
 

 

Fusion LMC Process Inks 
 

System farb offsetowych UV o niskim poziomie migracji  
 
 

 
Fusion LMC (Low Migration Compliant) Process Inks zostały opracowane specjalnie do produkcji 

pośrednich i bezpiecznych opakowań środków spożywczych, gdzie potencjał migracyjny jest 

parametrem krytycznym. Umożliwiają one skuteczne podniesienie efektywności procesu produkcji na 

wielu maszynach drukujących. Rozszerzając w ten sposób okno operacyjne pozwalają one 

zmaksymalizować wydajność w tym obszarze.  
Mogą być także lakierowane przy użyciu dedykowanych produktów o niskim poziomie migracji. 

 
Zgodność  
Produkt ten jest zgodny z Ordynacją Szwajcarską 817.023.21 oraz z wytycznymi EuPIA (Europejskiego 

Stowarzyszenia Producentów Farb Graficznych) w zakresie farb drukarskich stosowanych na 

zewnętrznej stronie opakowań produktów spożywczych oraz artykułów przeznaczonych do kontaktu z 

żywnością. Umożliwiają również produkcję opakowań środków spożywczych zgodnych z 

rozporządzeniami UE 1935/2004 i 2023/2006 oraz rezolucją Rady Europy w sprawie farb 

przeznaczonych do produkcji opakowań AP(2005)2. 

 
Fusion LMC Process Inks są dedykowane do zastosowania na zewnętrznej stronie opakowań produktów 

spożywczych pod warunkiem, że użyte są zgodnie dobrymi praktykami produkcyjnymi (GMP) oraz z 

wytycznymi zamieszczonymi w tej karcie technicznej. Drukarnia, jednostka przetwarzająca opakowanie 

oraz jej odbiorca / właściciel są zobowiązani dopilnować, aby gotowe opakowanie było odpowiednie dla 

jego przeznaczenia. Muszą także zadbać, by komponenty farb oraz lakierów nie migrowały do środków 

spożywczych na poziomie przekraczającym wymagania prawne, regulacje oraz branżowe zalecenia w 

tym zakresie. 

 
Charakterystyka produktu  
• Opracowany w ten sposób, by zapewnić niski poziom migracji.
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• Adhezja do wielu podłoży drukowych, takich jak: papiery, kartony, kartony powlekane przez odlew 
 

i laminowane foliami oraz różnego rodzaju podłoża niewsiąkliwe, które stosowane są w obszarze 

arkuszowego drukowania opakowań i etykiet.
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• Doskonałe cechy płynięcia i transferu. 
 

• Wysoka stabilność procesu drukowania i kolorystyczna podczas realizacji nakładów. Wybitna 
tolerancja na środek zwilżający. 

 

• Wysoka intensywność kolorów oraz reaktywność. 
 

• Dzięki specjalnie dobranym cechom reologicznym możliwe jest osiągnięcie wysokich wartości 
trappingu w procesie “mokro na mokro”. 

 

 
1
Na wyniki migracji mają wpływ warunki procesu drukowania oraz właściwości barierowe materiału 
/ podłoża drukowego.  

2
Przed rozpoczęciem realizacji nakładu konieczne jest każdorazowe sprawdzenie adhezji farb do 
podłoża drukowego. 

 
 
 
 

1  



 

Uwagi 
 
• Ten produkt charakteryzuje się unikatowymi recepturami. Dlatego też nie można go mieszać z 

innymi farbami. 
 

• Dodatki, środki czyszczące i zmywacze, które nie są zatwierdzone dla tego systemu mogą wpływać 
negatywnie na wyniki migracji. 

 

• Należy konsultować się z Działem Technicznym w celu uzyskania pomocy na temat procedur, które 
trzeba stosować dla odpowiedniego zabezpieczenia obszaru procesu drukowania. 

 

Farby procesowe 

Black 1538557  
Cyan 1536973 

Magenta 1528245 

Yellow 1528246 

 

Utrwalanie farb 
 
W przypadku tego systemu wymagane jest jego odpowiednie utrwalenie za pomocą energii 
promieniowania UV. Efektywność tego procesu zależy od grubości warstwy farb, zastosowanego 
podłoża drukowego i rodzaju / stanu suszarek UV. 

 

Składowanie oraz czasookres przydatności 

 

• Pojemniki należy zamknąć niezwłocznie po użyciu. 
 

• Farby należy chronić przed dłuższą ekspozycją światła dziennego. 
 

• Dla zachowania maksymalnego czasookresu użycia farb (dwanaście miesięcy od daty produkcji) 

należy je przechowywać w zamkniętych pojemnikach oraz w temperaturze nie wyższej niż 25 
0
C. 

• Resztek farb po produkcji nie wolno wkładać z powrotem do oryginalnych pojemników. 

 

Dla uzyskania innych informacji prosimy o kontakt z Działem Technicznym: 

Sakata INX España 

C/Mercaders, 24-26 Pol. Ind. Riera de Caldes 

08184 Palau Solità i Plegamans (Barcelona) 

Tel. +34 938 648 122 

Fax. +34 938 645 878 

e-mail: sakata.sep@sakatainx.es 

http//: www.sakatainx.es 

 
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.   
 
CODE: DT01-108 / REV.: 1.0 / DATE: 09/12/17 
 

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 
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