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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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KIRISHIMA MATT/2 VARNISH to lakier 
dający matowe wykooczenie 
zaprojektowany specjalnie do druku 

rotograwiurowego i fleksograficznego na 
elastycznych podłożach. 

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

KIRISHIMA MATT/2 VARNISH
BA000260S

ZALECENIA DOTYCZĄCE 
STOSOWANIA 

Rozcieoczalnik: 
Flesksografia:
Etanol/Octan etylu                                         80/20
Rotograwiura:
Etanol/Octan etylu                                         80/20    
do
Etanol/Octan Etylu                                         30/70

Opóźniacz: 
Etoksypropanol, ostrożnie

Zaleca się wymieszanie produktu przed 
użyciem w celu zapewnienia jednorodności 
produktu. 
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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 zamykad aby 
uniknąd odparowania składników lotnych i 
degradacji produktu. 

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Lakier KIRISHIMA MATT/2 VARNISH nie jest 
przeznaczony do zadruku opakowao 
żywnościowych, za wyjątkiem opakowao, 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 koocowy 
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_KIRISHIMA MATT/2 
VARNISH ”.

WAŻNE

Ze względu na lokalne warunki, które mogą 
zmienid wyniki, zalecamy sprawdzenie 
zachowywania się produktu przed 
drukowaniem. 
Zalecamy kontakt z naszym Działem 
Technicznym w przypadku nietypowych 
prac poligraficznych. 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Matowy efekt

Doskonała odpornośd na temperaturę

Nie nadaje się do laminacji

Zawartośd substancji stałych = 30,1%

SAKATA INX
Visual Communication Technology
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UWAGI

W przypadku laminowania "off line", w którym 
lakier jest w kontakcie z farbą na wałku 
farbowym, w zależności od rodzaju farby, lakier 
KIRISHIMA MATT/2 VARNISH może wykazywad 
pewną tendencję do tworzenia tzw. blockingu.
Z tego powodu zalecamy przeprowadzenie 
wstępnej próby, aby sprawdzid czy zjawisko 
blockingu nie wystąpi.
W każdym przypadku, aby zminimalizowad 
ryzyko blokowania, zaleca się zwrócenie uwagi 
na warunki suszenia oraz podczas przewijania 
przy niskich temperaturach używad niskich 
ciśnieo.


