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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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ECO – T + PACK LOW MIGRATION jest serią 
farb opracowaną specjalnie do zadruku 
zewnętrznej strony opakowania do 
żywności (zarówno opakowania 
pierwotnego jak i wtórnego) spełniającą 
wymagania prawne niezbędne dla tego 
rodzaju aplikacji.

ECO T+ PACK LM musi być nadrukowywana 
na stronie nie mającej kontaktu z 
żywnością.

W serii LOW MIGRATION dostępne są farby 
procesowe oraz farby bazowe do mieszania 
kolorów.

1. Wymogi prawne dla pakowania żywności.
1.1. Akty prawne
W sprawie materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością 
stosowane jest Rozporządzenie ( WE) Nr 
1935 /2004.
Rozporządzenie to ustanawia podstawę dla 
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia konsumentów w odniesieniu do 
opakowań do żywności zarówno 
zadrukowanych jak i niezadrukowanych. 

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 ECO – T + PACK LOW MIGRATION 
W artykule 3 tych regulacji podano, że 
materiały i wyroby muszą być wyprodukowane 
zgodnie z dobrą praktyką produkcyjną (Good
Manufacturing Practices – GMP), tak aby w 
normalnych lub przewidywalnych warunkach 
stosowania, ich składniki nie zostały 
przeniesione do żywności w ilościach, które 
mogłyby: 
• stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia 

ludzkiego
• powodować niedopuszczalne zmiany w 

składzie żywności
• zmienić zapach i smak żywności

1.2. Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP)
Dobre Praktyki Produkcyjne są objęte 
Rozporządzeniem 2023/2006, w którym są 
określone reguły jakie muszą być stosowane do 
produkcji materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Seria ECO – T + PACK LOW MIGRATION jest 
objęta zakresem tego rozporządzenia.

1.3. Dyrektywa mająca zastosowanie do farb
Nie ma określonych szczególnych przepisów 
Europejskich dotyczących Farb, z wyjątkiem 
Dyrektywy 2007/42/WE w sprawie materiałów 
i wyrobów wykonanych z folii z regenerowanej 
celulozy przeznaczonych do kontaktu  ze 
środkami spożywczymi, która stwierdza, że 
zadrukowana powierzchnia folii z 
regenerowanej celulozy nie może mieć 
bezpośredniego kontaktu z żywnością.

1.4. Przepisy szwajcarskie
Szwajcaria zmieniła Rozporządzenie o 
materiałach i wyrobach przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością i dostosowała je do farb 
używanych do opakowań do żywności.

Ta Ordynacja wprowadza "Listę substancji 
dozwolonych" i jest obowiązkowa w Szwajcarii 
od kwietnia 2010.

W maju 2011 Ordynacja została zmieniona 
poprzez dodanie nowych substancji.

To rozporządzenie obejmuje dwie części:
Część A: w której substancje, które zostały 
oznaczone toksykologicznie są wymienione i 
gdzie limit migracji specyficznej (Specific
Migration Limit - SML) został ustanowiony.
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Część B: w której substancje nie zostały 
oznaczone toksykologicznie. Ich migracja nie 
może przekroczyć 0,01mg na kg pakowanego 
produktu.

1.5. Przepisy szwajcarskie - Nestlé
przewodnik
Nestlé ma przewodnik, który stosuje się do 
farb. Najnowsza wersja tego przewodnika jest 
dostępna od 2 lutego 2012.

Podręcznik stanowi: 
• że składniki farb do opakowań produktów 

Nestlé muszą być wymienione w 
szwajcarskim rozporządzeniu

• listę surowców które muszą być 
wyłączone

1.6. Tworzywa sztuczne
Głównym rozporządzeniem w sprawie 
materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością jest 
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011.

Rozporządzenie to ustanawia Ogólny Limit 
Migracji (Overall Migration Limit - OML) jako  
60mg na kg żywności lub 10 mg na dm2

powierzchni. 

Ponadto w odniesieniu do niektórych 
substancji ustalony jest limit migracji 
specyficznej lub maksymalna zawartość 
(maximum contents - QM).

