
KARTA TECHNICZNA

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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YUKOFLEX jest systemem farbowym na 
bazie nitrocelulozy rekomendowanym do 
druku fleksograficznego na foliach 
polipropylenowych i polietylenowych o 
zaawansowanej technologii i wysokiej 
intensywności.

Seria farb Yukoflex pozwala na zadruk 
powierzchniowy oraz materiałów 
przeznaczonych do laminowania.

Seria ta jest odpowiednia do druku 
opakowań na mrożonki, jest odporna na 
wysokie temperatury, charakteryzuje się 
wysokim połyskiem i ma dobrą drukowność.

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

YUKOFLEX

ZALECENIA DOTYCZĄCE 
STOSOWANIA 

Rozcieńczalnik
Etanol / Octan etylu:                                      80/20

Opóźniacz:
Etoksypropanol
Metoksypropanol

Rozjaśniacz:
Aby zredukować odcień bez obniżania lepkości 
zaleca się stosowanie rozjaśniacza  Yukoflex
medium.

Zaleca się wymieszanie produktu przed 
użyciem w celu zapewnienia jednorodności 
produktu.

Sakata Inx zaleca następujące lepkości podczas 
zadruku :

Biała, kubek Forda Nº 4: 20-22s

Kolory, kubek Forda Nº 4:                           18-24s

KOD: DT01-13 / REV.: 1.6 / DATA: 14/10/2014

SAKATA INX
Visual Communication Technology

PODŁOŻA 

OPP

Koekstrudowany PP

CAST PP

PE

Lakierowane aluminium (NC + VINYL)

Papiery

MAGAZYNOWANIE I DATA 
WAŻNOŚCI

Zalecamy przechowywanie w chłodnym, 
suchym i odizolowanym miejscu. 

Generalnie zalecamy użycie produktu przed 
upływem 18 miesięcy od wyprodukowania. Po 
tym okresie przed użyciem prosimy o kontakt z 
naszym Działem Technicznym. 

Po otwarciu opakowania przy niewykorzystaniu 
produktu zalecamy szczelnie zamykać aby 
uniknąć odparowania składników lotnych i 
degradacji produktu. 

UWAGI

Dla uzyskania wysokiej odporności 
powierzchniowej (Scotch test) materiałów 
poliolefinowych, zaleca się zadruk na folii o 
napięciu powierzchniowym 38/39 dyn/cm.

Zaleca się użycie specjalnej wersji farb
Yukoflex RF do zadruku powierzchni o 
wymaganym wysokim poślizgu oraz wysokim 
poziomie odporności na ścieranie.
Seria ta nie nadaje się do zadruku powierzchni 
przeznaczonych do laminowania. 
Aby zmienić serie farb „Yukoflex” na „Yukoflex 
/ RF” należy  dodać 3% środka „RF Yukoflex 
YK000240SB”.

„ETQ Yukoflex/RF” to wersja farb dedykowana 
do zadruku etykiet typu cut&stack o niskiej 
podatności na zwijanie i dobrych własnościach 
antystatycznych.

„Yukoflex 666”, odmiana specjalnie stworzona 
do druku na lakierowanym akrylem 
polipropylenie. Po dodaniu 4% dodatku 
„Adhesion promoter BN000140S” może być 
używana w druku powierzchniowym na 
koekstrudowanym OPP. Jednakże po dodaniu 
tego dodatku nie nadaje się do druku na 
akrylowanym polipropylenie.

WŁASNOŚCI TECHNICZNE

Wysoka pigmentacja

Kompatybilność z płytami fotopolimerowymi

Wysoki połysk

Bardzo wysoka odporność na temperatury

Bardzo wysoka odporność na marszczenie

Bardzo wysoka odporność na marszczenie na 
mokro (poza farbą czerwoną gdzie konieczna 
jest selekcja pigmentów) 

Wysoka odporność na zarysowanie

Bardzo wysoka odporność na tłuszcze

Odpowiednie do laminowania

Bardzo niska retencja rozpuszczalnika
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SE-4 Yukoflex: farba Process + RGB o wysokiej 
koncentracji pigmentu zaprojektowana 
specjalnie do wałków rastrowych o wysokiej 
liniaturze. Za pomocą Yukolflex SE-4 można 
uzyskać każdy specjalny kolory lub Pantone.
Zalecany rozcieńczalnik:
N-propanol / Octan n-propylu:                   80/20
Opóźniacz:
Etkoksypropanol

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

YUKOFLEX nie jest przeznaczony  do zadruku 
opakowań żywnościowych, za wyjątkiem 
opakowań, gdzie zadruk jest na zewnętrznej 
stronie opakowania, o ile jest on stosowany 
zgodnie z zasadą Dobrych Praktyk 
Wytwarzania (GMP) oraz wytycznymi 
zawartymi w karcie technicznej.
Każdy podmiot odpowiedzialny za drukowanie, 
przetwarzanie oraz pakowanie/napełnianie ma 
obowiązek zapewnienia, że końcowy produkt 
jest zdatny z przeznaczeniem a farba i składniki 
powłoki nie migrują do żywności w ilościach 
które przekraczają prawne, regulacyjne i 
zdefiniowane wymagania. 
Więcej informacji jest dostępnych w
opracowaniu “SOC-Zestawienie 
składu_YUKOFLEX”.

WAŻNE

Ze względu na lokalne warunki, które mogą 
zmienić wyniki, zalecamy sprawdzenie 
zachowywania się produktu przed 
drukowaniem.
Zalecamy kontakt z naszym Działem 
Technicznym w przypadku nietypowych prac 
poligraficznych.


