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Farby standardowe do druku opakowa!
Gecko ® Frontal Uni Raster
Zastosowanie
Druk zewn!trzny wkl!s"odrukowy i fleksograficzny na nast!puj#cych grupach pod"o$y drukowych:
! Folie poliolefinowe jak LDPE, HDPE, stabilizowana folia OPP dostatecznie i równomiernie
aktywowane
!
Chemicznie aktywowany Polyester
! Celofan MS,XS po dodaniu %rodków poprawiaj#cych rozlewno%&
!
Folia aluminiowa pokryta lakierem nitrocelulozowym ,papier ,karton
Typowe zastosowania
! Wysokogatunkowe opakowania produktów spo$ywczych
! W zestawie z odpowiednimi bielami druk opakowa' chleba
! Opakowania artyku"ów higienicznych
! Ta%ma do automatów konfekcjonuj#cych i pakuj#cych
! Reklamówki z folii poliolefinowych
Charakterystyka
! Farby rozpuszczalnikowe na bazie nitrocelulozy
! Seria farb szybkoschn#cych o "agodnym zapachu do wysokojako%ciowego druku
fleksograficznego
! Odpowiednia dla klisz gumowych i fotopolimerowych wszystkich znanych producentów
! Odporne na sterylizacj! opakowania chleba wraz z w"a%ciw# 2-sk"adnikow# biel# lub 1sk"adnikow# przy u$yciu specjalnych pigmentów

Przyczepno!"

5

Odporno!" na zadrapanie

4

Odporno!" na mi#cie

4

Odporno!" na !cieranie

4

Odporno!" na zgrzewanie
g$adkie urz%dzenie
rowkowane urz%dzenie
Odporno!" na wod#
Odporno!" na wymra&anie
Odporno!" na t$uszcze spo&ywcze

180 C,1 bar,1s na folii LDPE
140C,3 bary,1s na folii LDPE
zale&na od pigmentu
zale&na od pigmentu
zale&na od pigmentu
zale&na od pigmentu

Odporno!" na migracj#
'wiat$otrwa$o!"

w zale&no!ci od pigmentu, przynajmniej 3
przewa&nie 5 – 7

(w skali we$nianej 1 – 8 apla)
Lepko!" fabryczna

30 – 60 . / ISO 2431 – kubek 5 (23°C)
25 – 40 s / DIN – kubek 4 mm (23° C)

Lepko!" drukowa
(zalecenie)

60 – 70 s / ISO 2431 – kubek 4 (23°C)
14 – 30 s / DIN – kubek 4 mm (23°C)
obowi%zuj%c% norm% jest norma ISO

Oznakowanie
Wed$ug przepisów o substancjach niebezpiecznych – patrz w karcie charakterystyki preparatu
Punkt zap$onu: < 21 °C
GGVE/GGVS: 3/F1 · IMDG: 3.2 · ICAO/IATA: 3 · UN-Nr: 1210 · Gr. opakowa(: II
Pozosta$e informacje zawiera karta charakterystyki preparatu.
!rodki pomocnicze
Rozcie"czalnik
Fleksografia

etanol lub mieszanka etanol/octan etylu 9:1
Mieszanka etanol/ octan n-propylu 9:1

Wkl#s$odruk

Mieszanka etanol/octan etylu 9:1

Opó%niacz schni#cia

etoxypropanol lub metoksypropanol

Przyspieszacz schni#cia

octan etylu

Rozja&niacz

z serii Gecko Frontal Uni Raster

Lakier dodatkowy

z serii Gecko Frontal Uni Raster

Odpieniacz

60 S 6130 09

Zmywacz

etanol lub mieszanka etanol/octan etylu

Wskazówki technologiczne

Farby serii Gecko® Frontal Uni Raster mo!na drukowa" na jednosk#adnikowej bieli podk#adowej lub
dwusk#adnikowej dla uzyskania wysokiej odporno$ci mechanicznej.
Przy wytwarzaniu reklamówek z wysztancowanym otworem do chwytania istnieje niebezpiecze%stwo
zmniejszenia przyczepno$ci farb i odporno$ci na szorowanie, poniewa! przy du!ym obci&!eniu torby
Wyci&ga si' silnie folia.
Drukuj&c opakowania z folii PE artyku#ów higienicznych,gdy folia zawiera wi'cej ni! 600 ppm $rodka
po$lizgowego, nale!y zwróci" uwag' na w#asno$ci z tego wynikaj&ce.
Przy druku na foliach OPP na niektórych foliach mog& wyst&pi" problemy z przyczepno$ci& (test
Tesa). W takich przypadkach zalecamy dodanie do farby $rodka poprawiaj&cego przyczepno$" w
ilo$ci 1,5 – 2,0%. Zaleca si' równie! zapewnienie wystarczaj&cego i równomiernego aktywowania
koronowego
Drukuj&c opakowania chleba poddawane sterylizacji nale!y w#a$ciwie dobra" biel podk#adow& i
odpowiednie pigmenty odporne na sterylizacj'.
Niew#a$ciwy wybór komponentów mo!e prowadzi" do migracji lub sklejenia .

