
KARTA TECHNICZNA

Informacje zawarte w tym dokumencie opierają się na naszym aktualnym stanie wiedzy. Użytkownik produktu powinien użyć wystarczających badań w celu 
sprawdzenia przydatności produktu do różnych zastosowań i warunków. Wszelkie zmiany warunków lub ostatecznego wykorzystania powinny być brane pod uwagę. 
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DIATONE ECOPURE SP to seria farb 
procesowych do offsetu arkuszowego. Są to 
typowe farby „semi-fresh”, o wysokiej 
koncentracji pigmentu pozwalające uzyskać 
maksymalną gęstość optyczną kolorów z 
optymalnym kontrastem. Jest szczególnie 
dedykowana zastosowaniom, przy których 
wymagana jest wysoka odporność na 
ścieranie, na błyszczących i matowych 
papierach powlekanych, a także pozwala 
uzyskać wysokojakościowe wydruki na 
papierach niepowlekanych.

Tack i lejność serii ECOPUR SP zostały 
ustawione w sposób umożliwiający bardzo 
dobrą drukowność w szybkich, 
wielokolorowych maszynach drukujących z 
praktycznie każdym systemem 
nawilżającym.

Seria ECOPURE SP wysycha szybciej i daje 
większy połysk przy zastosowaniu systemu 
IR. Przy czym temperatura wewnątrz stosu 
papieru nie może być wyższa niż 32 ÷ 35ºC.

W celu uzyskania większej ilości
informacji prosimy o kontakt z naszym
działem technicznym:

smART INKS
wyłączny dystrybutor farb SAKATA INX w Polsce
ul. Dąbrowskiego 238
93-231 Łódź
Tel:  + 48 42 298 53 39
Fax: + 48 42 298 52 91
Dział Sprzedaży: sprzedaz@sakatainx.pl
Dział Techniczny: service@sakatainx.pl

DIATONE ECOPURE SP

ZALECENIA DOTYCZĄCE 
STOSOWANIA

Przy tej serii farb można stosować zarówno 
konwencjonalny roztwór nawilżający jak i ten o 
niskiej zawartości alkoholu uzyskując tak samo 
wysoką i stabilną jakość druku. Zawartość 
alkoholu zależy od typu maszyny drukującej, 
systemu nawilżania lub dodatków. Ogólnie nie 
zaleca się niższego stężenia alkoholu niż 5% lub 
wyższego niż 15%.

Temperatura roztworu nawilżającego 
powinna wynosić:

temperatura w pomieszczeniu poniżej 25ºC: 
pomiędzy 10 – 15ºC

temperatura w pomieszczeniu powyżej 25ºC:
pomiędzy 7 – 10ºC

Wartość pH roztworu zwilżającego powinna 
się zawierać pomiędzy 4,8 – 5,5.

Seria ECOPURE SP nie zasycha w kałamarzu i na 
wałkach farbowych w czasie 10-12 godzin 
(oczywiście zależy to również od rodzaju 
maszyny drukującej i temperatury otoczenia). 
W przypadku dłuższych postojów zalecane jest 
stosowanie sprayu, który zapobiega zasychaniu 
farby.
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YELLOW MAGENTA CYAN BLACK

TACK LEJNOŚĆ TACK LEJNOŚĆ TACK LEJNOŚĆ TACK LEJNOŚĆ

195 7,0 220 7,5 220 7,5 220 6,5

TACK: pomiar przy użyciu tack-o-scope przy 100m/min
LEJNOŚĆ: pomiar przy użyciu spreadometru.

UWAGA: Parametry zawarte w tabeli mogą zostać 
zmodyfikowane, a wszystkie ewentualne różnice będą 
zawarte w aktualnej wersji karty technicznej.

ODPORNOŚCI

YELLOW MAGENTA CYAN BLACK

ODPORNOŚĆ NA 
ŚWIATŁO 2-3 5 8 8

ODPORNOŚĆ NA 
TEMPERATURĘ 4 4 5 5

ODPORNOŚĆ NA 
KWASY 5 2 5 5

ODPORNOŚĆ NA 
ZASADY 5 3 5 5

ODPORNOŚĆ NA 
PARAFINĘ 3 4 5 5

ODPORNOŚĆ NA 
PLASTYFIKATOTY 4 4 5 4

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

MAGAZYNOWANIE

Produkt powinien być przechowywany w 
odizolowaniu od źródeł prądu i ciepła. Należy 
unikać ekstremalnych warunków wilgotności. 

Na ogół zaleca się stosowanie tego produktu 12 
miesięcy od daty produkcji, w szczególności w 
przypadku farby czarnej. Po tym czasie, przed 
użyciem, prosimy o kontakt z naszym Działem 
Technicznym. 

Dla farb pakowanych w beczki, aby zapobiec 
powstawaniu kożucha, data ważności wynosi 2 
miesiące od daty dostawy dla farb Yellow, Cyan, 
Magenta oraz 1 miesiąc dla farby Black.

Odporność na 
ścieranie

Utrwalanie

Odwzorowanie 
punktu

Gęstość 
optyczna

Emulgowanie

Połysk

Uniwersalność 
w stosunku do 
podłoża

Pylenie na 
obciągu

- odporność na światło wg skali wełnianej (1 ÷ 8)
- pozostałe wartości wg oceny: od 1 (słaby) do 5 (doskonały)
- wartości odporności na światło są oparte na własnościach 
pigmentów
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