøjagtige partielle ud-
skæringer end en gummidug. Kantskærin-
gen bliver skarpere og dermed af højere 
kvalitet. Derfor er den polymere plade 
bedre egnet til finere partiel lakering end 
en normal gummidug.

De polymere plader er omkring 10-15% 
dyrere end en tilsvarende gummidug. De 
kræver ingen yderligere håndtering, så de 
kan tages direkte fra plotterbordet og til 
lakværket.

Fotopolymere plader
Fotopolymere plader kan i modsætning 
til gummiduge og polymere plader hær-
des med uv-lys. Det gør, at en fotopoly-
mer plade kan fremstilles med mange 
flere detaljer og nuancer, og hvis man 
har det rigtige program til rådighed, kan 
pladen tilmed rastereres. Den fotopoly-
mere plade gør det derfor muligt at trykke 
i flexo i lakværket med motiver og tekst 

ned til 4-6 punkt og tilmed arbejde med 
halvtoner. I kombination med pigmen-
terede (metalliserede, perlemors og mat) 
lakker åbner der sig en helt ny verden i 
værdiforædlet lakering og trykning.

Da træerne ikke vokser ind i himlen 
er fremstillingsprocessen af de fotopoly-
mere plader naturligvis mere komplice-
ret – og dermed dyrere – end både gum-
miduge og polymere plader. Normalt 
monteres den fotopolymere plade i en 
flexo-ctp-enhed og trykbilledet overføres 
fra serveren til ctp-enheden og brændes 
ind i pladen. Pladen tages derefter ud 
af  ctp-enheden, belyses med uv-lys og 
sendes sidenhen gennem en vaske/frem-
kaldermaskine, hvorefter den er klar til 
montering i lakværket.

I gamle dage, dvs. før ctp-tiden, tog det 
mere end 24 timer at fremstille en foto-
polymer lakplade, men i dag tager den 
samlede proces bare et par timer.

I udgangssituationen koster den foto-
polymere plade omkring det dobbelte af 

en gummidug, og hertil skal så lægges 
omkostningerne til fremstillingen af 
selve pladen. Alt i alt bliver en færdig 
fotopolymer plade altså betydelig dyrere 
end en gummidug, men denne højere 
omkostning må så vejes op mod den 
ekstra indtjening som en tryksag med høj 
grad af værdiforædling kan indbringe.

Det er selvfølgelig fundamentalt, at 
den fotopolymere plade kan monteres så 
pladen let kan bringes i register med tryk-
billedet fra trykværkerne. Derfor anven-
der næsten alle trykkerier fotopolymere 
plader i fuldt format, så pladen passer til 
registeret i gummidugscylinderen. Hvis 
man på et fuldformat trykark med 8 sider 
A4 lagt ud på arket kun ønsker at lakere 
den ene A4 side bliver omkostningen 
endnu mere ekstrem, men der er sådan set 
intet til hinder for, at man kan anskaffe 
den poly mere plade i et mindre format 
og så selv klæbe den op på en  offsetplade 
– såfremt man er i stand til at foretage 
denne øvelse i perfekt  register. •

Her vises en gennemskåret konventionel gum-
midug. Nederst ses tekstillaget, derefter det 
kompressible lag og øverst gummilaget. Der må 
kun skæres i gummiet. (foto macdermid). 

En gennemskåret polymer plade. Nederst ses 
polyesterpladen og ovenpå ses mikset af gummi 
og plastik. Det grå felt viser udskæringen, som er 

knivskarp og når helt ned til polyesterpladen. 
(foto: macdermid)

O  lakering

Priser på gummiduge
En gummidug til lakværket koster nogenlunde 
det samme som en gummidug til et trykværk. 
Ved specielle typer kan prisen være lidt højere, 
da volumen for gummiduge til lakværker er 
relativt lille. Støbte gummiduge sælges så 
godt som udelukkende til lakværker, så pga. 
deres begrænsede salgsvolumen koster de det 
samme som slebne gummiduge på trods af, at 
de er enklere og billigere at fremstille.

Plader på lager
Hverken gummiduge eller polymere plader er 
billige, og det er derfor ret smart, hvis de kan 
anvendes til mere en blot ét enkelt job. Mange 
trykkerier forsøger derfor at opbygge et lager 
med gummiduge og lakplader i forskellige for-
mater. Hvis man f.eks. trykker mange bogomslag 
i samme formater, er det kraftigt omkostnings 
reducerende, hvis man lagrer sine plader til 
senere anvendelse.

tips
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