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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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New GSL HI-BR Gold and Silver zostały 
specjalnie zaprojektowane, aby osiągnąć 
wysoki połysk i efekt metaliczny z 
zachowaniem optymalnej jakości druku.

Farby te są odpowiednie do drukowania na 
papierze powlekanym .

W tym systemie jednoskładnikowych, 
gotowych do druku farb dostępne są trzy 
farby złote i jedna srebrna:
- New GSL Silver HI-Br
- New GSL Gold HI-Br Bluish
- New GSL Gold HI-Br Middle
- New GSL Gold HI- Reddish

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

FARBY METALICZNE (ZŁOTA I SREBRNA)
NEW GSL HI-BR Gold and Silver  

- Ilość wody: należy zmniejszyć ilość wody 
tak jak to tylko możliwe. Za duża ilość wody 
może powodować piling na cylindrze i 
obciągu.

- Wysokość stosu: należy uważać na 
wysokość stosu i wydłużyć czas pracy, 
ponieważ farby metaliczne utrwalają się 
wolniej niż farby konwencjonalne.

- Odporność na ścieranie: w związku z 
charakterem pigmentów metalicznych, 
odporność na ścieranie jest mniejsza niż w 
przypadku farb konwencjonalnych , w 
szczególności na powlekanych matowych 
podłożach. Można to poprawić przez 
dodanie 10% lakieru do nadruku lub 
zastosować lakier na bazie oleju. Każdy 
rodzaj wykończenia powoduje zmniejszenie 
efektu metalicznego.

- Powłoka UV, lakiery akrylowe i 
laminowanie: przyczepność powłok 
ochronnych na powierzchni farb 
metalicznych może być ograniczona. Nie 
zalecamy tego typu uszlachetniania dla farb 
metalicznych. SAKATA INX w swojej ofercie 
ma specjalną serię powłoki UV coatable C 
SP, która daje lepsze wyniki. W każdym 
przypadku jednak ze względu na kilka 
czynników (lakier, jakość kleju, proces 
suszenia farby itp.) przed rozpoczęciem 
produkcji komercyjnej należy wykonać 
testy sprawdzające proces uszlachetniania.

- Warunku magazynowania zadrukowanych 
arkuszy: Pigmenty metaliczne użyte w 
złotych farbach są bardzo wrażliwe na 
warunki przechowywania. Nieodpowiednie 
warunki mogą prowadzić do zmiany koloru. 
Wpływające warunki:
- wysoka temperatura i wilgotność
- charakter papieru: duża kwasowość 

papieru powoduje znaczne zmiany koloru
- środki chemiczne mające kontakt z 

zadrukowanymi arkuszami: kwasy, 
alkohole, zasady
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ODPORNOŚCI

SILVER
HI-BR 

GOLD 
BLUISH 
HI-BR

GOLD  
MIDDLE 
HI-BR

GOLD 
REDDISH

HI-BR

Odporność 
na kwasy NIE NIE NIE NIE

Odporność 
na alkalia NIE NIE NIE NIE

MAGAZYNOWANIE

Produkt powinien być przechowywany w 
odizolowaniu od źródeł prądu i ciepła. Należy 
unikać ekstremalnych warunków wilgotności. 

Po użyciu opakowanie powinno być natychmiast 
zamykane. Zaleca się również jak najszybsze 
zużycie otwartej farby, aby zapobiec tworzeniu 
się kożucha. 

UWAGI

Są to standardowe farby do arkuszowego druku 
offsetowego i mogą być stosowane do zadruku 
opakowań żywnościowych na zewnętrznej 
stronie opakowania. Nie nadają się zadruku 
powierzchni, które mają bezpośredni kontakt z 
artykułem żywnościowym. Jeśli potrzebujesz 
więcej informacji, prosimy o kontakt z naszym 
Działem Technicznym.

SAKATA INX
Visual Communication Technology

Ze względu na charakter i większy rozmiar 
cząstek przy użyciu metalicznych farb 
należy wziąć pod uwagę dodatkowe 
rozważania:

- Ilość farby: za duża ilość farby może 
powodować  piling na cylindrze i 
obciągu; za mała ilość farby może 
powodować nieprawidłowy transfer. Na 
ogół w celu osiągnięcia optymalnego 
efektu metalicznego konieczny jest 
większy wkład pracy niż w przypadku 
konwencjonalnych farb .


