
 

 

 

METALLIC INKS UV-LW 
 

  

 

Charakterystyka produktu 
 

• Metaliczne farby offsetowe przeznaczone dla maszyn arkuszowych wyposażonych w suszarki 

UV. 

• Dedykowane dla następujących systemów utrwalania: LE-UV (Heidelberg), LED (Light Emitting 
Diode), HR-UV (KBA), H-UV (Komori) i LEC-UV (Manroland). 

• Wysoka jakość oraz szeroki zakres zastosowań dla różnych rodzajów podłoży drukowych oraz 

realizowanych motywów. 

• Bazują na standardowej jakości pigmentów metalicznych, które wypływają na powierzchnię 

warstewki farby (leafing). 

 
Właściwości produktu 
 

• Doskonała drukowność 
• Wysoka reaktywność 
• Dobry efekt metaliczny 
• Brak benzofenonu i ITX w recepturach 

 
 
Rekomendacje dotyczące zastosowania 
 
Farby UV-LW charakteryzują się wysoką intensywnością kolorów i zapewniają uzyskanie dobrej jakości 
efektów metalicznych. Produkty te cechuje zoptymalizowany balans “farba / środek zwilżający” oraz 
właściwości reologiczne, które zapewniają doskonałą efektywność procesu, szczególnie gdy maszyna 
drukująca wyposażona jest w wałki dedykowane dla farb UV (np. EPDM). Farby te zapewniają szerokie 
spektrum zastosowań dla różnych motywów rozpoczynając od tonów pełnych na powlekanych i 
niepowlekanych papierach oraz kartonach.  
 
Aby uzyskać najwyższą intensywność kolorów zalecamy stosowanie warstwy farby w przedziale  1-1,2 g / 
m². W zależności od rodzaju podłoża drukowego i warunków procesu drukowania wartości połysku, 
grubości warstwy farby oraz odcienia mogą być różne. 
 
Farby te należy delikatnie wymieszać przed użyciem. Mieszanie z wysoką prędkością lub z użyciem dużych 
sił ścinających może spowodować uszkodzenie metalicznych pigmentów i spowodować utratę połysku. 
 

 
Parametry odporności 
 

  Światłotrwałość (Skala “wełniana” 1-8) 

Gold Middle UV LW (1555535)  4 - 5 

Silver UV LW (1555536)  7 

 
 

 



  
Odporność chemiczna: Farby metaliczne mogą zmieniać kolor przy bezpośrednim kontakcie z niektórymi 
chemikaliami. Zaleca się stosowanie odpornego na działanie takich komponentów lakieru  lub przeprowadzenie 
testów farb metalicznych przed rozpoczęciem produkcji. 
 
Lakierowanie 
 
Farby metaliczne mogą być lakierowane z użyciem szerokiej gamy produktów UV w celu zwiększenia 
odporności mechanicznej i ochrony efektu metalicznego. Efekty lakierowania w dużym stopniu zależą od 
chłonności podłoża i przyczepności do nich farb metalicznych oraz od właściwości zwilżania ich powierzchni 
lakierem. Dlatego też możliwe jest osiąganie różnych wyników procesu lakierowania oraz efektów 
metalicznych. Zaleca się wykonanie testów przed rozpoczęciem produkcji. 
 

Składowanie oraz czasookres przydatności 
 
• Pojemniki należy zamknąć niezwłocznie po użyciu. 

• Farby należy chronić przed dłuższą ekspozycją światła dziennego. 

• Dla zachowania maksymalnego czasookresu użycia farb (nie mniej niż dwa miesiące od daty 
produkcji) należy je przechowywać w zamkniętych pojemnikach oraz w temperaturze nie wyższej 
niż 25 0C. 

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

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

innymi farbami.  

• Farby te charakteryzują się wysoką reaktywnością i reagują pod wpływem światła dziennego. 
Konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas instalacji oświetlenia w pomieszczeniu, 
w którym przechowywane są i wykorzystywane farby. 

• Farby metaliczne są standardowym produktem rekomendowanym dla offsetu arkuszowego, który 
może być stosowany w obszarze wtórnych opakowań środków spożywczych. Mogą one być także 
wykorzystywane do produkcji opakowań żywności, w których funkcjonuje bariera stała pomiędzy 
opakowaniem i jego zawartością. Produkty z tej serii nie zostały opracowane na bazie komponentów o 
zoptymalizowanej migracji. Nie mogą być dlatego wykorzystywane do drukowania bezpośrednich 
opakowań spożywczych i stosowane w obszarach, gdzie wymagana jest taka jakość.  

 

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. 

 
CÓDIGO: DT01-107 /  REV.: 1.1 / FECHA: 30.01.19 

 

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 
 

 


