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Erinevate lakkide mõju printimise kvaliteedile 

Katse nr 1. eesmärk:  

Välja selgitada, mis põhjustab prinditud pinna keema minemist peale laki peale kandmist. 

Kirjeldus: 

On tulnud ette juhuseid, kus prinditud detailide katmisel lakiga, hakkab prinditud detaili osa 

mullitama ja laseb ennast alusmaterjali küljest lahti. See toob endaga kaasa detaili uue 

viimistlemise, mis kulutab liigselt aega. Uuringu käigus selgitatakse välja, mis võivad olla need 

keemaminemise põhjused ja kuidas oleks neid võimalik tulevikus vältida. 

Tööprotsess: 

Uuringu käigus töödeldakse sama alusmaterjali (männi liimkilp) erinevate lakkidega. Enne 

kruntlakiga katmist lihvitakse pind karedusega 180. Valmistatakse ette 23 katsekeha mõõtudega 

170 x 200 mm. Detailile prinditakse peale pilt, millel on esineb suur hulk erinevaid toone, mis 

peaks andma infot, kas prinditud detaili keemaminekut põhjustab töötlusviis, värvi kogus, 

viimistlusmaterjali valik või kombinatsioon neist kõigist. Detailidel on teostatud erineva 

tugevusega vahelihv välistamaks vahelihvist põhjustatud erinevusi.  

Lakkimiseks kasutatakse järgnevaid viimistlusmaterjale: 

Remmers vesilakk HML0104-30 

Sayerlack vesilakk AF7420 

Sayerlack tööpinna lakk TZ9020 

Sayerlack 2 komponentne lakk SU2920 

Sayerlack TU6125 

Sayerlack lahustibaasil TZL3742 

 

Printeri trüki parameetrid kõigil samad. 

 

Output profile- natural birch 360 x 1080_filtered 

White- off 

Saturation enhancement – none 

UV- 80% 

MD 

Q6P;SPOP 

 



Rakendusuuring  
 

 
Erinevate vesialuseliste 

pinnakattevahendite kestvus 
erinevates klimaatilistes tingimustes 

1.7.2 Rakendusuuringu katsed 
 

Protokoll nr 2 
 

 

2 
 

 

 Vahelihvita mänd   

 Esimene kiht lakki Teine kiht lakki 

Lihvitud 

karedusega 

    
1 Remmers HML0104-30 Remmers HML0104-30 180 

2 Sayerlack AF7420 Sayerlack AF7420 180 

3 Sayerlack TZ9020 Sayerlack TZ9020 180 

4 Sayerlack SU2920 Sayerlack SU2920 180 

5 Sayerlack TU6125 Sayerlack TU6125 180 

6 Sayerlack TZL3742 Sayerlack TZL3742 180 

    

    

 

Vahelihviga mänd käsnaga 

(nõrk)   

 Esimene kiht lakki Teine kiht lakki 

Lihvitud 

karedusega 

    
7 Remmers HML0104-30 Remmers HML0104-30 180 

8 Sayerlack AF7420 Sayerlack  AF7420 180 

9 Sayerlack TZ9020 Sayerlack  TZ9020 180 

10 Sayerlack SU2920 Sayerlack SU2920 180 

11 Sayerlack TU6125 Sayerlack TU6125 180 

12 Sayerlack TZL3742 Sayerlack TZL3742 180 

    

    

 

 

 

Vahelihviga mänd (tugev 

vahelihv)   

 Esimene kiht lakki Teine kiht lakki 

Lihvitud 

karedusega 

    
13 Remmers HML0104-30 Remmers HML0104-30 180 

14 Sayerlack AF7420 Sayerlack AF7420 180 

15 Sayerlack TZ9020 Sayerlack TZ9020 180 

16 Sayerlack SU2920 Sayerlack SU2920 180 

17 Sayerlack TU6125 Sayerlack TU6125 180 

18 Sayerlack TZL3742 Sayerlack TZL3742 180 
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Vahelihviga mänd käsnaga 

(nõrk) 

 Esimene kiht lakki Teine kiht lakki 

Lihvitud 

karedusega 

    
19 Remmers HML0104-30 Sayerlack AF7420 180 

20 Remmers HML0104-30 Sayerlack TZ9020 180 

21 Remmers HML0104-30 Sayerlack SU2920 180 

22 Remmers HML0104-30 Sayerlack TU6125 180 

23 Remmers HML0104-30 Sayerlack TZL3742 180 

 

Det nr 1 

 

Pinna siledus kare- põhjustatud vahelihvi ära jätmisest. Pinna üles keetmist ei tähelda. 
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Det nr 2 

 

Pinna siledus kare- põhjustatud vahelihvi ära jätmisest. Pinna üles keetmist ei tähelda. 

