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Lakering: – Hvad er det 
og hvad kan det bruges til?
I en artikelserie om lakering, mulighederne og faldgruber ved de forskellige lak typer 

og -teknologier, starter vi ud med at se nærmere på laktyper og deres brugsområder.

tekst l Hans Henrik Christiansen l cool-graphics@hotmail.com 

Hans Henrik Christiansen har 
stor viden om lakker og tryk-
farver, bl.a. som projektchef 
hos Tresu og tidligere som 
forhandler af løsninger fra 
Mitsubishi og Royce.
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 L ak hedder på flere sprog ’varnish’, og 
det ligner til forveksling det danske 
ord ’fernis’, som nok er noget, mange 

af os forbinder med den glansfulde, 
beskyttende film, vi anvender til at gøre 
trægulve pænere og stærkere. Lakering er 
altså noget med ’påføring af en film, som 
både beskytter og giver glans’. Sidstnævn-
te forbedrer normalt udseendet og giver 
hermed værdiforædling, men da man jo 
ikke behøver at jagte værdiforædling og 
beskyttelse på samme tid, er en bredere 
og bedre definition på lakering:

‘En proces, som beskytter og/eller 
forædler et produkt – i grafisk industri en 
tryksag’.

Beskyttelseslakering
Hvis en lak skal beskytte – men ikke forædle 
en tryksag – skal den i sagens natur helst 
være usynlig. Langt de fleste lakopgaver i 
dag sker med beskyttelse for øje, og hoved-
parten af lakkerne på markedet er klare, 
usynlige lakker. En af de ting, der sker, når 
man lakerer et trykark er, at man udjævner 
substratets ru overflade med deraf følgende 
forøget reflektion, så lakering giver ofte 
automatisk en forøget glans. Lakleveran-
døren kan inden for visse rammer påvirke 
lakkens evne til at skabe glans, men det 
er ikke sikkert, at man helt kan undgå en 
vis glanspåvirkning. I forbindelse med 
tryksager, hvor selve overfladekvaliteten af 
papiret har en stor indflydelse på den totale 
kvalitetsoplevelse, kan man komme ud for, 
at man må overveje, om en beskyttelses-
lakering overhovedet er mulig. Men det er 
sjældent, at lakering ikke kan lade sig gøre.

Og hvad skal lakken så beskytte imod? 
Den skal naturligvis beskytte tryksagens 
overflade mod skader, som kan opstå:
• Under selve produktionsforløbet
• Umiddelbart efter færdiggørelse
•  I forbindelse med brugen af tryksagen

Faktisk er beskyttelse af tryksagen i selve 
produktionsforløbet et hovedargument for 
den kraftige vækst i salget af lakværker til 
offsetmaskiner, fordi den effektive beskyt-
telse både reducerer makulaturen og sikrer 
hurtigere videreforarbejdning. 

Offsettrykning er jo nærmest en kunst-
art, som kræver et grundigt kendskab til 
både de mekaniske og kemiske forhold, 
som har indflydelse på offsetprocessen 
kombineret med erfaring om, hvad der 
kan få processen til at løbe af sporet. Og 
det er der som bekendt meget, der kan. I 

flæng kan nævnes afsmitning, sammen-
brænding, manglende tørring og for meget 
sprøjtepulver, og ved at beskytte arket med 
lak kan disse problemer – om ikke elimine-
res, så – reduceres betydeligt. 

Selv om lakering koster penge, ved 
mange effektive trykkerier, at lakering på 
en lang række substrater, f.eks. de populære 
matbestrøgne kvaliteter, reducerer maku-
laturen væsentligt og accelererer gennem-
løbstiden – både internt i produktionen og 
hos bogbinderen. Så lakering sparer både 
tid og penge samtidig med, at det skaber 
ekstra kapacitet til en øget omsætning.

