
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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CAP HUECO jest systemem farbowym na 
bazie nitrocelulozy rekomendowanym do 
druku rotograwiurowego o zaawansowanej 
technologii i wysokiej intensywności. 

CAP HUECO została specjalnie 
zaprojektowana do druku etykiet tzw. 
sleever. 

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

CAP HUECO

ZALECENIA DOTYCZĄCE 
STOSOWANIA 

Rozcieńczalnik: 
Octan etylu lub Octan N-propylu 

Opóźniacz: 
Etoksypropanol

Rozjaśniacz: 
Aby zredukować odcień bez obniżania lepkości 
zaleca się stosowanie rozjaśniacza Cap Hueco
medium. 

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

Sakata Inx zaleca następujące lepkości podczas 
zadruku : 
Kubek Forda Nº 4 15-17s 
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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 produktu. 

UWAGI

Zwiększenie przyczepności farby do celofanu 
pokrytego PVDC można osiągnąć poprzez 
zastosowanie suszenia. 

Zastosowana farba nie pozostawia zapachu. 
Jednakże, warstwa farby musi zostać dobrze 
wysuszona, aby uniknąć pozostałości 
rozpuszczalników. 

W odniesieniu do zadruku na foliach z PVC, 
ze względu na wielką różnorodność typów 
istniejących na rynku, podczas wstępnych 
prób należy dokonać sprawdzenia 
przyczepności farby do podłoża.

WAŻNE

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. 

WŁASNOŚCI TECHNICZNE

Wysoka pigmentacja 

Połysk 

Odporność na temperaturę (ok. 130ºC) 

Dobra przyczepność i elastyczność

SAKATA INX
Visual Communication Technology

PODŁOŻA 

Folie PVC

Tzw. sleever PET

Celofan pokryty PVDC

Lakierowane aluminium (Nitroceluloza)

Papier


