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RESISTA®-Label N 5080
Specjalne farby skalowe do druku na foliach poliolefinowych

®

Farby skalowe RESISTA - Label N 5080 przeznaczone s do druku na foliach poliolefinowych.
Wzrost popularno ci butelek typu PET spowodowa rozwój w dziedzinie etykiet z materia ów syntetycznych.
Dotyczy to w szczególno ci folii poliolefinowych na bazie polietylenu (PE) i polipropylenu (PP).
W porównaniu z etykietami papierowymi maj one nast puj ce zalety:
• Wysoka odporno na rozdarcie, szczególnie przy wysokiej wilgotno ci
• Wysza pr dko etykietowania
• Atrakcyjniejsze wraenia optyczne
• Szerszy zakres stosowania np. jako etykiety samokurczliwe
• Niewielki ci ar w asny
• Zalety recyklingowe (np. atwe oddzielanie od butelki)
Zasadniczo folie poliolefinowe zadrukowuje si technice fleksografii i wkl s odruku. Jednak, przy
grubo ciach folii powyej 0,4 mm, mona je stosowa take w technice druku offsetowego. Stosowane
wówczas farby offsetowe musz spe nia dwa podstawowe warunki:
• Nie zawiera olejów mineralnych (aby wyeliminowa zjawisko marszczenia si )
• Bardzo szybko wysycha oksydacyjnie
®

Farby serii RESISTA -Label N 5080 spe niaj w a nie takie kryteria.
®
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Parametry odporno ci wg normy DIN 16 524/25
wiato WS
Spirytus
Rozpuszczalniki

Alkalia

Farby skalowe
óta

41 N 5080

5

+

+

+

Magenta

42 N 5080

5

+

+

-

Cyjan

43 N 5080

8

+

+

+

Czarna

49 N 5080

8

+

+

+

41 N 5040

7

+

+

+

Folien-Czerwona 42 N 5040

7

+

+

+

Wysoka wiatotrwao
Folien- óta

N – receptura normalna

10.1.13
Wa ciwo ci specjalne
•
•
•
•
•
•
•
•

Wyj tkowo intensywne schni cie oksydacyjne
Bez zawarto ci olejów mineralnych
Doskona a odporno na cieranie
Znakomita odporno na zarysowania i zadrapania
Dobry po ysk
Dobra charakterystyka zachowania w stosie
Wysoka tolerancja na rodek zwilaj cy
Szybkie ustalanie si równowagi farbowo-wodnej

Zakres zastosowania
®

Farby skalowe RESISTA -Label N 5080 nadaj si znakomicie do druku na foliach poliolefinowych, ze
wzgl du na ich receptur – nie zawieraj bowiem olejów mineralnych. Mona je stosowa na wszystkich
typach maszyn, niezalenie od konstrukcji zespo u nawilania. Doskona e efekty osi ga si take podczas
druku na papierach metalizowanych i powlekanych metod odlewu. Dzi ki w a ciwo ci bardzo szybkiego
schni cia oksydacyjnego farby te umoliwiaj natychmiastow , dalsz obróbk .
®
Farby RESISTA -Label N 5080 charakteryzuj si take wysok intensywno ci koloru i po yskiem. P ynna
konsystencja sprawia, e farby s proste w stosowaniu. Ponadto gwarantuj wysok ostro
punktu
rastrowego i kontrastowy wydruk.
rodki pomocnicze
Farby te powinno si stosowa bez adnych specjalnych dodatków. Je li jednak zajdzie potrzeba,
dostosowania w a ciwo ci farby do specyficznych warunków druku, naley stosowa wy cznie rodki, które
s dostosowane do systemu spoiw bez olejów mineralnych.
Dlatego te polecamy nast puj ce produkty:
• Do redukcji ci gliwo ci i konsystencji farby wy cznie olej drukowy Leinöl/Drucköl 10 T 1405
• W celu przyspieszenia schni cia oksydacyjnego max. 3% suszki Grafo-Drier Extra 10 T 5001
• Jako dodatek do rodka zwilaj cego HYDROFIX-B 801309
W przypadku lakierowania proponujemy stosowanie specjalnych lakierów dyspersyjnych, które mona
stosowa równie do folii.
Farby specjalne
W oparciu o taka sam receptur dost pne s na zamówienie farby mieszane.

Obowizkowe oznaczenia ostrzegawcze
Zgodnie z przepisami o substancjach niebezpiecznych - nie s wymagane
Zgodnie z przepisami ppo. - nie s wymagane
Pozosta e informacje zawiera karta charakterystyki preparatu
Opakowania
Puszka o poj. 1 kg pakowana próniowo
Puszka o poj. 2,5 kg pakowana próniowo

Dalsze informacje i porady mona uzyska pod internetowym adresem: www.mhp.com.pl

Niniejsza informacja techniczna odpowiada aktualnemu stanowi naszej wiedzy w tym temacie i spe nia tylko funkcj informacyjn i
doradcz . Z tego wzgl du nie moe by podstaw do roszcze prawnych. Zastrzeone s zmiany wynikaj ce z post pu technicznego