Seria ECO – T + PACK LOW MIGRATION nie 
jest objęta zakresem tego rozporządzenia, 
jednak został wzięty pod uwagę fakt, że jeśli 
któryś ze składników w jej składzie został 
wymieniony w tym rozporządzeniu, jest on 
zgodny z ograniczeniami limitów migracji 
specyficznej (SML) lub maksymalnej 
zawartości (QM).

1.7. ECO – T + PACK LOW MIGRATION kontra 
wymagania prawne
ECO – T + PACK LOW MIGRATION spełnia 
wymogi prawne opisane powyżej, w skrócie:
• Zapobieganie zmiany zapachu i smaku 

zawartości opakowania.
• Poziom migracji poniżej ustalonych 

limitów.
• Zgodność z wytycznymi Nestlé

dotyczącymi farb do opakowań (wersja 
02.02.2012).
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• Zgodność z wytycznymi EuPIA w 
sprawie zadruku powierzchni opakowań 
do żywoności na stronie nie mającej 
kontaktu z zapakowanym artykułem 
(wersja listopad 2011).

• Zgodność z Listą Wykluczeń EuPIA dla 
farb drukarskich i produktów 
pokrewnych (wydanie 7, kwiecień 
2011).

2. Właściwości techniczne ECO – T + PACK 
LOW MIGRATION.
Seria jest odpowiednia do zadruku kartonu 
oraz połyskującego i matowego 
powlekanego papieru stosowanych do 
pakowania żywności.
Poziom migracji ECO-T+ PACK LM i lakieru 
350280/150 FP DC to jedna dziesiąta górnej 
granicy migracji 10 mg/dm2 wyznaczonej 
przez obecne rozporządzenie.

Jest oparta wyłącznie na olejach roślinnych.

ECO-T+ PACK LM wysycha tylko poprzez 
wnikanie wewnątrz podłoża, a nie poprzez 
utlenianie, dlatego zawsze należy stosować 
lakier akrylowy lakier in line na bazie wody 
(niska migracja).

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 ECO – T + PACK LOW MIGRATION 
Posiada doskonałe właściwości drukujące 
(stabilność i balans farbowo-wodny), wysoką 
pigmentację i połysk oraz doskonałe 
zachowanie przyrostu punktu.
Doskonała kompatybilność z akrylowymi 
lakierami o niskiej migracji, zwłaszcza z naszym 
lakierem 350280/150 FP DC.
Seria ECO-T+ PACK LM wysycha szybciej i daje 
większy połysk przy zastosowaniu systemu IR 
przy czym temperatura wewnątrz stosu 
papieru nie może być wyższa niż 32 ÷ 35ºC. 
Należy również unikać nadmiernego strumienia 
gorącego powietrza.

ODPORNOŚCI
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Odporność na światło podano wg skali 
wełnianej, w której stopień odporności na 
działanie światła wyrażony jest w skali od 1 do 
8 (1 to najniższa odporność, a 8 najwyższa).

Wartości odporności są oparte na 
odpornościach poszczególnych pigmentów: 1 
oznacza słabą odporność, a 5 doskonałą.

W przypadku poddawania zadrukowanych 
materiałów działaniu ciepła (mikrofale lub 
tradycyjne piece) należy używać kolorów z tej 
serii odpornych na temperaturę.

W przypadku poddawania zadrukowanych 
materiałów działaniu ciepła (mikrofale lub 
tradycyjne piece) należy używać kolorów 
odpornych na temperaturę.

W mikrofalach została osiągnięta temperatura 
w zakresie od 100-110ºC do 200ºC w zależności 
od tego czy produkty spożywcze są bogate w 
wodę cukry i tłuszcze. W piecach 
konwencjonalnych osiągnięto temperaturę 
200ºC lub wyższą. 

Wszystkie kolory odporne na konwencjonalne 
piece są przystosowane do kuchenki 
mikrofalowej, ale te, które są przystosowane 
do kuchenek mikrofalowych nie mogą być 
używane w zwykłych piecach. 

W przypadku drukowania materiałów do tych 
zastosowań prosimy o kontakt z naszym 
Działem Technicznym w celu uzyskania 
większej ilości informacji. 