Lakering kan også anvendes til at be-
skytte visse tryksager under transporten. 
Så godt som alle producenter af avancerede 
emballager, anvender en barrierelak til at 
forebygge, at de kunstfærdige emballager 
under transporten gnider sig mod hinan-
den og derved skader overfladen. Emballa-
gens kvalitet er ekstremt central i markeds-
føringen for en lang række produkter, og 
det giver jo ingen mening at anvende en 
masse ressourcer til flot emballage, hvis 
den – ude på hylderne – signalerer lav kva-
litet pga. et ramponeret udseende.

Endelig kan en fornuftig brug af lak 
gøre en brochure eller æske langt mere 
langtidsholdbar. Lakeringen forebygger 
ridser og skrammer i produktet, forhøjer 
gnidefastheden, og i visse tilfælde gør den 
tryksagen modstandsdygtig overfor fugt.

Værdiforædling
Lak til værdiforædling skal – i modsætning 
til beskyttelseslak – netop være synlig for 
at kunne forædle tryksagen. Den mest nor-

male form for forædling er en højere glans. 
Jo jævnere overfladen bliver, jo bedre 
bliver reflektionen, og jo højere bliver glan-
sen. Her har valg af substrat, trykfarver, lak 
og trykproces stor indflydelse på slutresul-
tatet, og dette samspil vender vi tilbage til i 
en senere artikel.

• Pigmenterede lakker
Der finder også lakker, som kan gøre 
overfladen mat. Denne effekt opnås ved 
at iblande pigmenter, som nedsætter 
reflektionen i lakken. Da man i denne 
situation kun ønsker, at lakken giver et 
matteret finish, må disse pigmenter være 
så neutrale som muligt for ikke at påvirke 
farveføringen.

• Iriodin lak
Den store kemikoncern Merck har specia-
liseret sig i pigmenter, som markedsføres 
under navnet Iriodin. Principielt forsøgte 
Merck i begyndelsen at fremstille pig-
menter, som skulle tilsættes den normale 
lak for at opnå en ’perlemorseffekt’. Det 
lykkedes til fulde, og hen ad vejen har 
man udviklet et bredt udbud af pigmen-
ter, som kan tilføre lakken – og dermed 
tryksagen – meget andet og mere end 
en perlemorseffekt. Man har f.eks. også 
pigmenter, som får overfladens farve til 
af skifte til en anden farve afhængig af 
hvilken vinkel, den betragtes under.

• Metallakker
En tredje form for pigmenter skaber 
metalliske effekter. Normalt er der tale 
om polymere (plastik) pigmenter, som 
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Metalliske lakker er velegnede til brug på etiketter og emballager. 
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Océ VarioPrint 6250 er den første sort-hvid arkprinter med Océ Gemini teknologi. Den direkte og 
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samtidigt på begge sider af papiret. Når du herudover kan tilbyde 100% præcis for/bag register og 
en printkvalitet a la offset, betyder det, at du kan fl ytte opgaver fra offset til digitalprint og tilbyde en 
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for A3+ og for specialformater, så har dine kunder altid en god grund til vende tilbage med nye 
udfordringer – fordi evnen til at løse specialopgaver skaber nye specialopgaver. 
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tilsættes lakken for at skabe en guld- el-
ler sølveffekt fra lakken. Man kan imidler-
tid tage dette koncept et skridt videre og 
tilsætte rigtige metalpigmenter for at opnå 
en endnu stærkere metaleffekt. 

Målsætningen er at prøve at konkur-
rere med de gamle bronzeringsmaskiner, 
og i visse tilfælde med varm- og koldfolie 
prægning. 

Resultatet fra de metalliske lakker le-
verer ikke helt samme høje kvalitet som 
ægte bronzering eller folieprægning, men 
omkostningen ved metallak er langt lavere, 
også selv om disse speciallakker er ganske 
kostbare. For specielle segmenter – etiket-
ter, bogomslag m.m. – giver det helt klart 
mening at overveje metalliske lakker.

