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ETYKIETY FOSFORYZUJACE

,

Do warstwy poliuretanu dodaliśmy 
specjalny barwnik fosforyzujący, w efekcie 
którego etykieta może świecić w ciem-
ności, po wcześniejszym jej wyekspo-
nowaniu na światło. Dzi“ki  temu może być 
wykorzystywana jako symbol ostrzegaw-
czy, odblask chroniący przed wypadkiem, 
jak również element zabawek.

Najbardziej naturalne światło – światło 
słoneczne – może być teraz sposobem, 
by nadać etykiecie zaskakujący kolor. 
Wystarczy wystawić ją na działanie 
promieni słonecznych, by zobaczyć jak 
krystalicznie czysta początkowo żywica 
zmienia kolor. Dodane do poliuretanu 
fotochromatyczne pigmenty, czynią wypu-
kłą część etykiety wrażliwą na światło. 

ETYKIETY FOTOCHROMATYCZNE

Czemu nie uczynić wyjątkowej etykiety 
poprzez nadanie jej zapachu?  Dzi“ki 
specjalnemu wyposażeniu Demak oraz 
dopasowanym do poliuretanu preparatom 
zapachowym, możesz wykonać każdego 
rodzaju etykiet“  3D, jednocześnie ją per-
fumując przy użyciu jednego z szerokiej 
gamy zapachów (lub zamawiając indy-
widualny zapach na specjalne życzenie).

ETYKIETY ZAPACHOWE

Od teraz, jeśli twoja lodówka nie b“dzie 
zachowywała właściwej temperatury albo 
komputer zacznie si“  przegrzewać, zo-
staniesz o tym poinformowany za pomocą 
prostej, zmieniającej barw“,  etykiety. Jak 
to jest możliwe? Dodaliśmy do warstwy 
polimerowej specjalne substancje, które 
sprawiają, że poliuretan zmienia barw“ 
w zależności od temperatury.

ETYKIETY TERMOCHROMATYCZNE

Stosowanie środków fotochromatycznych jest polecane zwłaszcza w przypadku 
etykiet zewn“trznych,  z profilowanym reliefem lub mikroefektem 3D. Typowe 
zastosowania to gadżety oraz etykiety na rowery i motocykle. 
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MIKROEFEKT 3D
Nasza rozwinięta technologia pozwoliła 
nam stworzyć urządzenie zdolne do dozo-
wania mikrokropel żywicy poliuretanowej, 
umożliwiając tym samym tworzenie efektu 
3D na małych i wąskich elementach przy 
zachowaniu ekstremalnej dokładności 
podczas nanoszenia polimeru.

Polyuretán môže byť použitý ako 
tenká vrstva laku s vynikajúcou 
odolnosťou voči poveternostným 
podmienkam a dokonalou 
priľnavosťou. Polyuretánová vrstva 
je taká tenká, že pri dotyku možno 
cítiť výlisky pod jej povrchom. 
Typickým použitím pre tento typ 
etikiet sú emblémy pripevnené na 
volant a kapotu.

OPATENTOWANA TECHNOLOGIA KROMEX®

Ta nowa technologia daje możliwość 
bezproblemowego wykonywania emble-
matów o chromowanym wykończeniu.
Warstwa chromu może być aplikowana na 
różnorodne elementy zarówno kwadra-
towe, jak i o zakrzywionej powierzchni, 
których wysokość może sięgać nawet do 
8 mm. Najwyższej jakości i wydajności 
urządzenia Demak zostały specjalnie 
dostosowane, by umożliwić klientom 
stosowanie tej technologii.

Najskôr sa vylieva  polyuretánová 
živica tak, aby bola vytvorená 
plochá vrstva. Potom sa etiketa 
vytvrdí a vyreže z hárku, vyformujú 
sa okraje, prípadne sa umiestni 
do plastovej formy. Plošné 
polyuretánové štítky nachádzajú 
uplatnenie predovšetkým ako 
emblémy motorových vozidiel 
a odznaky.

Aplikácia selektívnej živice je možná 
prostredníctvom špeciálnej 
bezfarebnej bariérovej farby.
Touto farbou zakryté plochy budú 
polyuretánom "obídené" . Typickým 
príkladom použitia pre tento typ 
etikiet sú klávesnice, ovládacie 
panely, špeciálne štítky a nášivky.

