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Informacja techniczna 

 

INXFlex™ UV FPC 

Farby fleksograficzne UV o zoptymalizowanym poziomie migracji 

 

INXFlex™ UV FPC zostały opracowane dla fleksografii UV i przeznaczone są do produkcji 

bezpiecznych opakowań środków spożywczych. Farby te  dedykowane są do drukowania etykiet, 

zawieszek, etykiet IML (in-mould) i innych produktów wytwarzanych w obszarze wąskiej wstęgi. 

Specjalnie wybrane komponenty zapewniają zoptymalizowany poziom migracji. 

Charakterystyka produktu INXFlex™ UV FPC: 

• Niska lepkość.  

• Bardzo dobre cechy reologiczne, które zapewniają doskonałe płynięcie i transport farb. 

• Znakomite efekty utrwalania nawet przy prędkości drukowania do 150 m/min (zależne od kondycji 

technicznej suszarek UV). 

• Bardzo dobre cechy reologiczne, które zapewniają doskonałe płynięcie i transport farb. 

• Znakomite efekty utrwalania nawet przy prędkości drukowania do 150 m/min (zależne od kondycji 

technicznej suszarek UV). 

• Bardzo dobra adhezja do wielu niewsiąkliwych podłoży drukowych.
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• Produkt dedykowany jest do zastosowania w obszarze kombinowanych technologii drukowania 

oraz uszlachetniania (sitodruk rotacyjny, tłoczenie folią na gorąco). 

• Doskonała przyczepność i połysk w przypadku podłoży wsiąkliwych.  

• Minimalne pęcznienie form drukowych bez względu na sposób ich wykonania z uwzględnieniem 

technologii cyfrowej oraz procesu wywoływania bez zastosowania rozpuszczalników.  

Zgodność 

Komponenty zastosowane do produkcji farb z serii INXFlex™ UV FPC są zgodne  z Ordynacją 

Szwajcarską 817.023.21, wytycznymi EuPIA (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Farb 

Graficznych) i Nestle Guidance Note w zakresie farb drukarskich stosowanych na zewnętrznej stronie 

opakowań spożywczych oraz artykułów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Farby z tej serii 

produkowane są zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej (EuPIA GMP i rozporządzeniem 

2023/2006). 

 

1
Zalecamy każdorazowe sprawdzenie adhezji farby do podłoża drukowego przed rozpoczęciem realizacji 

nakładu. 
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Uwagi 

 

• Mieszanie farb INXFlex™ UV FPC  z innymi produktami oraz środkami pomocniczymi może 

spowodować przekroczenie zalecanych limitów migracji. 

• Prosimy o kontakt z INX w celu uzyskania informacji dotyczących używania tego produktu na 

maszynach drukujących. 

• W przypadku zastosowania uszlachetniania przez lakierowanie produktów, które wymienione są w 

tej karcie technicznej konieczne jest przeprowadzenie niezależnej i odpowiedniej analizy dotyczącej 

regulacji , której celem będzie zapewnienie zgodności obu systemów. 

 

Dostępne produkty 

Process Yellow 1585548 

Process Magenta 1585549 

Process Cyan 1585550 

Process Black 1585551 

 

Podłoża drukowe
 

• Papier 

• PE 

• PP 

• PVC 

 

Utrwalanie farb 

W przypadku tego systemu farb wymagane jest ich odpowiednie utrwalenie za pomocą energii 

promieniowania UV. Efektywność tego procesu zależy od grubości warstwy farb, zastosowanego 

podłoża drukowego i rodzaju / stanu technicznego suszarek UV. 

 

Lepkość: 

400 ÷ 600 cP (25
0
C).  

Pomiary wykonano z użyciem wiskozymetru Brookfield CAP (wrzeciono #4 i przy prędkości 900 obr./ 

min). 
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Zakres cylindrów rastrowych: 

Rodzaj drukowanego motywu Liniatura 

(l/cm) 

Objętość tworzenia (cm
3
/m

2
) 

Wielobarwne 350 ÷ 450 2.0 ÷ 4.5 

 

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. 

• Farba musi być dokładnie wymieszana przed użyciem. 

 

Opakowania 

Wiaderko 5kg. 

Bezpieczeństwo i postępowanie z odpadami 

Prosimy o zapoznanie się z kartami charakterystyki w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas 

eksploatacji i usuwania odpadów. 

 

Dla uzyskania innych informacji prosimy o kontakt z Działem Technicznym:  

INX International France 44 ave de la Commune de Paris 91220 Brétigny sur orge FRANCE  

Tel: + 33 1 60 84 27 27  

Fax: + 33 1 60 84 84 13  
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Zastrzeżenie:  

Odpowiedzialność  za   zgodność  z  wymogami prawnymi  mającymi zastosowanie w  zakresie opakowań 

środków spożywczych ponosi producent opakowań i jednostki je przetwarzające. Produkt ten nie jest 

przeznaczony do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Ostateczne zatwierdzenie tych farb do konkretnego 

zastosowania stanowi wyłącznie odpowiedzialność użytkownika.   

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.  

INX International France 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 

 