Lak til specielle formål
Blisterlak hører til i gruppen af funktions-
lakker, som egentlig er et miks af en 
beskyttelses- og forædlingslak, som ikke 
er synlig. Blister-
lak er faktisk en 
varmefølsom lim, 
som anvendes til at 
klæbe en trykt bag-
side sammen med 
en forside af klar 
plastik omkring et 
produkt, f.eks. batterier, klæbestrimmel, 
limtuber eller barberblade, som så kan 
hænges op på hylderne i supermarkedet. 
Dette er en ret kompliceret lak at arbejde 
med, fordi den er ekstremt varmefølsom i 
selve trykprocessen.

Man kan også tilsætte duftpigmenter 
til lakken. På den måde kan man få en 
annonce eller emballage til at dufte, når 
der kradses i lakken. Man kan naturlig-
vis forestille sig mange anvendelsesmu-
ligheder for et sådant produkt, men i 

øjeblikket anvendes det hovedsageligt til 
markedsføring i parfumeindustrien.

Som nævnt anvendes hovedparten af 
alle lakværker til beskyttelseslakering, 
bl.a. fordi det er langt den letteste måde 
at anvende lak på. Der ligger masser af 
yderst profitable muligheder i at gå i gang 
med speciallakker, men hvis man går 
ind på dette område, kræves der special-
viden om både brugen af pigmenterede 
lakker (omrøring, temperatur, viskositet) 
og samspillet mellem kammerrakeler, 
rastervalser og tørringer. 

Verden er fuld af muligheder, men 
’there are no free lunches’.

Offsetmaskiner med specielle lakværker
Langt de fleste større offsetmaskiner i 
USA er gennem de sidste 10-15 år blevet 
solgt med seks trykværker og et lakværk. I 
Europa og Japan havde standard maskinen 
indtil for et par år siden fire trykværker, 

men nu går tenden-
sen i retning af fem 
eller seks trykvær-
ker og et lakværk. 
Nogle kilder påstår, 
at over 80% af alle 
nye større maskiner, 
som sælges i Europa 

i dag har lakværker, men dennes forfatter 
hælder nok til, at det rigtige tal nærmere 
er omkring 50%. Men det er stadig en dra-
matisk forøgelse i forhold til situationen 
for bare et par år siden.

Fraværet af et lakværk betyder ikke, at 
man ikke tidligere har kunnet lakere i en 
offsetmaskine. Men uden et lakværk er 
man nødt til at lakere med tryklak via et 
trykværk. Der er stadig mange trykkerier, 
der anvender denne metode, som i visse 
tilfælde kan give fordele. Men generelt 

opnår man altid bedre resultater, når der 
anvendes et rigtigt lakværk.

Faktisk var det vores egne Brdr. Schur i 
Horsens, som i begyndelsen af 1970’erne 
’opfandt’ det tårnopbyggede lakværk til 
offsetmaskiner. Efter mange forhand-
linger med det nu hedengangne Planeta 
(nu KBA) opgav man at overbevise fabrik-
ken om lakværkets fortræffeligheder 
og købte et ekstra trykværk, som man 
simpelthen kappede toppen af ned til 
gummidugscylinderen og derefter mon-
terede et lakværk til vandlak. Resultatet 
var forrygende, og Schur leverede siden 
mange ’Torsted-lakværker’ til Planeta. I 
dag fremstiller alle større maskinleveran-
dører deres egne lakværker (bortset fra 
kammerrakeler og rastervalser).

Et lakværk anvender flexoprocessen
Et lakværk på en offsetmaskine er sim-
pelthen et flexo trykværk. Derfor lig-
ger forskellen på lakering med tryk-og 
lakværker i forskellen mellem offset- og 
flexoprocessen. 

Offset er en indirekte trykproces base-
ret på, at farve/lak transporteres over én 
eller flere valser til offsetpladen og herfra 
videre over gummidugen til substratet. 
Denne teknologi giver kun mulighed for 
transport af en meget tynd film, selv i 
forbindelse med meget høje densiteter. 
Hvis trykbilledet er rastereret, kan der 
trykkes ekstremt fine detaljer på grund 
af de meget små, skarpe rasterpunkter.

Flexo er en direkte trykproces, hvor 
farve/lak transporteres over én eller flere 
valser til flexopladen eller gummidugen 
og direkte videre til substratet. Denne 
teknologi giver mulighed for transport 
af en meget tykkere film, men ikke med 
samme fine detaljer som offset.

