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Udendørs-reklamer er blevet mere almindelige 
og i dag findes der meget få busser, tog, lastbiler 
eller taxaer, som ikke har en eller anden form af 
reklametryk. For at undgå at udendørs-trykket 
mister sin tiltrækningskraft og kvalitet på 
grund af farven falmer eller forandres, er det 
nødvendigt at kende grunden til bestandighed 
mod vejr og falmning af de trykte produkter. 
 
Årsagen til de forskellige farvesvigt i 
4-farvet rastertryk, er at de fire basisfarver Gul, 
Magenta, Cyan, og Sort, opfører sig meget for-
skelligt idet de respektive pigmenter nedbrydes 
ved påvirkning af sollys (UV-stråling). Hvad er 
det nøjagtigt som sker? Hvad leder til at farver-
ne falmer? Hvordan er det muligt at forlænge 
levetiden når det gælder udendørs-reklamer? 
Dette er de grundlæggende spørgsmål som vi 
vil analysere i denne tekniske information. 
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1.0  Teori 
 
Når det gælder trykfarver, findes der en klar 
viden om at alle organiske pigmenter og deres 
bindemidler er udsatte for en forældningsproc-
ces som en følge af eksponering fra sollyset. 
Denne forårsager en falmningsproces som på 
længere sigt forandrer kuløren på trykorigina-
let. Under denne proces, bevæger molekylerne 
sig mod hinanden, som konsekvens her af, 
brydes pigmentets molekylestruktur ned og 
pigmentet mister sin farve — bliver nedbrudt. 
Det afgørende spørgsmål er derfor: 
 
Hvor modstandsdygtig er den farve man an-
vender og hvornår begynder farvetonernes 
forandring? 

Lys og Vejrbestandighed af trykte produkter 
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1.1 Global stråling 
Global stråling indebærer summen af den 
solstråling som belyser et område, for det me-
ste omfattende en kvadratmeter. Den består af 
direkte og indirekte stråling. Atmosfæren 
sammen med mulig skyer, reducerer intensite-
ten fra global stråling, idet dele af UV-
strålingen bliver reflekteret, fortyndet, eller 
absorberet.  
 
Under en solrig dag er energien sammensat af 
den strålingsintensitet som findes udenfor 
atmosfæren (sol konstanten) minus det energi-
tab på 53 % som optages af atmosfæren (på vej 
ned mod jorden). Er det en overskyet dag, op-
står der ingen direkte solstråling, kun en min-
dre svag og mindre energirig UV-stråling. Dog 
kan atmosfærens filtrerings egenskaber ikke 
regnes som konstant idet den stadigt forandres, 
f.eks. gennem ozonlagets fortynding. 
 
Mængden af global stråling, afhænger af hvor 
man befinder sig i verden. Intensiteten i solly-
set er dobbelt så stor i de Afrikanske ørkner, fra 
Mellemøsten til Indien, Australien, samt de 
sydlige dele af USA (Jordens såkaldte solbælte) 
som i Centraleuropa (f.eks. Tyskland) man 
behøver ikke at tage hensyn til ”molnighet” i 
disse områder. 
 
I dag har vi følgende middelværdier af stråling 
at regne med: 
 
Nord/Central Europa 600 — 900 kWh/m² 

Canada, Nord USA 

(45: e breddegraden, nord) 
 
Central/Syd Europa 900 — 1200 kWh/m² 

Central USA, dele af Sydamerika, nord Kina, Japan, 

og New Zeeland 

(Mellem 40: e og 45: e breddegrad) 

Nord Afrika, Mellemøsten 1200 — 2000 kWh/m² 

Syd Afrika 

(Mellem 35: e og 40: e breddegrad) 
 
Afrika, Sydlige USA, 2000 — 2500 kWh/m² 

Central og dele af Sydamerika, 

Arabiske halvøen, Indien, Australien 

(Mellem 35: e breddegrad nord og syd, samt ækva-

tor) 
 
Det fremstår tydeligt at den globale stråling 
varierer efter geografiske placering. Dette er 
vigtigt at huske på, specielt når det gælder ver-
densomspændende reklamekampagner. For-
uden det hidtil omtalte, findes der yderligere 
faktorer som påvirker trykfarvens bestandig-
hed som f.eks. høje temperaturer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Bestandighed mod falmning 
Bestandigheden mod falmning afhænger af den  
styrke trykfarven har for at kunne modstå dags-
lys og vejr. For at kunne definere falmningsbe-
standigheden, findes der standardiserede test-
metoder samt vejrmaskiner som både simule-
rer og forcerer eksponeringsprocessen for at 
kunne opnå et resultat inden for en rimelig 
tidsperiode. 
 
