
 

 

 

OIL BASED METALLIC INKS 

 

 
 
OPIS PRODUKTU 
 

• Gotowe do zastosowania offsetowe farby metaliczne, które schną oksydacyjnie i przeznaczone są 

dla maszyn arkuszowych. 

• Możliwość użycia w szerokim zakresie aplikacji oraz drukowanych motywów.  

 
ZASTOSOWANIE 
 

       • Doskonała drukowność i transport podczas produkcji z dużą prędkością procesu. 

       • Bardzo dobre właściwości płynięcia. 

       • Szybkie ustalanie właściwej równowagi na styku “farba / środek zwilżający” i krótki czas schnięcia. 

       • Wysoki połysk i bardzo dobra siła krycia 

 
Rekomendacje dotyczące zastosowania: 
 
Farby metaliczne przeznaczone do drukowania na papierach powlekanych, produkcji etykiet, broszur i 

opakowań. Najlepsze efekty można uzyskać na papierach powlekanych. Aby uzyskać najwyższą 

intensywność kolorów zalecamy stosowanie grubości warstwy farby na podłożu drukowym w obszarze:  1-

1,2 g / m². 

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) 

ORO METALICO P-871 (1560308)  4 - 5 

ORO METALICO P-872 (1560309)  4 - 5 

ORO METALICO P-875 (1568464) 4-5 

PLATA METALICA P-877 (1560310) 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. W celu zwiększenia 

odporności mechanicznej i ochrony efektu metalicznego zaleca się uszlachetnianie z użyciem lakierów 

dyspersyjnych, UV oraz olejowych. Ze względu na tendencję standardowych pigmentów metalicznych 

  

 
 



do wypływania ku powierzchni warstwy farby zaleca się ich lakierowanie in-line. W przypadku 

technologii off-line konieczne jest kondycjonowanie druków w czasie 1 – 2 dni przed rozpoczęciem 

procesu lakierowania. Efekty lakierowania lub laminowania w dużym stopniu zależą od chłonności 

podłoży drukowych 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 
 
Aby zapewnić maksymalną stabilność, farby  należy przechowywać w oryginalnie zamkniętych puszkach w 

temperaturze poniżej 25 ° C. Należy unikać zamrażania i gwałtownych zmian temperatury. 

 
 
 Uwagi 
 
Farby metaliczne są standardowym produktem rekomendowanym dla offsetu arkuszowego, który może 

być stosowany w obszarze wtórnych opakowań środków spożywczych. Nie mogą być one jednak 

wykorzystywane do drukowania bezpośrednich opakowań środków spożywczych. Wszelkie informacje na 

ten temat udziela nasz Dział Techniczny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
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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 
 