3. Formułowanie i produkcja ECO-T+ PACK 
LOW MIGRATION
3.1. Przegląd
Seria ECO-T+ PACK LOW MIGRATION została 
zaprojektowana, aby zminimalizować 
potencjalne przeniesienie jej składników do 
żywności poprzez migrację. 

3.2. Produkcja
W produkcji tej serii farb Sakata INX España SA 
podąża za wytycznymi "EuPIA", które mają 
zastosowanie do farb drukarskich 
przeznaczonych do pakowania żywności, jak 
również stosuje Przewodnik Dobrej Praktyki 
Produkcyjnej dostępny na stronie: 
http://www.eupia.org .
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YELLOW ECLM-06 TAK 5 5 5 5 4 

(olej)

MAGENTA ECLM-07 TAK 5 4 3 2 2-3 
(olej)

BLUE ECLM-08 TAK 8 5 5 5 5

BLACK ECLM-09 TAK 8 5 5 5 5

LOW MIGRATION
KOLORY BAZOWE
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PTN 
YELLOW C 
LM

SPOT-
300/LM TAK 4 5 5 5 5

(olej)

PTN 
ORANGE 
021 LM

SPOT-
301/LM TAK 4 5 5 5 5

(olej)

PTN GREEN 
LM

SPOT-
302/LM TAK 7-8 5 5 5 5

PTN WARM 
RED LM

SPOT-
303/LM TAK 2 4-5 4-5 4-5 4-5

PTN RED 
032 LM

SPOT-
304/LM TAK 2 4-5 4-5 4-5 4-5

PTN REFLEX 
BLUE LM

SPOT-
306/LM TAK 7 5 5 5 5

PTN BLUE 
072 LM

SPOT-
307/LM TAK 7 5 5 5 5

RHO 
DAMINE 
RED LM

SPOT-
309/LM TAK 6-7 5 5 5 5

PURPLE LM SPOT-
310/LM TAK 6-7 5 5 5 5

PTN PURPLE 
LM

SPOT-
311/LM TAK 7 5 5 5 5

OPAQUE 
WHITE LM

SPOT-
312/LM TAK 8 5 5 5 5

MEDIUM 
LACQUER 
LM

SPOT-
313/LM TAK NA 5 5 5 5

SOLID 
WARM RED 
LM

SPOT-
314/LM TAK 6-7 5 5 5 5

SOLID RED 
032 LM

SPOT-
315/LM TAK 6-7 5 5 5 5
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3.3. Surowce
Dobór surowców do tego asortymentu 
został wykonany zgodnie z "systemem 
wyboru surowców farb opakowaniowych" z 
wytycznych EuPIA.

Żaden z surowców ECO-T+ PACK LM nie 
należy do następujących kategorii (lista 
wykluczeń  EuPIA):
Typ a: Sklasyfikowany jako rakotwórczy, 
mutagenny lub działający szkodliwie na 
rozrodczość, kategorii 1 i 2 zgodnie z 
dyrektywą 67/548 / EWG.

Do ewentualnego użycia substancji z 
kategorii 3, zostało wzięte pod uwagę, że 
poprzednio przeprowadzone badania 
migracji potwierdzają, że poziomy są 
poniżej wartości SML lub TDI (dopuszczalne 
spożycie) lub, że są poniżej progu 
toksykologicznego zagrożenia  0,15 
mikrogramów / osobę / dzień.

W przypadku gdy nie opublikowano limitów 
wartości, używanie surowców było 
rozważane jedynie w przypadkach, w 
których poziomy migracji były 
niewykrywalne (granica wykrywalności 0,01 
mg/kg żywności).

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 ECO – T + PACK LOW MIGRATION 
Typ b: Sklasyfikowany jako toksyczny (T) lub 
bardzo toksyczny (T+).

Typ c: Barwniki i związki oparte na antymonie, 
arsenie, kadmie, chromie (IV), ołowiu, rtęci i 
selenie.

Typ d: Wszystkie substancje określone w 
REACH (WE 1907/2006, tytuł VIII i załącznik 
XVII) i jego zmianach, jeżeli ich stosowanie jest 
sprzeczne z Artykułem 3 rozporządzenia 
ramowego.

