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Charakterystyka produktu 
 
Diatone® ECO – T+ Pack LM to farby offsetowe, które zostały specjalnie opracowane do drukowania na 
zewnętrznej stronie opakowań środków spożywczych (pierwotnych i wtórnych) spełniających 

wymagania prawne obowiązujące w tym zakresie. 

Diatone® ECO – T+ Pack LM mogą być stosowane wyłącznie na zewnętrznej stronie opakowań środków 

spożywczych. 

Dostępne są farby procesowe oraz bazowe do produkcji kolorów specjalnych. 

 

1. Wymagania prawne dotyczące opakowań środków spożywczych. 
 

1.1 Akty prawne 

Podstawą prawną mającą zastosowanie w zakresie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu 

z środkami spożywczymi jest Rozporządzenie UE 1935/2004. 
Rozporządzenie to stanowi podstawę dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia 

konsumentów w odniesieniu do opakowań środków spożywczych, niezależnie od tego, czy  zostały 

zadrukowane, czy też nie. 

 

Artykuł 3 rozporządzenia 1935/2004 ustala ogólne warunki stawiane opakowaniom artykułów 

spożywczych. Materiały i przedmioty należy produkować zgodnie z Dobrą Praktyką Produkcyjną (GMP) 

tak, aby w normalnych i przewidywalnych warunkach użytkowania nie powodowały przenikania do 

artykułu spożywczego substancji w ilościach, które mogłyby: 

- zagrażać zdrowiu ludzkiemu, 

- prowadzić do zmiany składu środka spożywczego, 
- wpływać na zmiany organoleptyczne środka spożywczego. 

 

1.2 Dobra Praktyka Produkcyjna 

Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej zdefiniowane są w Rozporządzeniu 2023/2006, w którym 

określone są zasady postępowania podczas realizacji produkcji materiałów i artykułów przeznaczonych 

do kontaktu z żywnością. 

Farby z serii Diatone® ECO – T+ Pack LM odpowiadają wymogom tego dokumentu. 

 

1.3 Dyrektywa dotycząca farb drukarskich 

Nie ma w Europie szczegółowych przepisów dotyczących farb drukarskich, z wyjątkiem dyrektywy 
2007/42/WE. Dotyczy ona materiałów i wyrobów z regenerowanej celulozy i stanowi, że zadrukowana 

powierzchnia folii nie może mieć bezpośredniego kontaktu z żywnością. 

 

1.4 Ordynacja Szwajcarska 

Szwajcaria zmieniła swoją "Ordynację w sprawie materiałów i artykułów mających kontakt z żywnością" 

z zastosowaniem dla farb przeznaczonych do produkcji opakowań środków spożywczych. Dokument ten 



 
  

 

zawiera "Dozwoloną listę substancji" i obowiązuje w tym kraju od kwietnia 2010. W maju 2011 

dokonano w nim zmian i dodano nowe substancje. 

 

 

Ordynacja Szwajcarska zawiera dwie części: 
- Część A, w której wymieniono substancje poddane ocenie toksykologicznej. Jeśli określony jest limit  

migracji (SML), to nie może być przekroczony. 

- Część B, w której wymieniono substancje nie zweryfikowane toksykologicznie. Limit migracji 

specyficznej wynosi tutaj 0,01 mg / kg (10 ppb). 

 

1.5 Dyrektywa dotycząca tworzyw sztucznych 

Rozporządzenie Komisji UE nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych 

przeznaczonych do kontaktu z żywnością jest dokumentem, który reguluje kwestie prawne w tym 

obszarze.  

Ustnawia limit migracji globalnej (OML) wynoszący 60 mg na jeden kg żywności lub 10 mg na 
powierzchnię dm2. 

Ponadto w przypadku niektórych substancji ustalone są limity migracji specyficznej (SML: Specific 

Migration Limit) lub maksymalna zawartość (QM). 

 

Farby z serii Diatone® ECO – T+ Pack LM nie podlegają zapisom tego rozporządzenia. Ich receptury 

zbudowane są jednak w ten sposób, że jeśli komponent znajdujący się w ich składzie wymieniony został 

w tym dokumencie, to poziom jego migracji jest zgodny z wartością SML lub maksymalną zawartością 

(QM).   

 

1.6 Wymagania prawne dotyczące farb Diatone® ECO – T+ Pack LM 
Farby z serii Diatone® ECO – T+ Pack LM spełniają opisane powyżej wymagania prawne, gdyż: 

- Zapobiegają zmianom zapachu i smaku zawartości opakowania. 

- Ich poziom migracji znajduje się poniżej ustalonych limitów. 

