
Уважеми колеги,

Много от вас са се сблъсквали с
казуса «Поръчка на мастила по Pan-
tone, HKS, мострен цвят» — дали да
поръчам при фирма, дали сам да го
смеся; какво ще се получи накрая; а
после дали ще има повтoряемост;
като лакирам с UV–лак защо се про-
меня цветът на мастилото и т.н.

Темата е невероятно обширна
и ни връща в съвсем изходните
познания за цвят, светлина, коло-
риметрия и т.н. Моята цел в мо-
мента не е да ви разказвам какво е
мастило или да ви уча как се смес-
ват мастила, а със следващите ня-
колко реда бих искала да ви разкажа
как работим ние и да ви дам някои
съвети какво да имате предвид,
когато смесвате или поръчвате
смесени мастила.

Pantone Formula Guide и възмож-
ните проблеми при смесване с
основни Pantone

Практиката показва, че 90%
от смесените мастила, които ра-
ботим при нас в смеситилната
станция, се поръчват по Pantone.

Как работи Pantone Color Match-
ing System — тя съдържа 13 основни
мастила по Pantone, черно и транс-
парент. На базата на 13–те основ-
ни цвята са разработени 160 ре-
цепти и са показани в плътен тон.
Тези 160 рецепти един път са про-
светлени с транспарент (в горна-
та част на скђлата) или потъмне-
ни с черно (гледайки долната част
на скалата). Смесените мастила са
отпечатани на висок печат на
специална машина върху два мате-
риала (coated — C, uncoated –U).
Трябва да се има предвид, че някои
цветове са отпечатани с голяма
плътност, което при офсетовия

печат е почти невъзможно да се
постигне с едно минаване през ма-
шината (това от опит и сами
сте го преживяли).

Какво следва и какво да се вни-
мава, когато се смесват ма-
стилата от основни Pantone

Разлика между C и U — В скалата
са дадени едни и същи рецепти за
смесване за C и U мастила. Реално
за да се постигне съответствие с
отпечатъка на скалата се налага
напасване и коригиране на рецеп-
тите, което в нелабораторни
условия е трудно. При нас за голя-
ма част от мастилата рецепти-
те за C и U са коренно различни.

Устойчивост — много от ос-
новните мастила по Pantone
имат ниска степен на светлоус-
тойчивост, както и не са алкало–
или спиртоустойчиви, съответ-
но тaкъв е и резултатът при сме-
сените с тях мастила. За да се по-
стигне по–висока степен на свет-
лоустойчивост трябва да се заме-
нят основните компоненти. За
едно последващо UV–лакиране или
ламиниране трябва да се изберат
базови мастила, които са устой-
чиви на основи и  разтворители.
Пигментите с
по–висока устой-
чивост показ-
ват, в сравнение
с базовите пиг-
менти, разлика в
колористиката.
В повечето слу-
чай подмяна чрез
основен Pantone е
невъзможна.

Разлика между
различните изда-
ния — Всяка годи-
на излиза ново из-
дание на катало-
га. В момента то-

ва, което се продава, е 2005/2006,
трето издание. Между различните
издания винаги има разлика в нюан-
сите на цветовете, което идва
от различната всяка година хар-
тия (Pantone предупреждава за то-
ва). Скалата 2005/06 година тряб-
ва да се третира като изцяло нов
продукт (според Pantone) и е значи-
телно различна от предходните
издания. Ние в Sun Chemical, респ. в
Литомат проверяваме несъответ-
ствията и преработваме рецеп-
тите си към най–новото издание.
Старите рецепти се архивират и
могат да се поръчват по старите
им номенклатурни номера. 

Какво означава това за вас ка-
то потребители: при един и същ
номер на смесеното мастило от
различни години би могла да се на-
блюдава разлика, т.е. с годините
напр. Pantone 286 за фирма «Х» ста-
ва за нея запазен цвят, но не отго-
варя 100% на последната 2005/06
Pantone скала. Мнозина от вас поз-
нават въпроса: «Вие по коя година
скала работите?» Ново рецепти-
раното мастило получава нов но-
мер (напр. Р–05286, като 05 означа-
ва годината, а 286 е номера по Pan-
tone). За улеснение на клиентите,
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които работят с нас, такова е и
номерирането на Sun Chemical/Hart-
mann.