Żaden z surowców serii ECO-T+ PACK LM nie 
należy do następujących kategorii (kryteria 
wykluczeń Nestlé):
• Oleje mineralne
• Oleje roślinne i estry kwasów tłuszczowych 

z silnym zapachem
• Systemy suszenia na bazie kobaltu
• Pigmenty: 

Pigmenty stosowane w wytwarzaniu serii ECO-
T+ PACK LM są zgodne z wymogami czystości 
rezolucji AP (89) 1 Rady Europy (RE) w sprawie 
stosowania pigmentów w materiałach z 
tworzyw sztucznych przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością.

Przy doborze surowców do produkcji tej serii 
zostało wzięte pod uwagę czy farba jest 
odpowiednio przetwarzana tak, żeby nie miała 
wpływu na smak i zapach zapakowanego 
jedzenia.
Ponieważ na pierwotne właściwości jedzenia 
może wpływać wiele czynników innych niż 
farba producenta, producent opakowania czy 
też osoba pakująca, musi być przeprowadzona 
kontrola aby zapewnić ich przydatność.
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4. Odpowiedzialność Zgodności Prawnej
Za zgodność z wymogami prawnymi mającymi 
zastosowanie do pakowania żywności 
odpowiedzialny jest producent opakowań i 
osoba pakująca.
Sakata Inx España SA jako producent serii farb 
ECO-T+ PACK LM jest odpowiedzialna za jej 
skład zgodnie z wymogami omawianymi w 
sekcji "Formułowanie i Produkcja".
Wszyscy członkowie łańcucha opakowań muszą 
wymieniać między sobą niezbędne informacje, 
do zapewnienia, że opakowanie spełnia 
wymogi prawne.
W tym duchu Sakata Inx España SA może 
dostarczyć (na podstawie umów o zachowaniu 
poufności, jeżeli dotycz) oświadczenie o 
składzie farby ECO-T+ PACK LM do stosowania 
jako konkretna farba do opakowań do 
żywności.
Potencjał migracji i pogorszenia 
organoleptycznych właściwości zależy nie tylko 
od konkretnego składu farby, ale także od 
warunków drukowania, co jest poza kontrolą 
producenta farby. 
Z tego powodu, Sakata Inx España SA nie może 
wystawiać certyfikatów lub deklaracji 
zgodności, mówiących, że farba spełnia 
wszystkie wymogi prawne, tj. Sakata Inx España
SA nie może wydawać certyfikatów na pokrycie 
odpowiedzialności prawnej pozostałych 
członków w łańcuchu opakowaniowym.
Ostateczna weryfikacja zgodności może być 
wykonana tylko na końcowym zadrukowanym 
opakowaniu. Ostateczny producent wyrobu ma 
prawny obowiązek zapewnienia, że nadaje się 
on do zastosowania jako opakowanie do 
żywności.

5. Warunki przechowywania
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. Po tym czasie, 
przed użyciem, prosimy o kontakt z naszym 
Działem Technicznym. Z numeru seryjnego 
farby możliwe jest odczytanie daty jej 
wyprodukowania. Numer partii składa się z 
kilku cyfr: pierwsza z nich oznacza rok (0: 2010, 
1: 2011... 5: 2015), a dwie następne miesiąc 
(01: styczeń, 02: luty... 10: październik, 11: 
listopad). Po otwarciu opakowaniu, zaleca się je 
szczelnie zamykać po użyciu i wykorzystać 
najszybciej jak to możliwe.

Pigment Color Index Numer CAS
Pigment Red 81 
and RED 81 series 

45160:1 12224-98-5

Pigment Red 169 45160:1 12224-98-5
Pigment Green 1 42040:1 1325-75-3
Pigment Blue 1 42595:2 1325-87-7
Pigment Blue 62 44084 57485-98-0
Pigment Violet 1 
and 1:x

45170:2/x 1326-03-0

Pigment Violet 2 45175:1 1326-04-01

Pigment Violet 3 42535:2 1325-82-2
67989-22-4

Pigment Violet 27 42353:3 12237-62-6
Pigment Violet 39 42555:2 64070-98-0