DIN 16525 del1 beskriver bestandighedstest 
for tryk og trykfarver i dagslys. Del2 indehol-
der også en guide til eksponeringstest for vejr-
testmaskiner. Denne guide er efterhånden ud-
viklet og betegnes nu som ISO 12040. 
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1.3 Tabel for bestandighed mod falmning 
Falmning af trykfarver afhænger af kvaliteten af 
bindemidlet samt de organiske pigmenter som 
anvendes. Pigmenterne er klassificerede og 
beskrevet i den såkaldte blåuldsskala kvali-
tetsniveu fra 1 (meget lav) til 8 (suveræn). 
 
Det vil sige, jo højere værdi, desto bedre pig-
mentkvalitet, forhøjelse af et trin indebærer 
omtrent en fordobling af udendørsholdbarhe-
den. Følgende blåuldsværdier findes angivet i 
den tekniske litteratur: 
 
Trin  1 meget lav 
Trin  2 lav 
Trin  3 middelgod 
Trin  4 god 
Trin  5 bedre 
Trin  6 meget god 
Trin  7 fortræffelig 
Trin  8 suveræn 
 
Konkret betyder det at en højkvalitets trykfarve 
som anvendes 3-5 års udendørs, bør have pig-
menter efter blåuldsskalaen på 7 til 8. Normalt 
er disse pigmenter dyre (specielt gul og magen-
ta) og pg. af dette tilbyder Marabu specielle 
farvenuancer i Marastar SR og Libraspeed LIS 
som er udviklet til udendørs anvendelse. Ved 
dette tilbud, kan kunden selv vælge den kvali-
tet han/hun ønsker 
 
2.0 Faktorer som påvirker vejr-

bestandigheden 
 
Generelt set har serigrafifarverne med sine 
mange forskellige  bindemidler (dvs. variations-
muligheder og kraftige farvelag en stor fordel 
frem for andre trykmetoder når der kræves et 
minimum for lang tids udendørs placering). 

Det er en selvfølge at kun farveserier med vejr-
bestandige bindemidler skal anvendes. Efter-
følgende kommer vi med yderligere faktorer 
som påvirker udendørsbestandigheden: 
 
2.1 Solstråling 
Det er et faktum at direkte solstråling udgør 
næsten 90 % af falmningen udendørs, dette 
trods den ganske lave procentdel af UV-stråling 
i sollys. Der er derfor en klar forbindelse mel-
lem længden af solstråling og graden af farve-
falmningen eller ”gulning”. Da styrken i solly-
set er forskelligt fordelt over jordens overflade, 
må man regne med lokale afvigelser. 
 
2.2 Vand og temperatur 
En ofte kontakt med vand eller en permanent 
forekomst af høj luftfugtighed, kombineret 
med en høj temperatur og direkte sollys påvir-
ker også trykfarven negativt, og fører hurtigt til 
nedbrydning. I dette tilfælde indebærer det at, 
rester fra bindemidlet vandrer ud til overfladen 
i form af et hvidt pulver og leder uvilkårligt til 
en nuanceforandring. Dette hvide lag kan dog 
afhjælpes ved at rengøre overfladen med vand, 
hvorefter originalfarven igen træder frem. 
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Farvenuancer blandet med hvid (pastel eller grå 
nuancer) risikerer i højere grad at rammes af 
den såkaldte nedbrydningseffekt idet titandio-
xid gennem fotokemiske aktiviteter virker 
nedbrydende på bindemidlet. 
 
En yderligere negativ faktor er risikoen for 
temperaturstigninger op til 80°C i de tilfælde 
hvor produktet udsættes for sommersol i visse 
områder. Alle farver indeholder termoplastiske 
bindemidler som kan nedbrydes af høje tem-
peraturer. Ud over det, forringes holdbarheden 
på farven de steder hvor saltindholdet i luften 
er høj (nær havet). 
 
