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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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Farby procesowe INXCureTM LM Plastic LED 
Process Inks to zestaw 100% reaktywnych 
farb UV z niską migracją, które są utrwalane 
przy użyciu technologii LED (Light Emiting
Diode).

Farby INXCureTM LM Plastic LED Process Inks
zostały specjalnie opracowane do 
zastosowao w zadruku opakowao do 
pośredniego kontaktu z żywnością i 
wymaganą niską migracją. Farby są 
przystosowane do pracy na różnych 
maszynach drukarskich, także z wysokimi 
prędkościami zadruku. Wysoka intensywnośd 
i znakomite właściwości reologiczne 
pozwalają na uzyskanie żywych barw i 
doskonałej stabilności kolorystycznej.

Zgodne ze Szwajcarskim Rozporządzeniem 
817.023.21, listą EuPIA, dyrektywą 
2002/72/WE wraz z późniejszymi zmianami, 
Rozporządzeniem Komisji (WE) 1935/2004 
oraz na podstawie 2023/2006 Uchwały Rady 
Europy w sprawie opakowao farb AP (2005)2.

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

Dobra przyczepnośd do różnych podłoży1.

Utrwalanie przy wykorzystaniu technologii 
LED.

Zaprojektowane do zminimalizowania 
potencjalnej migracji (Low Migration)2.

Odpowiednie do etykiet termokurczliwych3.

Doskonała adhezja i odpornośd na ścieranie.

Doskonała stabilnośd druku i balans kolorów.

Krokowa sekwencja tack-u dostosowana do 
trappingu na mokro.

Doskonałe płynięcie i transfer.

Osiąga znakomite rezultaty na większości 
maszyn drukarskich rolowych i arkuszowych, 
nawet przy dużych prędkościach druku.

W serii INXCureTM LM Plastic LED dostępne są 
farby procesowe oraz farby bazowe do 
mieszania kolorów.

1 Przyczepnośd powinna byd zawsze przetestowana 
przed użyciem.
2 Wyniki migracji zależą od warunków drukowania 
i właściwości barierowych podłoża.
3 Ze względu na wyjątkowy charakter każdego 
substratu, SAKATA INX zaleca przetestowanie farb 
przed wykorzystaniem w produkcji.

INXCure™ LM Plastic LED Process Inks 

PODŁOŻA

Etykiety termokurczliwe

PETmet

PE, PP, OPP, PET, PETG, PVC1

INFORMACJA O PRODUKCIE

INX zaleca stosowanie lakieru ProCureTM UV 
LE (low extracable). W celu zapewnienia 
zgodności należy przeprowadzid niezależną 
analizę  wszelkich systemów stosowanych     
w połączeniu z systemem farb, który jest 
przedmiotem niniejszej karty technicznej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Jakiekolwiek dodatki niezatwierdzone do tej 
serii mogą spowodowad błąd w badaniu 
migracji.
W celu przedsięwzięcia odpowiednich 
procedur proszę skonsultowad się                     
z przedstawicielem SAKATA INX.

OŚWIADCZENIE
Nie nadaje się do bezpośredniego kontaktu    
z żywnością. Ostateczny pomiar migracji jest 
obowiązkiem osoby odpowiedzialnej za 
drukowanie/przetwarzanie, zgodnie                 
z obowiązującym prawem w Polsce.

DOSTĘPNE W SERII FARBY 
PROCESOWE

Black 1493103

Cyan 1493104

Magenta 1493105

Yellow 1493106

FR Magenta 1508944

FR Yellow 1508945

FR=Odporny na blaknięcie

Stopieo Tack’u

19.5 – 15 +/– 0.5 @ 1200 rpm4

4 tack może się różnid w zależności od rodzaju 
urządzenia do pomiaru lepkości.

Typowy zakres lepkości

165 – 250 Puazów @ 2500 s-1

Szybkośd utrwalania

Odpowiednie utrwalenie jest konieczne dla tej 
serii. 

Szybkośd utrwalania zależy od grubości 
warstwy farby, rodzaju podłoża i stanu 
technicznego zespołu utrwalającego

10/19/15 – JG

MAGAZYNOWANIE I DATA WAŻNOŚCI

Opakowania powinny byd szczelnie zamykane 
natychmiast po użyciu.
Należy ograniczad długotrwałą ekspozycję na 
działanie promieni słonecznych.
Aby zapewnid maksymalną trwałośd (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.
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