
Neváhejte nás kontaktovat s poptávkou.

PANFLEX, s.r.o.  •  Ve Velazu 277, 252 62 Statenice – Černý Vůl
Tel.:  +420/220 190 050  •  www.panflex.cz  •  obchod@panflex.cz

Více informací také na www.weilburger.com

Můžeme vám nabídnout více než 130 let zkušeností v oboru našeho 
partnera WEILBURGER, jehož jméno je synonymem nejvyšší kvality 
dokončování v obalech, etiketách a dalších komerčních tiskových úlo-
hách.

Vlastnosti a funkce:
• Ochrana produktu
• Zatraktivnění obalu
• Nezaměnitelný vzhled obalu
• Rozeznatelnost obalu pohmatem – reliéfní laky, Braillovo písmo, saténové 

laky, chip-off efekt

Vhodné na různé materiály:
• kov, plast, dřevo a folie, ale také sklo, keramika, papír či karton

Základní rozdělení laků dle typu:
• Disperzní laky
• UV laky
• Flexotiskové barvy a laky
• Laky na olejové bázi
• Sítotiskové laky
• Lepidla pro studenou laminaci
• Laky pro potravinový průmysl

Základní výčet laků:
• lesklé, matné, saténové, protiskluzové, bariérové, teplotě odolné, texturo-

vé, reliéfní, Braillovo písmo, ochranné či primery a další speciální aplikace



Snadná identifikace výrobků dle ikon:
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Vysoce reaktivní UV laky 
pro LED technologii
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lesklé UV laky
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Vysoce reaktivní UV laky
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Flexotiskové barvy a 
laky na vodní bázi

SENOSCREEN® UV

UV laky pro sítotisk; široký 
výběr speciálních efektů
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Lepidla na vodní bázi, pro 
laminaci a skládané krabice

SENOBOND® OB

Cold foil lepidla

SENOSOFT® SENOSAFE®

BP
(BRAND PROTECTION)

SENOSOFT®

Disperzní a UV laky nabíze-
jící hmatový zážitek

SENOSAFE® BP

Disperzní a UV laky pro bezpečnost-
ní/ ochranné aplikace
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Matné až vysoce lesklé 
laky na vodní bázi

SENOLITH® FP
Matné až vysoce lesklé laky na vodní 
bázi pro potravinové obaly a zboží 
citlivé zápachu

Některé z produktů lze dále dělit dle vhodnosti pro potravinový průmysl FP (Food 
Packaging) na laky pro přímý (Direct) nebo nepřímý (Non Direct) kontakt 
s potravinami.