Det nr 3 

 

Märgata hästi õrna pinnakaredust- vaja välja selgitada kas see põhjustatud vahelihvi ära 

jätmisest või laki reageerimisest pinnatrükiga. 
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Det nr 4 

 

Ca 40 % detaili ulatuses näha pinnakihi üles kobrutamist. Pinna defekti pigem rohkem pildi 

tumedal osal. 

Det nr 5 

 

Pinna siledus rahuldav, kuid mitte hea - põhjustatud vahelihvi ära jätmisest. Pinna üles keetmist 

ei tähelda. 
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Det nr 6 

 

Ca 95 % detaili ulatuses näha pinnakihi üles kobrutamist. Helesinisel osal pinnadefekti vähem. 

Defekti ei esine ilma trükkimata detaili osadel. 

Det nr 7 

 

Pinna siledus kare- põhjustatud nõrgast vahelihvist. Pinna üles keetmist ei tähelda. 
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Det nr 8 

 

Pinna siledus kare- põhjustatud nõrgast vahelihvist. Pinna üles keetmist ei tähelda. 

Det nr 9 

 

Märgata hästi õrna pinnakaredust- tarvis välja selgitada, kas see põhjustatud vahelihvist või laki 

reageerimisest pinnatrükiga. 
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Det nr 10 

 

Ca 30 % detaili ulatuses näha pinnakihi üles kobrutamist. Pinna defekti pigem rohkem pildi 

tumedal osal. 

 Det nr 11 

 

Pinna siledus rahuldav, kuid mitte hea - põhjustatud nõrgast vahelihvist. Pinna üles keetmist ei 

tähelda. 
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Det nr 12 

 

Ca 95 % detaili ulatuses näha pinnakihi üles kobrutamist. Helesinisel osal pinnadefekti vähem. 

Defekti ei esine ilma trükkimata detaili osadel. 

Det nr 13 

 

Pinna siledus rahuldav. Pinna üles keetmist ei tähelda. 
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Det nr 14 

 

Pinna siledus rahuldav. Pinna üles keetmist ei tähelda. 

Det nr 15 

 

Pinna siledus rahuldav. Märgata hästi õrna pinna üles keetmist. 
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Det nr 16 

 

Ca 70 % detaili ulatuses näha pinnakihi üles kobrutamist. Pinna defekti rohkem pildi tumedal 

osal. Helesinine, helekollane ja roosa rahuldava kvaliteediga. 

Det nr 17  

 

Pinna siledus hea. Pinna üles keetmist ei tähelda. 
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Det nr 18 

 

Ca 95 % detaili ulatuses näha pinnakihi üles kobrutamist. Helesinisel osal pinnadefekti vähem. 

Defekti ei esine ilma trükkimata detaili osadel. 

Det nr 19 

 

Pinna siledus kare- põhjustatud nõrgast vahelihvist. Pinna üles keetmist ei tähelda. 
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Det nr 20 

 

Pinna siledus kare- põhjustatud nõrgast vahelihvist. Pinna üles keetmist ei tähelda. 

Det nr 21 

 

Pinna siledus kare- põhjustatud nõrgast vahelihvist. Pinna üles keetmist ei tähelda. 
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Det nr 22 

 

Pinna siledus kare- põhjustatud nõrgast vahelihvist. Pinna üles keetmist ei tähelda. 

Det nr 23 

 

Pinna siledus kare- põhjustatud nõrgast vahelihvist. Pinna üles keetmist ei tähelda. Peale nädala 

ajalist seismist on detaili pind õrnalt naksuv.  
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Järeldused: 

Peale esmaseid katsetusi selgus, et vahelihvi tugevus mõjutab minimaalselt prinditud pinna 

keemaminekut. Keemisprotsessi ei märganud veebaasil lakkide puhul, nende kombinatsioonil 

lahusti baasil ja kahekomponentsete lakkidega ning laki puhul Sayerlack TU6125. Minimaalselt 

defekte lakil Sayerlack TZ9020. Kuna isegi minimaalne defekt põhjustab kvaliteedi langust, 

siis seda lakki ei soovita. Uurides laki tarnijatelt selgus, et nemad soovitavad kasutada 

akrüüllakke, kuna need on kiire kuivamise ajaga ja väikese kuivaine sisaldusega. Järgnevalt 

korrati katset nende lakkidega. 

Lakkimiseks kasutatakse järgnevaid viimistlusmaterjale: 

Sayerlack SZ4170- ühe komponentne akrüül pinnalakk              

Sayerlack TUL3182- kahe komponentne akrüül isolaator/krunt              

Sayerlack TU7425- kahe komponentne pinnalakk                

Sayerlack TH790- kõvendi                    

Sayerlack XTL3465- UV absorber laki kasutamiseks välistingimustes. 