Wybór odcienia farby
Dla wymieszania farby o po!&danym odcieniu dysponujemy szerok& palet& pigmentów. W zale!no$ci
od pó(niejszego przeznaczenia pod#o!a drukowego w powi&zaniu z wp#ywem pakowanych produktów
konieczny jest staranny wybór rodzajów pigmentu, aby znale(" optymalne rozwi&zanie dla relacji
pomi'dzy jako$ci&, cen& i wydajno$ci&.

Wskazówki u!ytkowe
®
Farby serii Gecko Frontal Uni Raster mog& by" ze sob& mieszane bez ogranicze%. Prze u!yciem
farby dobrze wymiesza" i w warunkach normalnych (temperatura 23°C, wilgotno$" 55%) uzupe#ni"
rozpuszczalnikiem do osi&gni'cia wymaganej lepko$ci drukowej. Przy temperaturze <20°C nale!y
zwróci" uwag' na to, !e w przypadku podgrzania farby zmienia si' jej lepko$", co mo!e powodowa"
zmian' odcienia koloru podczas druku nak#adu. Z tego wzgl'du zalecamy sk#adowanie farby w sta#ej
temperaturze pomi'dzy 20 a 25°C.
Dla rozja$nienia odcienia farby zalecamy u!ycie rozja$niacza; przez wy#&czne dodanie
rozpuszczalnika jako rozcie%czalnika dochodzi do niekorzystnych zmian w#a$ciwo$ci
odporno$ciowych.
W przypadku wy!szej wilgotno$ci powietrza w pomieszczeniu drukarni, i w zale!no$ci od motywu
rysunku mniejszego przyjmowania farby wskazane jest umiarkowane jej rozcie%czenie octanem etylu
lub N-octanem propylu (maksymalnie 10% w przypadku fleksografii), aby utrzyma" stabilny obieg
farby.
Sk"adowanie
Produkty przechowywane w ch#odnym i dobrze przewietrzanym pomieszczeniu w oryginalnie
zamkni'tych opakowaniach zachowuj& pe#ne walory u!ytkowe przez okres 1 roku. W opakowaniach
rozpocz'tych i natychmiast zamkni'tych maksymalnie do ) roku.
Farby na pigmentach fanalowych (prosz' zwraca" uwag' na odpowiednie oznakowania) maj& krótsz&
stabilno$" sk#adowania.
Przed drukiem nale!y farby dobrze wymiesza" i nie miesza" ich z farbami innych serii.

Zalecenia praktyczne
Przydatno!" farby odgrywa wa#n$ rol% w powodzeniu osi$gni%cia dobrej jako!ci produktu drukowego. Równie
wa#na jest przydatno!" pod&o#a drukowego i pos&ugiwanie si% u#ytymi materia&ami na maszynie drukarskiej.
Z tego wzgl%du u#ytkownik musi najpierw sprawdzi" wiele istotnych parametrów jako!ciowych na maszynie
drukarskiej zanim zwolni nak&ad do druku. W przypadku druku nawierzchniowego nale#y do tego równie#
sprawdzenie przyczepno!ci farby do pod&o#a, odporno!ci na zdrapywanie, mi%cie i !cieranie. Dalsze w&a!ciwo!ci
mechaniczne jak charakterystyka po!lizgowa, odporno!" na zgrzewanie nale#y sprawdza" w zale#no!ci od
sytuacji.
Oczywi!cie nale#y sprawdzi" zgodno!" odcienia farby z projektem. Odcie' decyduje cz%sto o osi$ganym po&ysku
w druku nawierzchniowy i zawsze jest postrzegany w powi$zaniu z po&yskiem pod&o#a, poddrukow$ biel$
gruntuj$c$ i po&yskiem w&asnym farby drukarskiej. Obchodzenie si% z farb$ na maszynie odno!nie rozcie'czania i
rozja!niania ma istotny wp&yw na efekt ko'cowy. W zwi$zku z tym powszechne wykorzystywanie resztek farb o
oryginalnej recepturze nale#y
W celu unikni%cia zak&óce' w druku u#ywanie opó(niacza na maszynie powinno by" ograniczone do
najniezb%dniejszych przypadków.
Poniewa# osi$gni%ta jako!" druku i pó(niejsza przydatno!" produktu drukowego nie zale#y wy&$cznie od farby, to
jako producent farby nie mo#emy da" na ni$ gwarancji.

Dalsze informacje i porady mo#na uzyska" pod internetowym adresem: WWW.hubergroup.de
Niniejsza informacja techniczna odpowiada aktualnemu stanowi naszej wiedzy w tym temacie i spe&nia tylko funkcj%
informacyjn$ i doradcz$. Z tego wzgl%du nie mo#e by" podstaw$ do roszcze' prawnych. Zastrze#one s$ zmiany wynikaj$ce z
post%pu technicznego.

