
          UV INKS Polska Sp. z o.o.  

al. Grunwaldzka 209, 80-266 Gdańsk, 

tel.: +48 58 520 18 08, email: biuro@uvinkspolska.pl 

 

 

 

Powder grained R coarse/medium/fine  LOW MIGRATION 
PL-0037-1, PL-0038-1,PL-0039-1 

 

 

 

OPIS PRODUKTU: 

Nowy puder uniwersalny serii R spełnia coraz większe 

wymagania dotyczące opakowań produktów spożywczych, w 

tym wszelkie aktualne normy i rozporządzenia. Nadaje się 

również do bezpośredniego kontaktu z żywnością. 

Równocześnie w trosce o zdrowie drukarzy i środowisko 

naturalne, poprzez wielokrotną separację, zminimalizowano 

ilość drobnych cząstek. Pozwala to na redukcję dozowania oraz 

zmniejsza zapylenie maszyny. Nadaje się do stosowania przy 

drukowaniu z lakierem dyspersyjnym lub bez jego 

zastosowania. Minimalizuje szkodliwy wpływ na płuca. 

Nie wpływa na matowienie powierzchni farby.  Nie uszkadza 

elementów mechanicznych maszyn i urządzeń. Nie powoduje 

elektrostatycznego ładownia się arkuszy. Nie zatyka 

przewodów i głowic prószących. 

Bez GMO. Nie powoduje matowienia lakieru dyspersyjnego i 

UV. Nie wpływa negatywnie na tłoczenie folią na gorąco i 

adhezję. 

Redukuje osady pyłu na wykładaniu. Nie powoduje 

problemów z zanieczyszczeniem przy druku drugiej strony 

arkusza. 
 

Sposób stosowania:  

 

Opakowania produktów 

spożywczych i 

przeznaczonych dla dzieci 

Puder serii R nadaje się do opakowań produktów 

spożywczych, w tym do bezpośredniego kontaktu z żywnością, 

opakowań produktów przeznaczonych dla dzieci. 

Spełnia następujące normy, rozporządzenia i zalecenia: 
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EG1935/2004, EG2002/72, SR817.023.021, GMP,  EG2023/2006, 

EU10/2001, FDA, BfR, EG1935/2007, EN 71, EN1186, 

14338/2003, 2002/72/EG, 2005/84/EG, 2008/1272, 76/769/EWG 

Dostępne opakowania: Opakowanie 3 kg 

Wysoka czystość pudru!      Wyniki pomiarów niemieckiego BDN stawiają nasz puder w  

                                                  samej czołówce. Zanieczyszczenie cząstkami poniżej 10um:  

                                                  Fein 9,0%, Grob 1,9% 

Uwagi: Przy każdej nowej aplikacji, w zależności od warunków 

panujących w drukarni, podłoża, drukowanego wzoru, typu 

zastosowanych farb, nasycenia farby, warstwy lakieru itp. 

należy odpowiednio ustawić dozowanie pudru i stale 

kontrolować odbitki aby przeciwdziałać odbijaniu w stosie. 

Należy również unikać przesadnie dużego napylania, czyli 

stosować zgodnie z praktyką drukarską. 

 