Intensiteten i solstråling som passerer gennem 
vanddråber på overfladen af trykket er meget 
højere idet vanddråberne fungerer som et for-
størrelsesglas og fokuserer sollysets punkt 
(brandglaseffekt). 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Miljøets påvirken 
Klimaets påvirke på trykte produkter til uden-
dørsbrug forstærkes ofte yderligere af industri-
elle udslip som svovldioxid, sod, aske, m.m. 
men også af kemikalier fra  landbruget. Disse 
faktorer varierer meget mellem forskellige ste-
der og kan derfor ikke defineres på forhånd. 
 
2.4 Trykkets placering 
Alt tryk som placeres imod solen (nordlige 
halvkugle — i sydlig/sydvestlig retning) gen-
nemgår en mærkbar højere nedbrydningseffekt 
på grund af den direkte bestråling fra solen. 
Vinklets placering som 90° vertikalt, 0° eller 
45° horisontalt påvirker også levetiden på 
udendørstryk.  
I Centraleuropa, er nedbrydningen hos farven 
ca. 30 % højere ved 45° sammenlignet med 90° 
vertikalt. Placerer man trykte produkter i en 

højde på 1000m og derover accelereres falm-
ningsprocessen idet atmosfærens filtrerings-
egenskaber formindskes. Det er også afgørende 
om trykket er stationært (f.eks. skilte) eller om 
det hele tiden skifter position som når det gæl-
der tryk på et befordringsmiddel. UV-
modstandskraften i tryk på ”flytbare“ objekt er 
ca. dobbelt så stor som ved “faste” objekter. 
 
2.5 Tryksiden 
En yderligere påvirkende faktor er tryksiden på 
transparente materialer. Hvis man trykker på 
bagsiden/indersiden, kan materialet absorbere 
skadeligt UV-lys allerede inden farven er udsat 
for fuld stråling. Pga. dette er tryk på bagsiden 
af materialet, altid en fordel hvis den korrekte 
farve er valgt til produktet. 
 
2.6 Trykmateriale 
Valg af trykmateriale og farve leder til forskelli-
ge resultater ved vejrpåvirkning. Ikke bare de 
trykte farver påvirkes men også et stort antal 
trykmaterialer - se billede, gulnes af PS(styren). 
 
 
 
 
 
 
 
 
En hvid folie giver mindre farveforandring i et 
udendørs tryk, idet meget af UV-lyset reflekte-
res. Pga. dette, synker temperaturen i trykmate-
rialet med c:a 10°C sammenlignet  med en sort 
folie. 
 
Trykmaterialer af metal er naturligtvis mere 
komplicerede (selv om de bare anvendes som 
base til folie) eftersom metal leder varmen til 
sig. Denne varme trænger siden ud i det trykte 
materiale. Dette øger falmning af farverne. 
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2.7 Farvenuancer 
Valget af farvenuancer er også afgørende for det 
fremtidige resultat af vejrpåvirkning. Idet stan-
dardnuancerne, sort og blå har meget højere 
falmningsbestandighed sammenlignet med 
gul, orange, gulpigmenteret guld og/eller røde 
nuancer. For  middellang til langvarigt uden-
dørsbrug af sådanne nuancer, bør man anvende 
de bedste tilgængelige pigmenter. 
 
Med rene (monopigmenterede) nuancer opnår 
man et bedre resultat end med farver som in-
deholder flere forskellige pigmenter. Hvis man 
imidlertid er tvungen til at blande forskellige 
basisfarver (hvilket ikke kan undgås), bør ande-
len af enkelte komponenter ikke være under 5 
%. 
 
Desuden, er det vigtigt at vide at pastelnuancer, 
som indeholder en stor mængde af hvid (50-
95 %), hurtigere giver farveforandringer uden-
dørs sammenlignet med rene nuancer. Trans-
parente nuancer med en høj andel lak giver 
også dårligt beskyttelse mod UV-lys, idet pig-
mentmængden reduceres ved tilsætning af lak 
og det nedbrudte 
pigment gør at man 
tidligt oplever 
nuanceforandringer. 
Derfor bør man være 
opmærksom på hvilken 
farvenuance man 
vælger. 
 
2.8 Højlysægte trykfarver 
I følgende tabeller sammenlignes pigmentkva-
liteten i de meget falmningsresistente SR og 
LIS nuancer med standard nuancerne. Øgnin-
gen med et niveau modsvarer ca. en fordobling 
af kvaliteten udendørs. 

