
 
 

 
UV Vinyl White 

 
    

 
 
UV Vinyl White to biel kryjąca, która utrwalana jest promieniowaniem UV. Rekomanedowana jest dla 
offsetu arkuszowego i charakteryzuje się wysoką reaktywnością oraz siłą krycia. Opracowana została w 
ten sposób, by zapewnić doskonałą adhezję do wielu niewsiąkliwych podłoży drukowych takich jak: folie 
winylowe, styrenowe, PVC, materiały samoprzylepne oraz papiery metalizowane.  
 

Charakterystyka produktu 

 

• Wysoka siła krycia. 
 
• Doskonała odporność na ścieranie i zadrapanie. 
 
• Wysoka reaktywność. 
 
• Bardzo dobre rezultaty procesu drukowania na maszynach arkuszowych. 
 
• Możliwość zastosowania na wielu niewisiąkliwych podłożach drukowych takich jak: folie winylowe, 
   styrenowe, PVC, materiały samoprzylepne oraz papiery metalizowane.*  
 
• Przydatność do tłoczenia folią na gorąco oraz możliwość zadrukowywania.** 
 
• Wysoka stabilność na styku “farba / środek zwilżający” na wielu modelach maszyn drukujących. 
 
• Doskonałe cechy płynięcia i transport w zespole drukującym.  
 
• Możliwość lakierowania z użyciem produktów dyspersyjnych lub UV w procesie inline. 
 

Właściwości reologiczne 

 

Tack Lepkość

25 (+/- 0,5) 280 - 380 Puazów

Zakres

 
 
Tack: 1200 rpm3. 
Lepkość: 2500 s-1. 
Wyniki w tym obszarze mogą się różnić w zależności od rodzaju sprzętu pomiarowego. 
 
 
*   Przed rozpoczęciem realizacji nakładu należy sprawdzić adhezję farby do podłoża drukowego. 
*   INX wskazuje minimalną wartość napięcia powierzchniowego na poziomie 38 mN/m w celu 
     uzyskania właściwej adhezji.  
** Folie do tłoczenia na gorąco mogą różnić się swoimi właściwościami. Dlatego zaleca się sprawdzenie 
     jakości tego procesu przed rozpoczęciem drukowania nakładu. 

 



Utrwalanie farby 

 
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 0C. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


