


ACTEGA is gespecialiseerd producent van 
lakken, inkten en coatings voor de grafi-
sche en verpakkingsindustrie. Het weet als 

geen ander hoe de markt voortdurend op zoek is 
naar ‘special effects’ die indruk maken en meer-
waarde bieden. Op hetzelfde moment wordt er 
scherp op de kosten gelet en bovendien speelt 
duurzaamheid een belangrijke rol. Met de ontwik-
keling van de WESSCO POLAR UV zilver-lakken is 
het ACTEGA gelukt aan al deze wensen tegemoet 
te komen.

De nieuwe serie voegt vijf zilver UV-lakken toe 
aan het portfolio van ACTEGA: vier varianten be-
stemd voor toepassing in flexo, en een versie voor 
gebruik in offset. De lakken produceren, zeker als 
ze ook nog eens van transparante vernis worden 
voorzien, schitterende glans- en spiegeleffecten 
op papier en karton. De lak laat zich ook prima 
 bedrukken met UV offsetinkten, zodat er een 
breed scala ontstaat aan creatieve mogelijkheden 
die gegarandeerd de aandacht trekken.

ALTERNATIEF VOOR BESTAANDE TECHNIEKEN
De WESSCO POLAR UV zilver-lakken van ACTEGA 
bieden een interessant alternatief voor het gebruik 

De vraag naar hoogwaardig drukwerk voor bijvoorbeeld premium 
verpakkingen en labels, maar ook luxe omslagen voor boeken of 
magazines, neemt nog altijd toe. Het gebruik van zilvereffecten zorgt 
daarbij voor een exclusieve uitstraling. ACTEGA introduceert daarom nu 
een nieuwe serie hoogglanzend zilver-lakken. Deze WESSCO POLAR-
serie zorgt voor schitterende resultaten – tegen lagere kosten en met 
betere duurzaamheidsprestaties.

SCHITTERENDE RESULTATEN 
MET HOOGGLANS ZILVER 
LAKKEN VAN ACTEGA

van volledig gemetalliseerde papier- en karton-
soorten. Die zijn niet alleen kostbaar, maar laten 
zich ook niet of nauwelijks recycleren. De nieuwe 
lakken kunnen ook goed worden ingezet in plaats 
van traditionele hot- en coldfoiltechnieken. Met 
het toepassen van de zilver-lakken ontstaat een 
efficiënter, kosten-effectiever en duurzamer pro-
ductieproces dat op alle punten beter scoort.

Daar komt nog bij dat de WESSCO POLAR UV zilver- 
lakken van ACTEGA vrij van oplosmiddelen zijn.  
Bovendien voldoen ze aan de strengste low-migra-
tion voorschriften, zodat ze ook op voedselverpak-
kingen probleemloos kunnen worden toegepast. 
Dat biedt dus uitgelezen kansen om op te vallen in 
het winkelschap. 

www.actega.com 