 

Täpne lakkimise protokoll lisana kaasas ( print ja keemine.xlsx)  
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Det nr 24 

                

 

Pinna siledus hea. Pinna üles keetmist ei tähelda. 

Det nr 25 

 

Ca 95 % detaili ulatuses näha pinnakihi üles kobrutamist. Defekti ei esine ilma trükkimata 

detaili osadel. 
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Det nr 26 

 

Ca 10 % detaili ulatuses näha pinnakihi üles kobrutamist. Pinna defekti pildi tumedal osal.  

Det nr 27 

 

Pinna siledus hea. Pinna üles keetmist ei tähelda. 
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Det nr 28 

 

Ca 10 % detaili ulatuses näha pinnakihi üles kobrutamist. Pinna defekti pildi tumedal osal.  

Det nr 29 

 

Pinna siledus hea. Pinna üles keetmist ei tähelda. 
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Det nr 30 

 

Pinna siledus hea. Pinna üles keetmist ei tähelda. 

Det nr 31 

 

Pinna siledus hea. Pinna üles keetmist ei tähelda. 
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Det nr 32 

 

Ca 95 % detaili ulatuses näha pinnakihi üles kobrutamist. Defekti ei esine ilma trükkimata 

detaili osadel. 

Det nr 33 
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Ca 5 % detaili ulatuses näha pinnakihi üles kobrutamist. Pinna defekti pildi tumedal osal. 

Kraapimisel võimalik eemaldada nii lakk kui trükk. 

Det nr 34 

 

Pinna siledus hea. Pinna üles keetmist ei tähelda. 

Det nr 35 

 

Pinna üles keetmist ei tähelda. Kraapimisel võimalik eemaldada nii lakk kui trükk. 
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Det nr 36 

 

Pinna siledus hea. Pinna üles keetmist ei tähelda. 

Det nr 37 

 

Pinna siledus hea. Pinna üles keetmist ei tähelda. 
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Det nr 38 

 

Pinna siledus hea. Pinna üles keetmist ei tähelda. 

Det nr 39 

 

Ca 95 % detaili ulatuses näha pinnakihi üles kobrutamist. Defekti ei esine ilma trükkimata 

detaili osadel. 
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Det nr 40 

 

Pinna üles keetmist ei tähelda. Kraapimisel võimalik eemaldada nii lakk kui trükk. 

Det nr 41 

 

Pinna siledus hea. Pinna üles keetmist ei tähelda. 
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Det nr 42 

 

Ca 5 % detaili ulatuses näha pinnakihi üles kobrutamist. Pinna defekti pildi tumedal osal. 

Kraapimisel võimalik eemaldada nii lakk kui trükk. 

Det nr 43 

 

Pinna siledus rahuldav. Pinna üles keetmist ei tähelda. 
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Det nr 44 

 

Ca 5 % detaili ulatuses näha pinnakihi üles kobrutamist. Pinna defekti pildi tumedal osal, 

oksakohtadel. 

Det nr 45 

 

Pinna siledus hea. Pinna üles keetmist ei tähelda. 
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Det nr 46 

 

Ca 95 % detaili ulatuses näha pinnakihi üles kobrutamist. Defekti ei esine ilma trükkimata 

detaili osadel. 

Det nr 47 

 

Pinna üles keetmist ei tähelda. Kraapimisel võimalik eemaldada nii lakk kui trükk. 
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Det nr 48 

 

Pinna siledus hea. Pinna üles keetmist ei tähelda. 

Det nr 49 

 

Pinna üles keetmist ei tähelda. Kraapimisel võimalik eemaldada nii lakk kui trükk. 
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Det nr 50 

 

Pinna siledus hea. Pinna üles keetmist ei tähelda. 

Det nr 51 

 

Pinna siledus hea. Pinna üles keetmist ei tähelda. 
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Det nr 52 

 

Pinna üles keetmist ei tähelda. Kraapimisel võimalik eemaldada nii lakk kui trükk. 

Det nr 53 

 

Pinna siledus hea. Pinna üles keetmist ei tähelda. 
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Det nr 54 

 

Pinna siledus hea. Pinna üles keetmist ei tähelda. 

Kokkuvõte: 

Keemamineku vältimiseks soovitaks võimalusel kasutada veebaasil lakke. Kui nende 

kasutamine ei ole võimalik, siis katsete tulemused näitasid, et hea tulemuse annavad ka lakid 

Sayerlack TU6125 ja Sayerlack TU7425. Keemist ei tähelda detailidel kui need ennem trükkida 

ja alles siis kanda peale kruntlakk ja põhilakk, seega reaktsiooni tekitab uv tindi reageerimine 

põhjaks oleva viimistlusainega.  

 

Katse teostas: Aeg: 

Tsenter 2017-2018 
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