 
Marastar SR/ 
Libraspeed LIS 

Standard Høj 
falmning 

Citron 020/720 7 (7-8) 

Mellemgul 021/721 7 (7-8) 

Lysgul 026/ 726 7 (7-8) + 8 

Gulorange 022/722 7 (7-8) + 8 

Scharlakansrød 031/ 731 7 7 + 8 

Karminrød 032/ 732 (7-8) + 7 (7-8) + 8 

Lyserød 035/ 735 7 8 

Gulgrøn 064/ 764 (6-7) +  7 8 
 
2.9 Lak 
Generelt set giver et overtryk med lak over hele 
det trykte motiv en god beskyttelse mod UV-
lys over for de underliggende farver og burde 
derfor anvendes til alle udendørs tryk.. 
 
For et sådan overtryk, anbefaler vi en speciel 
beskyttelseslak (altså ikke standard lak!) som er 
forsynet med UV-absorberende tilsætninger. I 
dette tilfælde, overtager lakken pladsen som 
“offer” for de aggressive UV-stråler og beskyt-
ter de farvede pigmenter fra at falme. 
 
2.10 Farvelaget 
En yderligere mulighed for at udsætte falmnin-
gen over for UV-strålingen, er at øge farvelagets 
tykkelse. Dette sker ved at man vælger en gro-
vere væv som passer til opgaven. Normalt an-
befales følgende kvaliteter: 
 
Opløsningsmiddel-baserede farver 
Motivtryk: 77 til 90 tråd/cm 
Tryk over hele fladen: 54 til 77 tråd/cm 
4-farve proces tryk: 100 til 120 tråd/cm 
 
UV-hærdende farver 
Motivtryk: 120 til 140 tråd/cm 
Tryk over hel fladen: 120 til 140 tråd/cm 
4-farve proces tryk: 140 til 150 tråd/cm 
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2.11 Tilsætning af forskellige hjælpemid-
ler. 
Til justering af en farve som skal kunne klare en 
længere tid udendørs, må der ikke tilsættes mat 
pasta eller pulver i matte eller blanke farvenu-
ancer. En sådan tilsætning vil altid forringe 
bestandigheden over for vejr og falmning af 
farven. Andre tilsætninger så som blødgører 
eller udflydningsmiddel er ikke lige kritiske 
som materingsmidler, men de forøger tørrin-
gen af farvelaget. Derfor bør det aldrig tilsættes 
i farven uden speciel grund.  
 
3.0 Marabu farveanbefalinger 
 
Foruden god vedhæftning samt mekaniske og 
kemiske egenskaber, er også farvetoneomfan-
get afgørende i valget af en passende trykfarve. 
Hvis man kun anvender hvide, sorte, grønne, 
og blå nuancer behøver man ikke anvende no-
gen erstatningsfarve idet disse nuancer i sig selv 
har en god beskyttelse mod at falme. 
 
Farvetoner som gul, rød, gulgrøn samt 4-farve 
proces gul og magenta er mere sarte. Til et mel-
lem- til langtids udendørs anvendelse (3-5 år), 
skal man altid anvende nuancer med høj be-
standighed mod at falme (HFR). Marabu giver 
følgende anbefalinger: 
 
Farveserier uden HFR højlysægte nuancer 
(Liste på farveserier som har en god bindemid-
del men ingen ektra falmningsresistent nuan-
cer i farverne gul, rød, samt gulgrøn): 
 
Libragloss LIG Ultrastar UVS 
Libraprint LIP Ultraflex UVF 
Marapur PU 

Farveserier med HFR højlysægte nuancer 
(Liste på alle farveserier som har en god binde-
middel og desuden et højkvalitet pigment eller 
en ekstra falmningsresistens nuancerne i far-
verne gul, rød, samt gulgrøn): 
 
Libraspeed LIS Marapoly P 

Marastar SR  Ultraform UVFM 

Ultragraph UVAR 
 
Farveserier med HFR højlysægte raster-
farver 
Til anvendelse af 4-farve tryk udendørs under 
længere tid anbefaler vi: 
 
Libraspeed LIS (plus Gul LIS 476 97 429) 

Ultraform UVFM 

Ultragraph UVAR 

 
Lakering 
Tryk som er forudbestemt til længere tids 
udendørs brug skal overtrykkes med en anven-
delig lak (med UV-absorber). Disse lakker fin-
des som standard: 
 
Libraspeed LIS 911  Maragloss GN 911 

Marastar SR 911 Marapur PU 911 

 
Alle disse anbefalinger optimerer beskyttelsen 
for “følsomme“ trykfarver og garanterer det 
bedst mulige resultat. 