„Påstanden om, at man har 
mere fleksibilitet med et 
trykværk frem for et lak-
værk, er kun delvis rigtigt“

Forskellige typer af pigmenter reflekterer lyset på forskellig vis. Absorbtions pigmenter (th) absorberer lys ved visse bølgelængder for at fremme 
de komplementære farver. Metalliske pigmenter (tv) er ægte metalpigmenter, som blandes i lakken. De reflekterer lyset som et spejl, og større og 
varierende pigmenter giver bedre effekt. Ved perlemors pigmenter (i midten) lader pigmenterne visse bølger passere, mens andre filtreres bort. Dette 
resulterer i svingende farver.

#+_41-47_lakteknologier.indd   44 26-10-2007   08:58:30



agi 450  I  november 2007  I  45

Konventionelle (oxidative)  
og uv-tryk processer
Farver og lakker i både offset og flexo fin-
des til både konventionelle (oxiderende) 
og uv-tørreprocesser. Konventionelle tryk-
farver/lakker er baseret på olie for at gøre 
dem flydende. Tørringen foregår oxidativt 
ved at olie, bindemidler og let fordampe-
lige væsker optages i trykkerilokalets luft. 
Det er en proces, som i sagens natur tager 
tid. I gamle dage, dvs. indtil for nogle år si-
den, kunne man accelerere processen med 
en ir-tørrer, men de nye trykfarver/lakker, 
der er baseret på vegetabilske olier, lader 
sig for alle praktiske formål ikke påvirke af 
en ir-tørrer. Uv-farver/lakker består så godt 
som udelukkende af polymere partikler 
blandet op med uv-fotoinitiatorer, som 
– når de påvirkes af uv-lys – umiddelbart 
hærder til en fuldstændig tør film.

Konventionelle flexo farver/lakker til 
offsetindustrien er baseret på vand for 
at gøre dem flydende. Vandindholdet er 
normalt på ca. 60%, så efter vandlakken 
er tørret, er der altså kun ca. 40% tørstof 
tilbage på arkets overflade. Vand er i mod-
sætning til olie let fordampeligt, så hvis 
man anvender en kraftig ir/varmlufttør-
rer, kan man på meget kort tid overflade-
tørre lakken. Det skaber basis for en god 
beskyttelse og hurtig videreforarbejdning. 
Uv-flexofarver/lakker er ligesom uv-off-
setfarver/lakker et næsten 100% polymert 
produkt, som hærder umiddelbart til 
et tørt produkt ved belysning fra en uv-

lampe. Når man sammenligner lakfilm 
fra vand- eller uv-lak, får man altså over 
dobbelt så meget tør uv-lak på arket, selv 
om man startede med de samme mæng-
der våd lak i begge processer.

Påstanden om, at man har mere flek-
sibilitet med et trykværk frem for et 
lakværk, fordi man både kan trykke og la-
kere på trykværket, er kun delvis rigtigt. 
For naturligvis kan man også både trykke 
og lakere på lakværket – det foregår blot 
i flexo. Trykning i flexo frem for i offset 
kan i visse tilfælde være en fordel,fordi 
det tykkere lag simpelthen bringer mere 
farve til arket. Sort bliver sortere i flexo, 
og flexo hvid står bedre end offset hvid. 
Det med halvtoner og raster er proces-
sen derimod ikke så god til. Generelt 
anvender offsettrykkerierne ikke deres 
lakværker til flexo trykning, men en del 
avancerede emballagetrykkerier anven-
der i vid udstrækning lakværket til hvid 
farve (Opec White). Og så giver trykning 
af store dækflader i flexo ingen valses-
triber.

