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KARTA TECHNICZNA

Informacje zawarte w tym dokumencie opierają się na naszym aktualnym stanie wiedzy. Użytkownik produktu powinien użyd wystarczających badao w celu 
sprawdzenia przydatności produktu do różnych zastosowao i warunków. Wszelkie zmiany warunków lub ostatecznego wykorzystania powinny byd brane pod uwagę. 
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Farby procesowe INXCureTM EB Web FTP 
NSO to seria farb utwardzanych EB, 
stworzona specjalnie dla opakowao, 
mających pośredni kontakt z żywnością. 

Została wyprodukowana zgodnie ze
szwajcarskim rozporządzeniem 817.023.21, 
listą EuPIA ("Inventory list"), Dyrektywą
2002/72/EC z późniejszymi zmianami, 
rozporządzeniami Komisji (EC) 1935/2004 i
2023/2006 i rezolucją Rady Europejskiej w 
zakresie farb do opakowao AP (2005)2. 

Formuła do stosowania przy druku
laminatów: papier/folia oraz folia/folia.

Farby są przyjazne dla środowiska
naturalnego, nie posiadają VOC oraz
sklasyfikowane zostały pod znakiem Soy 
Inks.  

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

CHARAKTERYSTYKA 
TECHNICZNA

Znakomita przyczepnośd do różnego rodzaju
podłoży.(1)

Odpowiednie dla laminatów: papier/folia 
oraz folia/folia.

Znakomita płynnośd i transfer.

Możliwośd pracy w szerokim oknie wodnym
maszyny drukującej.

Doskonała stabilnośd druku i balans koloru.

Doskonała ostrośd i optymalny przyrost
punktu rastrowego.

Seria nadaje się do tłoczenia i drukowania.(2)

Osiąga znakomite rezultaty na większości
maszyn drukarskich, łącznie z tymi o dużych
szybkościach.

Krokowa sekwencja tack-u dostosowana do 
trappingu na mokro.

Farby są przyjazne dla środowiska
naturalnego, nie posiadają VOC oraz
sklasyfikowane zostały pod znakiem Soy Inks. 

(2) tłoczenie i drukowanie powinny byd zawsze
sprawdzone przed użyciem

INXCureTM EB Web FTP NSO Process Inks

PODŁOŻA

Papier
Karton powlekany i niepowlekany
Folia(1)

(1) przyczepnośd powinna byd zawsze
przetestowana przed użyciem.

ZALECENIA DOTYCZĄCE 
STOSOWANIA

Zaleca się stosowanie lakierów ProCureTM

UV/EB LE (Low Extracable) razem z farbami
INXCureTM EB Web FTP NSO.

Wskazówki:

Stopieo Tack’u

15 - 12 +/- 0.5 @ 1200 rpm(3)

Yellow T10 = 10+/- 0.5@1200 rpm(3)

(3)  tack może się różnid w zależności od typu
używanego urządzenia do pomiaru lepkości.

Typowy zakres lepkości

90 - 240 Puazów @ 2500 s-1

Szybkośd utwardzania

Właściwe utwardzenie EB jest konieczne dla tej
serii. Szybkośd utwardzania może zależed od 
podłoża oraz rodzaju/warunków stosowanego
sprzętu.
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MAGAZYNOWANIE I DATA WAŻNOŚCI

Opakowania powinny byd zamykane natychmiast
po użyciu.
Należy ograniczad długotrwałą ekspozycję na
światło.
Aby wydłużyd datę ważności (12 miesięcy od 
daty produkcji), zamknięte opakowania nie
powinny byd przechowywane w temperaturze
przekraczającej 25°C (77°F). 

Farba, która pozostała w maszynie drukującej
nigdy nie może byd przelewana z powrotem do 
oryginalnego pojemnika.
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