- Są zgodne z wytycznymi EuPIA odnośnie farb drukowych do stosowania na zewnętrznej stronie 

opakowań środków spożywczych (wersja z listopada 2011). 

- Odpowiadają wymogom listy wykluczającej EuPIA dla farb drukowych i produktów powiązanych 

(siódma edycja z kwietnia 2011).  

 

2. Parametry techniczne farb z serii Diatone® ECO – T+ Pack LM 

 
Dedykowane są do drukowania na kartonach powlekanych oraz papierach matowych i błyszczących, 

które wykorzystywane są do produkcji opakowań środków spożywczych.   

Farby z serii Diatone® ECO – T+ Pack LM charakteryzują się bardzo niskim potencjałem migracji i 
poziomem zapachu. 

Produkt ten bazuje wyłącznie na olejach roślinnych. 

Farby z serii Diatone® ECO – T+ Pack LM schną wyłącznie przez wsiąkanie w podłoże drukowe, a nie 

oksydacyjnie. Dlatego też zalecane jest zabezpieczanie druków lakierem dyspersyjnym (low migration) 

inline. 

Farby te nie zasychają w opakowaniach oraz na powierzchni wałków. 

Charakteryzują się doskonałą drukownością (stabilną równowagą farba / środek zwilżający), wysoką 

intensywnością, połyskiem oraz niskim przyrostem wartości tonalnych.  

Doskonała kompatybilność z lakierami dyspersyjnymi o znikomym poziomie migracji. 

W celu przyspieszenia procesu schnięcia i poprawy połysku, zaleca się stosowanie promieniowania IR 
lub nadmuchu gorącego powietrza. Należy jednak zachować ostrożność i nie przekraczać temperatury 

30 – 350C w stosie oraz nadmiaru gorącego powietrza.  

 
 



 
  

 

 
 
 
Charakterystyka odporności pigmentów 
 

AMARILLO/YELLOW ECO-T+ PACK LM ECLM-06 tak 5 5 5 5 4 (olej)

MAGENTA ECO-T+ PACK LM ECLM-07 tak 5 4 3 2 2 - 3 (olej)

AZUL/BLUE ECO-T+ PACK LM ECLM-08 tak 8 5 5 5 5

NEGRO/BLACK ECO-T+ PACK LM ECLM-09 tak 8 5 5 5 5

Kwas 

mlekowy

MasłoFarby skalowe low migration Lakiery 

dyspersyjne

Światłotrwałość Alkohol Alkalia

  
 

PTN YELLOW C LOW MIGRATION LM-YELLOW/RA tak 4 5 5 5 5 (olej)

PTN RUBINE LOW MIGRATION LM-RUBINE/RA tak 5 4 3 2  2-3 (olej)

PTN PROCESS BLUE LOW MIGRATION LM-PBLUE/RA tak 8 5 5 5 5

PTN BLACK LOW MIGRATION LM-BLACK/RA tak 8 5 5 5 5

PTN ORANGE 021 LOW MIGRATION LM-021/RA tak 4 5 5 5 5 (olej)

PTN GREEN LOW MIGRATION LM-GREEN/RA tak  7-8 5 5 5 5

PTN WARM RED LOW MIGRATION LM-WRED/RA tak 2  4-5  4-5  4-5  4-5

PTN RED 032 LOW MIGRATION LM-032/RA tak 2  4-5  4-5  4-5  4-5

PTN REFLEX BLUE LOW MIGRATION LM-REFLEX/RA tak 7 5 5 5 5

PTN BLUE 072 LOW MIGRATION LM-072/RA tak 7 5 5 5 5

RHODAMINE RED LOW MIGRATION LM-RHOD/RA tak  6-7 5 5 5 5

PURPLE LOW MIGRATION LM-PURPLE/RA tak  6-7 5 5 5 5

PTN VIOLETA LOW MIGRATION LM-VIOLET/RA tak 7 5 5 5 5

BLANCO CUBRIENTE LOW MIGRATION LM-WHITE/RA tak 8 5 5 5 5

LACA MEDIUM LOW MIGRATION LM-MEDIUM/RA tak  - 5 5 5 5

WARM RED SOLIDO LOW MIGRATION LM-WRED/RA/LF tak  6-7 5 5 5 5

RED 032 SOLIDO LOW MIGRATION LM-032/RA/LF tak  6-7 5 5 5 5

Farby bazowe low migration Lakiery 

dyspersyjne

Światłotrwałość Alkohol Alkalia Kwas 

mlekowy

Masło

 
 
Wartości światłotrwałości podano w "skali wełnianej", w której odporność na światło wyraża się w 

zakresie od 1 do 8 (1 oznacza najsłabszy, a 8 - najlepszy). 

