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Jak nakładać Solution Werniks Satin/Glossy za pomocą wałka 
 

Przygotuj przed rozpoczęciem pracy: 

• Miejsce wolne od kurzu, pyłu i zanieczyszczeń  

• Wałek o strukturze gąbki (do nabycia na www.inkjetsolution.eu ) 

• Tace do wałka (do nabycia na www.inkjetsolution.eu ) 

• Solution Werniks  

 

Przed pokryciem: 

• Upewnij się, że powierzchnia jest czysta i gładka. 

• Wydruk musi być całkowicie wyschnięty i nie może być pokryty ani kurzem ani 

włóknem. Zalecamy aby wydruk wyschnął przez dobę przed rozpoczęciem 

powlekania werniksem. 

• Dokładnie wymieszaj werniks przez 2-3 min. Podczas rozczyniania upewnij się, że 

dosięgasz do dna butelki, co pozwoli połączyć ze sobą całość werniksu. Mieszać 

powoli aż uzyska się jednolitą konsystencje. Do wymieszania należy używać narzędzi 

pozbawionych kwasowości. 

 

Pokrywanie wydruku werniksem: 

• Namocz wałek werniksem. 

• Przeciągnij wałkiem po wydruku, najpierw pionowo, następnie poziomo, kończąc po 

przekątnej. 

• Podczas walcowania unikaj nagłych zmian kierunku. Zawsze przesuwaj wałek po 

liniach prostych. 

• Upewnij się, że cała powierzchnia jest równo pokryta.  

• Pozwól aby werniks wyschnął przez 2-3 min, a następnie pokryj całą powierzchnię 

ponownie. 

• Pokrywając powierzchnię dociskaj lekko wałek wzdłuż linii prostych. 

• Jeżeli na powierzchni występują ślady wałka, można je usunąć przejeżdżając 

ponownie wałkiem po częściach pokrytych werniksem, nie dociskając wałkiem 

wydruku. Trzeba to zrobić przed wyschnięciem powierzchni. 

 

Po pokryciu: 

• W idealnych warunkach (temperatura otoczenia 10-22°C, wilgotność 30-50%) werniks 

staje się suchy w dotyku po około 30 min.  

• Aby werniks całkowicie wyschnął, zaleca się pozostawienie wydruku przynajmniej na 

noc lub 24 godziny. W zależności od grubości warstw i innych czynników 

środowiskowych jak wilgotność, cyrkulacja powietrza i temperatura otoczenia, 

całkowity czas schnięcia werniksu może przekroczyć 24 godziny. 

• Po zakończeniu procesu powlekania wystarczy wyczyścić wałek oraz tackę ciepłą 

wodą.  

 
W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji: 

E-mail: biuro@falter.pl 

Telefon: 0048 61 2938 300 