KLASICKÉ  ETIKETY
Kryštálovo číra polyuretánová živica 
sa vylieva na povrch etikiet.  Vďaka 
povrchovému  napätiu pokrýva 
živica presne celú oblasť, avšak 
nie mimo vyznačeného miesta. 
Týmto spôsobom sa vytvára lesklý, 
trojrozmerný efekt  v tvare kopule,  
ktorý sa používa na výrobu etikiet, 
emblémov,  nálepiek atď.

Tworzenie emblematów 3D na materia-
łach jest możliwe dzięki specjalnej, 
poliestrowej bazie – reagującej na ciepło, 
w pełni drukowalnej i kompatybilnej z poli-
uretanem (dzięki czemu możliwe jest na-
niesienie żywicy na całej jej powierzchni). 

ETYKIETY KOLOROWE
Nasz tradycyjny, bezbarwny poliuretan 
staje się kolorowy dzięki dodatku w posta-
ci pigmentu. Tego typu mieszanka nadaje 
się najlepiej do produkcji regularnych 
etykiet o niewielkim rozmiarze. Gama do-
stępnych kolorów jest bardzo szeroka 
i odpowiada barwnym standardom (RAL 
i Pantone). 

ETYKIETY UV
Technologia Demak UV oferuje Ci natych-
miastowe utrwalenie etykiety. Wierzchnia 
warstwa wykonana z wysokiej jakości, 
elastycznej żywicy UV. Od teraz możesz 
produkować miliony etykiet i od razu pa-
kować je do wysyłki. Typowe zastoso-
wania to etykiety na telefony komórkowe 
oraz wszelkiego rodzaju etykiety wymaga-
jące natychmiastowego utwardzenia. 

Możliwe jest nanoszenie na etykietę kilku 
różnych warstw żywicy tak, by wspólnie 
tworzyły efekt głębi, spotęgowany dodat-
kowo przez soczewkę z poliuretanu. 
Wysokość warstwy naniesionego podwój-
nie PU może sięgać nawet 4 mm.

ETYKIETY ZAKRZYWIONE
Zastosowanie w urządzeniu Demak spe-
cjalnego modułu umożliwia kształtowanie 
i zakrzywianie etykiet w zależności od 
potrzeb. Od teraz kształt etykiet może być 
dostosowywany do zakrzywionych i niere-
gularnych powierzchni (wyłączając za-
okrąglone powierzchnie o małej średnicy). 
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ETIKETY  SO  SELEKTÍVNYM  DOMINGOM

PLOCHÉ  POLYURETÁNOVÉ  ETIKETY

TENKÉ  POLYURETÁNOVÉ  ETIKETY

ETYKIETY PRZESTRZENNE
Oto prawdziwa rewolucja w zakresie 
etykiet poliuretanowych: dzięki urządze-
niom Demak możesz od teraz nadawać 
żywicy dowolny kształt. Zamiast trady-
cyjnej „kopuły” możesz uzyskać jakąkol-
wiek geometryczną formę, otwierając się 
tym samym na niezliczone ilości nowych 
zastosowań. 

EFEKT 3D NA TEKSTYLIACH WIELOWARSTWOWE ETYKIETY 3D



MIKROEFEKT  3D
Naša rozvinutá technológia umožnila 
vytvoriť zariadenie schopné dávkovať 
mikrokvapky polyuretánovej živice, čím sa 
vytvorí účinok 3D na malých a úzkych 
prvkoch pri zachovaní dôkladnej presnosti 
počas nánosu polyméru.

Poliuretan może być używany także 
jako cienka warstwa lakieru nadają-
ca etykietom doskonałą odporność 
na warunki atmosferyczne oraz naj-
lepszą przyczepność. Warstwa poli-
uretanu jest tak cienka, że dotykając 
jej można wyczuć znajdujące się pod 
jej powierzchnią tłoczenia! Typowym 
zastosowaniem dla tego typu etykiet 
są emblematy przyczepiane do 
kierownic i kołpaków. 

PATENTOVANÁ  TECHNOLÓGIA  KROMEX® 
Táto nová technológia poskytuje možnosť 
vytvárať symboly s chrómovanou 
povrchovou úpravou.
Chrómová vrstva môže byť aplikovaná na 
rôzne prvky s rovným aj zaobleným 
povrchom do výšky až
8 mm. Vynikajúca kvalita a výkon 
zariadenia Demak boli špeciálne 
prispôsobené zákazníkom na využívanie  
tejto technológie.

Najpierw żywica poliuretanowa jest 
wylewana tak, by utworzyła wyjąt-
kowo płaską warstwę. Następnie 
etykieta jest utrwalana, wycinana
z arkusza, poddawana formowaniu 
brzegów i ewentualnie umieszczana 
w plastikowej formie. Płaskie etykie-
ty poliuretanowe znalazły zastoso-
wanie przede wszystkim jako em-
blematy motoryzacyjne i plakietki.