Hybrid processen
Så snart temaet uv-lakering bringes på 
bane, dukker begrebet ’hybrid processen’ 
op. Denne proces handler sådan set ikke 
om lakering, men derimod om trykning. 
Kort fortalt er det under normale forhold 
umuligt at uv-lakere oven på våde, kon-
ventionelle trykfarver. Hvis man vil tryk-
ke og uv-lakere i samme gennemløb, må 

man enten både trykke og lakere i uv eller 
på en eller anden måde få trykfarverne 
tørre, før uv-lakken påføres. Det kan man 
enten gøre ved at anvende to lakværker 
og pålægge en vandbaseret primer i første 
lakværk, som så overfladetørrer arket, 
før uv-lakken pålægges i det andet lak-
værk. Eller alternativt at anvende hybride 
trykfarver, som på grund af deres ringe 
indhold af uv-fotoinitiatorer opfører sig 
som en blanding af konventionelle og 
uv-trykfarver. Herved bliver det muligt at 
uv-lakere direkte ovenpå hybride farver i 
samme gennemløb.

Tryklak kontra vandlak
Tryklakkens største fordel er, at den kan 
anvendes selv om, man ikke har et lak-
værk, og at transporten sker via offset-
pladen. Det giver en lavere investering 
og højere fleksibilitet, da der jo både kan 
trykkes og lakeres i samme værk. Desuden 
bliver partiel lakering enkel og billig, 
fordi det sker via offsetpladen. På den 
anden side opfører tryklakken sig som en 
trykfarve og tørrer langsomt. Dvs. det er 
så som så med beskyttelsen, og viderefor-
arbejdning og omslåning tager samme tid 
med og uden lak. Man reducerer ikke for-
bruget af sprøjtepulver, det tynde laklag 
giver ikke særlig meget glans og resultatet 
af pigmenter i lakken er meget begrænse-
de. Tryklak har desuden en tendens til at 
blive gullig med tiden, så både med beskyt-
telse og værdiforædling har lakering via 

lakering  O

Her måles glanspunkterne på trykket ved 
trykmaskinens styrepult. 

Duftlak – en laktype, der henvender sig til 
lugtesansen. Når man gnider på området med 
duftlak, kommer den valgte duft frem.
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trykværket en lang række begrænsnin-
ger i forhold til et rigtigt lakværk.

Transportmediet i vandlak er vand, og så 
snart vandet er ude af lakken, er den tør. En 
kraftig ir/varmlufttørrer kan fjerne vandet 
på en brøkdel af et sekund, så et ark, der 
forsegles med en vandlak, danner umid-
delbart en tør, hård overflade med masser 
af fordele. 

Aflæggerens fulde højde kan anvendes, 
fordi man ikke skal tænke på afsmitning 
og sammenbræn-
ding, og der kan slås 
om og trykkes på 
sekundasiden eller 
videreforarbejdes 
næsten med det 
samme. Forbruget af sprøjtepulver kan 
formindskes eller helt elimineres. Desuden 
gør den tørre, hårde overflade arket ’gnide-
fast’, og vandlak ’gulner’ ikke med tiden. 

Partiel lakering kan til nød opnås med 
en udskæring i gummidugen, men man får 
et langt bedre resultat, hvis man anvender 
en rigtig flexoplade, som desværre er ret 
dyr og tager tid at fremstille, hvilket gør 
kvalitativ partiel lakering via lakværket til 
en ret dyr metode – men resultatet er flot.

Vandlak contra uv-lak
Den grundlæggende forskel på trykning og 
lakering konventionelt eller med uv er, at 
sidstnævnte garanterer et fuldstændig tørt 
resultat med det samme. Det betyder elimi-
nering af afsmitning og sammenbrænding, 
mulighed for umiddelbar videreforarbejd-
ning og eliminering af sprøjtepulver. Men 
da uv-farver/lakker er ret dyre og samtidig 
kræver et dyrt og energiforbrugende uv-
tørresystem, er processen dyrere i brug. I 

gamle dage 
talte man 
også om en 
dårligere tryk-
kvalitet pga. 
større punkt-

bredning, men med nye farver er dette 
problem trådt noget i baggrunden.