Parametry odporności wynikają z charkaterystyki pigmentów: 1 oznacza słabą odporność, a 5 jest 

doskonałą. 

W przypadku poddawania gotowych druków działaniu wysokiej temperatury (w kuchenkach 

mikrofalowych lub zwykłych piecach), należy zwrócić uwagę na to, że nie wszystkie farby mogą być 

stosowane w tym obszarze. Wynika to z rozkładu ich pigmentów pod wpływem działania wysokiej 
temperatury. 

Pod wpływem działania promieniowania mikrofalowego osiąga się temperatury w zakresie 100 ÷ 1100C 

(maksymalnie do 2000C), w zależności od tego, czy środki spożywcze są bogate w wodę, cukry i tłuszcze. 

W przypadku braku substancji mającej zdolność do absorbowania energii promieniowania 

mikrofalowego i przekształcania jej w energię cieplną jest bardzo mało prawdopodobne, by 

temperatura opakowania mogła przekroczyć 2000C. W konwencjonalnych piecach osiąga się 

temperaturę 2000C lub wyższą. 

 

3. Receptury i produkcja farb Diatone® ECO – T+ Pack LM 
 
3.1 Charakterystyka 

Farby z serii Diatone® ECO – T+ Pack LM zostały opracowane w ten sposób, by zminimalizować 

przenikanie substancji z zadrukowanej strony przez podłoże drukowe do środka spożywczego lub 



 
  

 

migrację set-off w wyniku kontaktu arkuszy po druku w stosie lub roli (tzn. przechodzenie 

niewidocznych wizualnie substancji z zadrukowanej strony podłoża na niezadrukowaną a stamtąd na 

środek spożywczy). 

3.2 Produkcja 

Produkcja tej serii farb w Sakata Inx España S.A. odbywa się zgodnie z „Wytycznymi EuPIA odnośnie farb 
drukowych do stosowania na zewnętrznej stronie opakowań środków spożywczych”, a także „Dobrą 

Praktyką Produkcyjną w wytwarzaniu farb drukowych stosowanych na zewnętrznej stronie opakowań 

spożywczych”. Informacje na ten temat dostępne są na stronie http://www.eupia.org. 

 

3.2 Komponenty stosowane do produkcji farb Diatone® ECO – T+ Pack LM 

Wybór  surowców do  produkcji  tej  serii  farb  został  dokonany  zgodnie  ze  "Schematem wyboru 

komponentów do produkcji farb drukowych dedykowanych do wytwarzania opakowań", który wynika z  

wytycznych EuPIA w tym zakresie. 

 

Żaden z surowców  stosowanych do produkcji farb z serii Diatone® ECO – T+ Pack LM nie należy  do  
następujących kategorii (kryteria wykluczania EuPIA): 

- Typ a: Substancje sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na 

rozrodczość, kategorie 1 i 2 zgodnie z dyrektywą 67/548 / EWG. 

W celu ewentualnego zastosowania substancji z kategorii 3 przeprowadzone zostały badania migracji. 

Potwierdzają one, że wyniki znajdują się poniżej wartości SML lub TDI (dopuszczalne dzienne spożycie) 

oraz poniżej progu toksykologicznej koncetracji 0,15 mikrograma / osobę / dobę. 

W przypadku gdy nie  opublikowano  wartości  SML  dla  komponentu,  jego  wykorzystanie  rozważano 

jedynie  w  przypadkach,  w  których  potwierdzono,  że   poziom  migracji  znajduje   się  poniżej   

granicy wykrywalności (wynosząca 0,01 mg / kg żywności). 

- Typ b: Sklasyfikowane jako toksyczne (T) lub bardzo toksyczne (T+). 
- Typ c: Barwniki i związki na bazie antymonu, arsenu, kadmu, chromu (VI), ołowiu, rtęci i selenu. 

- Typ d: Wszystkie substancje określone w rozporządzeniu REACH (WE nr 1907/2006, w rozdziale VIII i 

załączniku XVII) wraz z poprawkami, jeżeli ich stosowanie jest sprzeczne z artykułem 3 rozporządzenia 

ramowego. 