Selektywne nałożenie żywicy jest 
możliwe poprzez zastosowanie spe-
cjalnej bezbarwnej farby barierowej. 
Pokryte nią miejsca zostaną „omi-
nięte” przez poliuretan. Typowym 
zastosowaniem dla tego typu etykiet 
są klawiatury, panele kontrolne, 
etykiety specjalne oraz wszywki.

ETYKIETY KLASYCZNE
Krystalicznie czystą żywicę poliure-
tanową wylewa się na powierzchnię 
etykiety. Dzięki zjawisku napięcia 
powierzchniowego, żywica pokrywa 
dokładnie cały obszar, nie wykra-
czając jednakże poza wyznaczone 
krawędzie. Tworzy się w ten sposób 
błyszczący, trójwymiarowy efekt 
w kształcie kopuły, który jest wyko-
rzystywany przy produkcji etykiet, 
emblematów, naklejek itp.

ETYKIETY KOLOROWE
Nasz tradycyjny, bezbarwny poliuretan 
staje się kolorowy dzięki dodatku w posta-
ci pigmentu. Tego typu mieszanka nadaje 
się najlepiej do produkcji regularnych 
etykiet o niewielkim rozmiarze. Gama do-
stępnych kolorów jest bardzo szeroka 
i odpowiada barwnym standardom (RAL 
i Pantone). 

ETYKIETY UV
Technologia Demak UV oferuje Ci natych-
miastowe utrwalenie etykiety. Wierzchnia 
warstwa wykonana z wysokiej jakości, 
elastycznej żywicy UV. Od teraz możesz 
produkować miliony etykiet i od razu pa-
kować je do wysyłki. Typowe zastoso-
wania to etykiety na telefony komórkowe 
oraz wszelkiego rodzaju etykiety wymaga-
jące natychmiastowego utwardzenia. 

Możliwe jest nanoszenie na etykietę kilku 
różnych warstw żywicy tak, by wspólnie 
tworzyły efekt głębi, spotęgowany dodat-
kowo przez soczewkę z poliuretanu. 
Wysokość warstwy naniesionego podwój-
nie PU może sięgać nawet 4 mm.

ETYKIETY ZAKRZYWIONE
Zastosowanie w urządzeniu Demak spe-
cjalnego modułu umożliwia kształtowanie 
i zakrzywianie etykiet w zależności od 
potrzeb. Od teraz kształt etykiet może być 
dostosowywany do zakrzywionych i niere-
gularnych powierzchni (wyłączając za-
okrąglone powierzchnie o małej średnicy). 
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ETYKIETY Z DOMINGIEM SELEKTYWNYM

PŁASKIE ETYKIETY POLIURETANOWE

CIENKIE ETYKIETY POLIURETANOWE

PRIESTOROVÉ  ETIKETY
Toto je skutočná revolúcia v oblasti 
polyuretánových etikiet: vďaka 
zariadeniam Demak môžete teraz 
vytvárať živicou akýkoľvek tvar. Namiesto 
tradičnej  "kopuly" môžete získať 
ľubovoľné geometrické tvary, čím sa 
otvárajú nové možnosti aplikácií.

EFEKT  3D NA TEXTÍLIÁCH 
3D znaky na textíliách je možné vytvoriť  
vďaka špeciálnej polyesterovej báze 
reagujúcej na teplo,
plne potlačiteľnej a kompatibilnej s 
polyuretánom (vďaka čomu je možné 
naniesť živicu po celom povrchu).

WIELOWARSTWOWE ETYKIETY 3D



MIKROEFEKT 3D
Nasza rozwinięta technologia pozwoliła 
nam stworzyć urządzenie zdolne do dozo-
wania mikrokropel żywicy poliuretanowej, 
umożliwiając tym samym tworzenie efektu 
3D na małych i wąskich elementach przy 
zachowaniu ekstremalnej dokładności 
podczas nanoszenia polimeru.

Poliuretan może być używany także 
jako cienka warstwa lakieru nadają-
ca etykietom doskonałą odporność 
na warunki atmosferyczne oraz naj-
lepszą przyczepność. Warstwa poli-
uretanu jest tak cienka, że dotykając 
jej można wyczuć znajdujące się pod 
jej powierzchnią tłoczenia! Typowym 
zastosowaniem dla tego typu etykiet 
są emblematy przyczepiane do 
kierownic i kołpaków. 

