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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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Połączenie najlepszych technologii 
konwencjonalnych i UV zostało osiągnięte. 
Farby Fusion™ Hybrid ITX Free to 
wyjątkowy system opracowany bez użycia 
fotoinicjatora ITX (2-izopropyleno-
tioksantonu ), który pozwala na 
błyskawiczny zadruk przy pomocy 
technologii UV zachowując jakośd druku, 
obsługi i łatwośd zmywania 
charakterystyczną dla tradycyjnych farb SF 
(na bazie olejów).
Fusion™ oferuje udoskonaloną jakośd 
reakcji na światło UV, ulepszoną 
równowagę farbowo-wodną i wzmocnione 
przenoszenie w stosunku do innych 
systemów hybrydowych. Działa idealnie 
zarówno z lakierami UV oraz wodnymi jak 
również bez nich. Stopieo procesu 
wytracania połysku jest minimalny przy 
zastosowaniu lakieru UV. Farby mogą byd 
użytkowane na tradycyjnych maszynach 
drukarskich przy użyciu zatwierdzonych 
przez producenta wałków. Dzięki 
wyjątkowej formule w odróżnieniu od 
innych farb hybrydowych, Fusion™ 
eliminuje potrzebę specjalnej konfiguracji 
maszyn i wzmożonej dbałości o wałki. 
Farby Fusion™ są bezpieczne dla 
środowiska; nie zawierają rozpuszczalników 
z lotnymi związkami organicznymi oraz 
spełniają warunki oznaczenia Soy Ink Seal.

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

FUSION HYBRID ITX FREE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Farby Fusion™ nie  zawierają ITX, benzofenonu 
oraz 4-dimetyloaminobenzoesan etylu (EPD).

Wyeliminowana potrzeba specjalnej 
konfiguracji  wałków przy przechodzeniu z 
konwencjonalnych farb SF (na bazie oleju). 

Znakomita przyczepnośd do różnego rodzaju 
podłoży (m. in. Styren, PVC, podłoża 
elektrostatyczne).(1)

Zadrukowane podłoże nadaje się do obróbki w 
drukarkach laserowych jak również do 
foliowania.

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

Udoskonalona szybkośd utwardzania światłem 
w stosunku do innych systemów farb 
hybrydowych.

Znakomita lejnośd i transfer. 

Nadaje się do zastosowao IML (IN MOULD 
LABELLING).

Zmywa się wieloma konwencjonalnymi 
drukarskimi środkami myjącymi.

Możliwośd pracy w szerokim oknie wodnym 
maszyny drukującej.

Doskonałe stabilnośd druku i balans koloru 
porównywalne do najlepszych farb 
konwencjonalnych.

Możliwośd lakierowania lakierami wodnymi i 
UV oraz w systemie inline.

Dostępnośd farb w systemie Pantone.

(1) przyczepnośd powinna byd zawsze przetestowana 
przed użyciem
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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 przekładana z powrotem do 
oryginalnego pojemnika.

CECHY REOLOGICZNE

Stopieo Tack’u

15 - 12 +/- 0.5 @ 1200 rpm(2)

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

Typowy zakres lepkości

105-185 Puazów @ 2500 s-1

SZYBKOŚD UTRWALANIA

Odpowiednie utrwalenie UV jest konieczne dla 
tej serii. 
Szybkośd utrwalania zależy od grubości 
warstwy, farby, rodzaju podłoża i stanu 
technicznego zespołu utrwalającego.

ZAKRESY GĘSTOŚCI OPTYCZNEJ NA 
PAPIERZE POWLEKANYM

YELLOW MAGENTA CYAN BLACK

0,95-1,10 1,35-1,45 1,30-1,40 1,65-1,80
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