Pigmenty stosowane do produkcji farb Diatone® ECO – T+ Pack LM są zgodne z wymaganiami czystości 

zawartymi w rezolucji AP (89) 1 Rady Europy, które dotyczą stosowania pigmentów w tworzywach 

sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

Przy doborze surowców do produkcji farb Diatone® ECO – T+ Pack LM zakładano, że produkty te  będą 

stosowane w ten sposób, by nie miały wpływu na smak i zapach środków spożywczych. Ponieważ na 

pierwotne właściwości środków spożywczych mogą mieć wpływ inne czynniki niż farby drukowe, 
producent opakowań musi wdrożyć odpowiednie proceduty kontrolne, aby zapewnić ich zgodnoość w 

tym zakresie. 

 

4. Odpowiedzialność za zgodność z przepisami 
 

Odpowiedzialność  za   zgodność  z  wymogami prawnymi  mającymi zastosowanie w  zakresie 

opakowań środków spożywczych ponosi producent opakowań i jednostki je przetwarzające.  

Sakata Inx España S. A. jako producent farb Diatone® ECO – T+ Pack LM odpowiada za ich skład zgodnie 

z wymaganiami omówionymi w rozdziale trzecim.  

Wszyscy uczestnicy łańcucha procesu pakowania muszą wymieniać się niezbędnymi informacjami w 

celu zapewnienia zgodności opakowania z wymogami prawnymi.  

Sakata Inx España S. A. może dostarczyć (na podstawie umów o zachowaniu poufności, jeśli ma to 

zastosowanie) oświadczenie o składzie farb Diatone® ECO – T+ Pack LM do stosowania jako produkt 

dedykowany do produkcji bezpiecznych opakowań środków spożywczych.  

Potencjał migracji i właściwości organoleptyczne zależą nie tylko od składu farby drukarskiej, ale 

również od warunków procesu drukowania, które są poza za zakresem kontroli producenta farby.  



 
  

 

Z tego powodu Sakata Inx España SA nie może wydawać certyfikatów lub deklaracji zgodności, 

stwierdzając, że farby spełniają wszystkie wymogi prawne dostarczonego formularza, tj. Sakata Inx 

España SA nie może wydawać certyfikatów w zakresie odpowiedzialności prawnej innych osób w 

łańcuchu procesu pakowania . 

Weryfikacja zgodności musi być dokonana tylko na podstawie wydrukowanego i gotowego opakowania. 

Końcowy producent wyrobu ma prawny obowiązek zapewnienia, że nadaje się on do użycia jako 

opakowanie środków spożywczych. 

 

Składowanie  
 
Farby Diatone® ECO – T+ Pack LM muszą być przechowywane w izolacji od źródeł wysokiej temperatury 

i elektryczności. Jeśli to możliwe, należy unikać bezpośredniego kontaktu ze światłem słonecznym i  

warunków szczególnie wysokiej wilgotności. 

Zaleca się stosowanie tego produktu, najlepiej przed upływem 12 miesięcy od daty produkcji. Po tym 

czasie prosimy o kontakt z naszym działem technicznym przed jego użyciem. 

Poprzez numer partii farby można uzyskać datę jej wytworzenia. 
Numer partii składa się z kilku cyfr: pierwsza z nich oznacza rok (0: 2010, 1: 2011, 2: 2012) i kolejne dwie 

cyfry miesiąca: (01: styczeń, 02: luty, 10: październik, 11: listopad). 

Po otwarciu opakowania zaleca się jego prawidłowe zamknięcie i zużycie tak szybko, jak to możliwe. 

KOD: DT 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Informacje zawarte w tym dokumencie zostały przedstawione w dobrej wierze i opierają się na naszej aktualnej 

wiedzy. Powyższe informacje opierają się na doświadczeniu wynikającym z przeprowadzonych testów 

wewnętrznych, które zrealizowano w ustandaryzowanych warunkach oraz na informacjach od dostawców i nie 

należy interpretować ich jako gwarancji w jakiejkolwiek formie, ponieważ warunki, na które nie mamy wpływu, 

mogą wpłynąć na jakość procesu drukowania. Dokument ten nie może być w żadnym wypadku wykorzystywany 

jako substytut niezbędnych do każdorazowego wykonania testów walidacyjnych w rzeczywistych warunkach 

procesu drukowania, aplikacji i stosowanych podłoży drukowych. W razie wątpliwości użytkownik powinien 

zawsze dołożyć wszelkich starań, aby użyte produkty były odpowiednie do tego celu. 

SAKATA INX Espańa zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich produktów i informacji technicznych. 

 

UV INKS Polska zastrzega sobie prawo do zmiany składu  produktów i informacji technicznych. 

 

 
Dystrybutor: UV INKS Polska Sp. z o.o., al. Grunwaldzka 209, 80-266 Gdańsk, 
email:biuro@uvinkspolska.pl, tel. 58 520 18 08 