Når normale tryksagskøbere begynder 
at tale om uv-lak, er dette sikkert ikke, 
fordi de med vold og magt vil bestemme 
trykkeriets måde at arbejde på, men 
derimod udelukkende et ønske om at få 
et produkt med høj glans. Glans er mere 
eller mindre synonymt med en jævnt 
reflekterende, men ikke nødvendigvis 
tyk lakfilm henover hele arket. Så derfor 

er valget af substrat, der skal lakeres på 
yderst vigtigt. Det vil – alt andet lige – 
være langt lettere at opnå en høj glans 
på et substrat med en jævn og så lidt su-
gende overflade som muligt. 

Når det er sagt, ved vi jo også, at uv-
lakfilmen normalt er mere end dobbelt så 
tyk som vandlakfilmen, og såfremt man 
giver lakken gode forhold for at kunne 
’flyde ud’, vil den tykkere lakfilm give et 
jævnere resultat. 

Endelig er det ret svært at ændre på 
de fysiske realiteter, som bl.a. betyder, at 
når noget vådt tørrer, så krymper det. Når 
man påfører lak – både vandlak og uv – 
ovenpå våde trykfarver vil tørreprocessen 
medføre, at underlaget for den jævne lak-
film ændrer sig, hvorved glansen falder. 

Det er derfor, at man ofte kan måle 
højere glansværdier umiddelbart efter, at 
arket er taget ud af maskinen, end når det 
har ligget et par dage. Og det er derfor, 
at det er vigtigt at tænke sin produkti-
onsproces igennem. Hvis man ønsker en 
rigtig høj glans på sit produkt er det for-
nuftigt at give det tid til at tørre ordent-
ligt, før sidste laklag påføres. •

„Nogle påstår, at over 80% af alle 
nye, større maskiner, som sælges 
i Europa i dag har lakværker“

27. 000 FARVER PÅ TRE FORSKELLIGE SLAGS PAPIR

Farveguiden

FÅ STYR PÅ FARVERNE

Farver bliver helt forskellige, når de trykkes på forskel-

ligt papir. Derfor er Farveguidens 27.000 farver trykt på 

tre forskellige papirtyper. Dermed kan du se, hvordan 

din tryksag kommer til at se ud på ubestrøget papir, 

kraftigt bestrøget mat (silk) papir og kraftigt bestrøget 

blank (gloss) papir.

Desuden indledes bogen med 48 sider med værdifuld 

viden om farver og farvestyring. Her lærer du at kigge 

på farver og får en grundig indføring i, hvad du skal 

være opmærksom på, når du køber skærme. Du lærer 

også, hvordan du skal indstille skærmen, så prøvetryk 

og det færdige tryk ligner hinanden.

Køb dit eksemplar i dag på www.mediamind.dk eller 

ring 70 25 35 00. Er på lager!

408 SIDER! 
Køb den  på 

www.mediamind.dk for kun 

kr. 595 + fragt
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 Grundtype:  synlig forædling konventionel uv
 1. Beskyttelseslak Nej Ja Ja  Ja
 2. Glanslak  Ja Ja Ja  Ja
 3. Matlak  Ja Ja Ja  Ja
 4. Effektlak (perlemor) Ja Ja Ja  Ja
 5. Effektlak (metal effekt) Ja Ja Ja  Ja
 6. Effektlak (metal) Ja Ja Ja  Ja
 7. Effektlak (duftlak) Nej Ja Ja  Ja
 8. Barrierelak  Nej Ja Ja  Ja
 9. Blisterlak  Nej Ja Ja  Ja
 10. Farver  Ja Ja Ja  Ja
 11. Hvid  Ja Ja Ja  Ja

 lakker og deres egenskaber

Actega Terra, www.actega.com/terra
Eckart, www.eckart.net
Hostmann Steinberg/Hubergroup, www.
hostmann-steinberg.dk
Merck, www.merck.de
Schmid Rhyner, www.schmid-rhyner.ch
Sun Chemicals, www.sunchemical.dk
Tresu, www.tresu.dk

Nyttige adresser

Emballage til tygge
gummipakker. På 
metalfolien er der 
trykt partiel dækhvid 
og derefter 4farve.

Metalpigmenteret 
lak med sølveffekt på 
Budweiseretiketter.
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