OPATENTOWANA TECHNOLOGIA KROMEX®

Ta nowa technologia daje możliwość 
bezproblemowego wykonywania emble-
matów o chromowanym wykończeniu.
Warstwa chromu może być aplikowana na 
różnorodne elementy zarówno kwadra-
towe, jak i o zakrzywionej powierzchni, 
których wysokość może sięgać nawet do 
8 mm. Najwyższej jakości i wydajności 
urządzenia Demak zostały specjalnie 
dostosowane, by umożliwić klientom 
stosowanie tej technologii.

Najpierw żywica poliuretanowa jest 
wylewana tak, by utworzyła wyjąt-
kowo płaską warstwę. Następnie 
etykieta jest utrwalana, wycinana
z arkusza, poddawana formowaniu 
brzegów i ewentualnie umieszczana 
w plastikowej formie. Płaskie etykie-
ty poliuretanowe znalazły zastoso-
wanie przede wszystkim jako em-
blematy motoryzacyjne i plakietki.

Selektywne nałożenie żywicy jest 
możliwe poprzez zastosowanie spe-
cjalnej bezbarwnej farby barierowej. 
Pokryte nią miejsca zostaną „omi-
nięte” przez poliuretan. Typowym 
zastosowaniem dla tego typu etykiet 
są klawiatury, panele kontrolne, 
etykiety specjalne oraz wszywki.

ETYKIETY KLASYCZNE
Krystalicznie czystą żywicę poliure-
tanową wylewa się na powierzchnię 
etykiety. Dzięki zjawisku napięcia 
powierzchniowego, żywica pokrywa 
dokładnie cały obszar, nie wykra-
czając jednakże poza wyznaczone 
krawędzie. Tworzy się w ten sposób 
błyszczący, trójwymiarowy efekt 
w kształcie kopuły, który jest wyko-
rzystywany przy produkcji etykiet, 
emblematów, naklejek itp.

Tworzenie emblematów 3D na materia-
łach jest możliwe dzięki specjalnej, 
poliestrowej bazie – reagującej na ciepło, 
w pełni drukowalnej i kompatybilnej z poli-
uretanem (dzięki czemu możliwe jest na-
niesienie żywicy na całej jej powierzchni). 

FAREBNÉ  ETIKETY
Náš tradičný bezfarebný polyuretán sa 
stáva farebným pridaním pigmentu. Tento 
typ zmesi  je vhodný najmä pri výrobe 
malých etikiet. Dostupný rozsah farieb je 
veľmi široký a zodpovedá farebným 
štandardom (RAL  a Pantone).

UV  ETIKETY
Demak UV technológia ponúka okamžité 
vytvrdenie etikety. Vrchná vrstva je 
zhotovená z vysoko kvalitnej, elastickej  
UV živice. Odteraz môžete vytvárať 
milióny etikiet a ihneď ich baliť na 
expedíciu. Typické aplikácie sú etikety pre 
mobilné telefóny a všetky druhy etikiet, 
ktoré vyžadujú okamžité vytvrdenie.

Je možné naniesť na etiketu niekoľko 
rôznych vrstiev živice tak, aby spolu 
vytvoril hlboký efekt, dodatočne zvýšený 
polyuretánovou šošovkou. Výška 
nanesenej dvojitej PU vrstvy môže 
dosiahnuť až 4 mm.

STOČENÉ  ETIKETY
Aplikácia v špeciálnom module zariadenia 
Demak umožňuje tvarovanie a točenie 
etikiet v závislosti od požiadaviek. 
Odteraz môže byť tvar etikety upravený 
do zakriveného a nepravidelného povrchu
(s výnimkou zaoblených povrchov s 
malým priemerom).
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ETYKIETY Z DOMINGIEM SELEKTYWNYM

PŁASKIE ETYKIETY POLIURETANOWE

CIENKIE ETYKIETY POLIURETANOWE

ETYKIETY PRZESTRZENNE
Oto prawdziwa rewolucja w zakresie 
etykiet poliuretanowych: dzięki urządze-
niom Demak możesz od teraz nadawać 
żywicy dowolny kształt. Zamiast trady-
cyjnej „kopuły” możesz uzyskać jakąkol-
wiek geometryczną formę, otwierając się 
tym samym na niezliczone ilości nowych 
zastosowań. 

