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KARTA TECHNICZNA

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 INXCure™ OSF H-UV 
Process Inks to zestaw 100% reaktywnych 
farb UV, które są utrwalane przy użyciu 
technologii H-UV.

Farby INXCure™ OSF H-UV Process Inks są 
odpowiednie do zastosowania w wysokiej 
klasy druku arkuszowym.

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

Możliwośd drukowania na szerokiej gamie 
podłoży.(1) 

Utrwalenie przy wykorzystaniu technologii 
H-UV.

Nie  zawierają fotoincjatorów ITX, 
benzofenonu oraz 4-
dimetyloaminobenzoesan etylu (EPD).

Krokowa sekwencja tack-u dostosowana do 
trappingu na mokro.

Możliwośd pracy w szerokim oknie wodnym 
maszyny drukującej.

Dobrze reagują na utrwalanie.

Doskonała stabilnośd druku i balans koloru.

Nie zawierają rozpuszczalników z lotnymi 
związkami organicznymi (VOC) .

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

Są kompatybilne z wieloma roztworami 
zwilżającymi.

INXCure™ OSF H-UV Process Inks

PODŁOŻA

Papier niepowlekany i powlekany
Papier metalizowany
Płyty laminowane
Metalizowany papier
Folia(1)

(1) przyczepnośd powinna byd zawsze 
przetestowana przed użyciem.

INFORMACJA O PRODUKCIE

Ze względu na swoją unikalną formułę ten 
system farb jest kompatybilny tylko ze sobą i 
nie należy mieszad go z innymi produktami.

Stopieo Tack’u

24.5 – 18.5 +/– 0.5 @ 1200 rpm(2)

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

Typowy zakres lepkości

175 – 390 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.
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MAGAZYNOWANIE I DATA 
WAŻNOŚCI

Opakowania powinny byd zamykane natychmiast 
po użyciu.

Należy ograniczad długotrwałą ekspozycję na 
światło dzienne.

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.
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DOSTĘPNE W SERII FARBY 
PROCESOWE
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