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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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INNOVA FLEXO jest rozpuszczalnikowym 
systemem farbowym przeznaczonym 
zwłaszcza do laminacji adhezyjnej 
(rozpuszczalnikowej lub 
bezrozpuszczalnikowej)

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
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WŁASNOŚCI TECHNICZNE

Doskonała drukowność, zwłaszcza 
półtonów.

Łatwość czyszczenia wałków rastrowych

Doskonałe siły wiązania laminatów

Bardzo niska retencja rozpuszczalników,
nawet przy dużych prędkościach

Ze względu na właściwości techniczne 
Systemu Innova Flexo, przyczepność na oPP
nie jest dobra, ale podczas wykonywania 
laminacji siły wiązania stają się idealne
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PODŁOŻA 

Orientowany i koekstrudowany PP

PET uszlachetniony chemicznie lub
koronacyjnie

Powlekane folie PVDC

Nylon

Użycie podczas obróbki temperaturowej
(Dobór koloru wg informacji):

Niektóre kolory mogą być używane do 
procesu pasteryzacji lub sterylizacji. Prosimy 
o zapoznanie się z poniższą tabelą.
Symbole G,B lub R w nazwie koloru oznacza 
czy farba jest odpowiednia czy też nie do 
danej aplikacji:

Symbol Ogólne
przeznaczenie
Bez gotowania 
Bez sterylizacji 

parowej

Pasteryzacja 
(<100ᵒC)

Sterylizacja
Parowa

(>100ᵒC)

G OK

B OK OK

R OK OK OK

ZALECENIA DOTYCZĄCE 
STOSOWANIA 

Rozcieńczalnik:
Normalny:
Etanol / Octan etylu 80/20
Polecany (wolny druk półtonów):
N-Propanol / Octan N-Propylu                     80/20

Opóźniacz:
Etoksypropanol

Rozjaśniacz:
Aby zredukować odcień bez obniżania lepkości 
zaleca się stosowanie rozjaśniacza Innova
Flexo medium.

Sakata Inx zaleca następujące lepkości 
podczas zadruku:

Kubek Forda Nº4: 18-23s

Zaleca się wymieszanie produktu przed 
użyciem w celu zapewnienia jednorodności 
produktu.

MAGAZYNOWANIE I DATA 
WAŻNOŚCI

Zalecamy przechowywanie w chłodnym, 
suchym i odizolowanym miejscu. 

Generalnie zalecamy użycie produktu przed 
upływem 18 miesięcy od wyprodukowania. Po 
tym okresie przed użyciem prosimy o kontakt z 
naszym Działem Technicznym. 

Po otwarciu opakowania przy niewykorzystaniu 
produktu zalecamy szczelnie zamykać aby 
uniknąć odparowania składników lotnych i 
degradacji oraz zanieczyszczenia produktu. 

UWAGI

Dla uzyskania wysokiej odporności 
powierzchniowej (Scotch test) materiałów 
poliolefinowych, zaleca się zadruk na folii o
napięciu powierzchniowym 38/39 dyn/cm
Serii farb Innova Flexo nie należy  mieszać z 
innymi serii farb.

W przypadku stosowania podłoża pokrytego 
PVDC c z obu stron, jeśli laminacja odbywa się 
off-line, Innova Flexo wykazuje pewną 
tendencję do tworzenia tzw. blockingu w 
przypadku gdy nie są zachowane optymalne  
warunki pracy. Dla tego rodzaju podłoży 
zalecamy przeprowadzenie wstępnej próby, 
aby potwierdzić prawidłowe zachowanie się 
farby. 
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WAŻNE

Innova Flexo nie jest przeznaczony  do 
zadruku opakowań żywnościowych, za 
wyjątkiem opakowań, gdzie zadruk jest na 
zewnętrznej stronie opakowania, o ile jest 
on stosowany zgodnie z zasadą Dobrych 
Praktyk Wytwarzania (GMP) oraz 
wytycznymi zawartymi w karcie technicznej.
Każdy podmiot odpowiedzialny za 
drukowanie, przetwarzanie oraz pakowanie 
/ napełnianie ma obowiązek zapewnienia, 
że końcowy produkt jest zdatny z 
przeznaczeniem, a farba i składniki powłoki 
nie migrują do żywności w ilościach, które 
przekraczają prawne, regulacyjne i 
zdefiniowane wymagania. 
Więcej informacji jest dostępnych w
opracowaniu “SOC-Zestawienie 
składu_INNOVA FLEXO”.

Ze względu na lokalne warunki, które mogą 
zmienić wyniki, zalecamy sprawdzenie 
zachowywania się produktu przed 
drukowaniem.

Zalecamy kontakt z naszym Działem
Technicznym w przypadku nietypowych
prac poligraficznych.

W każdym przypadku, w celu 
zminimalizowania ryzyka podczas zadruku 
na takich materiałach, zaleca się zwrócenie 
uwagi na warunki suszenia oraz podczas 
przewijania przy niskich temperaturach 
używać niskich ciśnień.