EFEKT 3D NA TEKSTYLIACH VIACVRSTVOVÉ  3D ETIKETY



Polyuretán
Tlač
Fólia
Lepidlo

Polyuretán
Tlač
Fólia
Lepidlo 

Polyuretán
Tlač
Fólia
Lepidlo

,

FOSFOREČNÉ  ETIKETY
Do vrstvy polyuretánu sa pridá špeciálne 
fosforeskujúce farbivo, v dôsledku čoho 
môže svietiť etiketa  v tme po jej 
predchádzajúcom vystavení na svetlo. 
Tento efekt sa môže využívať ako varovný 
symbol, reflexná ochrana pred nehodou, 
ale aj ako aj hrací prvok.

VOŇAVÉ  ETIKETY
Prečo nevytvoriť jedinečnú etiketu 
uvoľňujúcu  vôňu? Vďaka  špeciálnemu 
zariadeniu Demak  a
voňavému prípravku pridanému 
do polyuretánu je možné zhotoviť  každý 
druh 3D etikety s vôňou zo širokej škály 
vôní (alebo objednať individuálnu vôňu na 
osobitnú žiadosť).

Ak Vaša chladnička nebude udržiavať 
správnu teplotu alebo sa prehreje počítač, 
budete o tom informovaní  pomocou 
meniacej sa farby etikety. Ako je to 
možné ? Do polymérovej vrstvy sa pridajú 
špeciálne látky, ktoré v závislosti od 
teploty zmenia farby polyuretánu.

TERMOCHROMATICKÉ  ETIKETY

Dystrybutor w Polsce:

SCORPIO Sp. z o.o.
ul. Brukowa 28a, 91-341 ŁódŠ
+48 42 613 50 97
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10156 Torino - Italy
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INNOWACYJNIE   PROFESJONALNIE   Z PASJ˜

FOTOCHROMATICKÉ  ETIKETY
Najprirodzenejšie svetlo – svetlo slnečné – 
poskytuje možnosť získania úžasnej farby 
etikety. Stačí vystaviť ju na silnečné svetlo a 
pozorovať, ako pôvodne kryštalicky čistá 
živica mení farbu. Fotochromatické pigmenty 
pridané do polyuretánu spôsobujú, že vypuklé 
časti etikety sú citlivé na svetlo.  
Fotochromatické etikety sa odporúčajú použiť 
najmä v prípade externých etikiet s 
profilovaným reliéfom alebo s 3D 
mikroefektom. Typický príklad použitia sú 
etikety na bicykloch a motocykloch.
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ETYKIETY FOSFORYZUJACE

,

Do warstwy poliuretanu dodaliśmy 
specjalny barwnik fosforyzujący, w efekcie 
którego etykieta może świecić w ciem-
ności, po wcześniejszym jej wyekspo-
nowaniu na światło. Dzi“ki temu może być 
wykorzystywana jako symbol ostrzegaw-
czy, odblask chroniący przed wypadkiem, 
jak również element zabawek.

Najbardziej naturalne światło – światło 
słoneczne – może być teraz sposobem, 
by nadać etykiecie zaskakujący kolor. 
Wystarczy wystawić ją na działanie 
promieni słonecznych, by zobaczyć jak 
krystalicznie czysta początkowo żywica 
zmienia kolor. Dodane do poliuretanu 
fotochromatyczne pigmenty, czynią wypu-
kłą część etykiety wrażliwą na światło. 

ETYKIETY FOTOCHROMATYCZNE

Czemu nie uczynić wyjątkowej etykiety 
poprzez nadanie jej zapachu? Dzi“ki 
specjalnemu wyposażeniu Demak oraz 
dopasowanym do poliuretanu preparatom 
zapachowym, możesz wykonać każdego 
rodzaju etykiet“ 3D, jednocześnie ją per-
fumując przy użyciu jednego z szerokiej 
gamy zapachów (lub zamawiając indy-
widualny zapach na specjalne życzenie).

ETYKIETY ZAPACHOWE

Od teraz, jeśli twoja lodówka nie b“dzie 
zachowywała właściwej temperatury albo 
komputer zacznie si“ przegrzewać, zo-
staniesz o tym poinformowany za pomocą 
prostej, zmieniającej barw“, etykiety. Jak 
to jest możliwe? Dodaliśmy do warstwy 
polimerowej specjalne substancje, które 
sprawiają, że poliuretan zmienia barw“ 
w zależności od temperatury.

ETYKIETY TERMOCHROMATYCZNE

Stosowanie środków fotochromatycznych jest polecane zwłaszcza w przypadku 
etykiet zewn“trznych, z profilowanym reliefem lub mikroefektem 3D. Typowe 
zastosowania to gadżety oraz etykiety na rowery i motocykle. 
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