Irocart System на Sun Chemical 
и как работим ние:

Правило първо — ние работим
със система полуфабрикати, не с
основни мастила:

В Sun Chemical работим с ком-
пютъризирана система за смесва-
не Computer Matching System (CMS)
на базата на Irocart основни ма-
стила (монопигментни, високо
пигментирани полуфабрикати с
различна устойчивост на алкали,
спирт, светлина и т.н.). Irocart ба-
зите са по–интензивни с около
25–30% от основните Pantone ма-
стила и с около 40–50% от обикно-
вените CMYK.

Правило второ — най–важна е ин-
формацията, която вие ни давате:

При получаване на вашата заяв-
ката ние попълваме формуляр, кой-
то отива в смесителната стан-
ция и съдържа вашите задания за
цвят, килограми, материал върху
който ще се печата, изисквания за
устойчивости, последваща обра-
ботка, машина (ако има информа-
ция). Мастилата се изработват
при нормирана бяла светлина D65,
същата светлина е заложена и в
уреда за замерване и контрол Spec-
troEye на GretagMacbeth. Най–важни
за нас са материалът, устойчиво-
стите (определят се от това кой
какво ще печата и последващите
обработки), както и кой с какво
сравнява (стана въпрос по–горе за
различните издания скали. Ние
препоръчваме скалите да се подме-
нят ежегодишно). И така, колеги,
когато можете, носете ни мате-
риал и не ни поглеждайте скептич-
но, когато питаме какво ще рабо-
тите, повечето информация, коя-
то ни предоставите, е за ваша си-
гурност.

Със SpectroEye и Ink Formulation
на фирмата GretagMacbeth се замер-
ват спектралните данни на цве-
та (по мостра, номер по Pantone,
HKS) върху вашия материал за пе-
чат. Софтуерът предлага множе-
ство рецепти, от които колорис-
тът избира най–подходящата
според заданието на клиента. Из-
браната рецепта се смесва в 10 г
проба, прави се пробен отпеча-
тък, при необходимост резулта-
тът се коригира, преизчислява и
готовото мастило се архивира ка-
то крайна рецепта. При вече съще-
ствуващи рецепти се проверява
наличната рецепта според изиск-
ванията на клиента и ако е необхо-
димо също се коригира. За всяко ма-
стило се изготвя документация:
рецепта, цветна карта, пробен
контролен отпечатък с дата; от-
делно в компютърна програма се
съхраняват заявките с номера на
заявеното мастило, клиента, из-
ходящо количество, дата.

Така реално постигаме контрол
на входящите и изходящи заявки и
повторяемост на мастилата по
клиенти. Част от качествения
контрол е замерването на гото-
вия цвят с Color Quatity (DE и оп-
тична плътност) към мострения
цвят.

Както вече нееднократно спо-
менах, една от важните предпос-
тавки за доброто рецептиране е
подборът на подходящи полуфаб-
рикати. На основа изискванията
на клиентите индивидуално се
подбират основните мастила.
Напр. — мастила за етикетен пе-

чат устойчиви на луга, алкалоус-
тойчиви; мастила за печат на опа-
ковки — устойчиви на дисперсио-
нен  лак; последващо лакиране с
UV–лак или ламинат. Мастилата
се изработват готови за печат,
на база на високопигментираните
полуфабрикати се получават оп-
тимални по интензивност и сила
на цвета мастила. 

Уважаеми колеги, зададените в
Pantone скала рецептури за смесва-
не служат като базови (изходни)
рецепти. Като имаме предвид го-
ре споменатите забележки (от-
клонения в хартията между раз-
личните скали, различното нама-
стиляване, толерансите при пе-
чат на скалите), невъзможността
за смесване на устойчиви мастила
от основни Pantone, както и жела-
нието да ви спестим пари и време,
Sun Chemical разработи системата
Irocart, съпроводена с точни пред-
писания за поръчка, рецептиране,
изработване и контрол на цвета. 

И ние, както колегите ни от
Франкфурт се водим от максима-
та: «Качествено е тогава, когато
клиентът се върне отново, а не
стоката».

Доверете ни се!


