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 GRUPA PRODUKTÓW 500 

      Seria 590-05/FOOD 

      UV- lakier błyszczący / uszlachetnianie opakowań do produktów spożywczych 

 

 

 Receptura tego transparentnego, błyszczącego lakieru została stworzona specjalnie do 

uszlachetniania powierzchni opakowań spożywczych. Charakteryzuje się łagodnym zapachem,                             

szerokim spektrum przyczepności i niską migracją. 

Komponenty zostały dobrane tak, aby produkt finalny spełniał regulację EC Nr 1935/2004; zgodnie   

z którą materiały w stanie gotowym do użycia mogą wchodzić  w kontakt z produktami spożywczymi 

nie powodując zagrożenia dla ludzkiego zdrowia. Należy zwrócić uwagę na fakt, że producent 

opakowań bierze na siebie prawną odpowiedzialność za prawidłowe przetworzenie produktu  

i zastosowanie opakowania z odpowiedniego materiału. 
 

  

PODŁOŻE 

karton, papier, wydruki offsetowe z zastosowaniem odpowiedniego primera,  wydruki offsetowe 

pokryte pudrem (wymagają testów), OPP-laminat pod warunkiem odpowiedniego napięcia 

powierzchniowego 

 

ZASTOSOWANIE 

uszlachetnianie powierzchni opakowań do artykułów spożywczych 

 

WŁAŚCIWOŚCI 

siatka   UX 120-35 do L 165-27  

utwardzanie  150 - 350 mJ/m2 na białych powierzchniach 

dalsze procesy sztancowanie, cięcie, tłoczenie (konieczne próby), bigowanie, klejenie nie wskazane 

 

MATERIAŁY POMOCNICZE 

Produkt gotowy do użycia  

  

UWAGI 

WAŻNE należy zwrócić uwagę na dobre utwardzenie wydruków i prawidłowy dobór primera lub lakieru 

dyspersyjnego. 590-05/FOOD przed użyciem dobrze wymieszać, chronić przed dostępem światła.   
   

  

               
Printcolor Screen AG gwarantuje jakość produktów, nie może jednak zapewnić rezultatów ze względu na brak kontroli na 

 indywidualnym sposobem użytkowania. Odpowiedzialność producenta jest ograniczona wyłącznie do farby lub lakieru. Jakość 

podłoża lub farby do zadrukowania może ulegać zmianom, dlatego powyższe informacje podajemy  w dobrej wierze, w oparciu 

o stan naszej wiedzy i wcześniejsze doświadczenia. Dotyczy to również naszej pomocy technicznej. Gdy farby lub lakiery 

używane są na nowym podłożu lub zmieniany jest sposób użytkowania zalecamy przeprowadzenie testów przed rozpoczęciem 

produkcji w celu uzyskania pożądanych rezultatów. Decydując się na wprowadzenie do produkcji produktu bez uprzednich 

testów, robicie to Państwo na własną odpowiedzialność. 


