
 
 

 
INXCure™ UVXcel OSF GII EU Process Inks 

UV Curable Litographic SF System 
 
    

 
 
INXCure™ UVXcel OSF GII EU Process Inks to nowa generacja farb, które utrwalane są za pomocą 
standardowych systemów suszarek UV. Przeznaczone są do zastosowania w obszarze wysokiej jakości 
druków realizowanych na maszynach offsetowych, zapewniając znakomitą efektywność działania.   
 
Charakterystyka produktu 
 
 Farby nie zawierają w recepturach benzofenonu, ITX, MMMP1, 369 oraz EDB. 
 Wysoka tolerancja na środek zwilżający, co umożliwia zastosowanie jego minimalnej ilości podczas 

realizacji procesu drukowania.  
 Wysoka reaktywność. 
 Doskonała stabilność procesu drukowania i kolorystyczna podczas realizacji nakładów. 
 Dedykowane są do drukowania na szerokiej gamie powlekanych i niepowlekanych papierów, 

kartonów, folii oraz papierów metalizowanych2.  
 Nadają się do tłoczenia folią i zadruku laserowego3. 
 Mogą być stosowane wraz z wieloma dodatkami do roztworu zwilżającego. 
 Bardzo niska tendencja do tworzenia mgły farbowej. 
 
Uwagi: 
 
 Ten produkt charakteryzuje się unikatowymi recepturami. Dlatego też nie można go mieszać z 

innymi farbami.  
 

Dostępne produkty 
 
Black 1603340 
Cyan 1603341 
Magenta 1603362 
Yellow 1603363 
 
Wartości tacku 
 
160 ÷ 280 @ 100 m/min4. 
 
1 Znany powszechnie jako BASF Irgacure® 907. 
2 Przed rozpoczęciem realizacji nakładu konieczne jest każdorazowe sprawdzenie adhezji farb do podłoża 
drukowego.  
3 Przed rozpoczęciem realizacji nakładu konieczne jest każdorazowe sprawdzenie jakości procesu tłoczenia folią 
oraz zadruku w drukarkach laserowych. 
4 Wartości tacku mogą różnic się w zależności od rodzaju sprzętu stosowanego do wykonywania pomiaru. 
 
 

 



Typowy zakres lepkości 
 
100 ÷  250 poise @ 2500 sec.-1 
 
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.  
 
Charakterystyka odporności pigmentów 
 
 

Numer referencyjny 
Światłotrwałość Parametry odporności 

WS Kwas  Alkalia Etanol Mydło 
1603340 Process Black 8 5 5 5 5 
1603341 Process Cyan / Azul 8 5 5 5 5 
1603362 Process Magenta 4 ÷ 5 2 ÷ 3 2 4 2 
1603363 Process Yellow 4 5  5 4 5 

 
Uwaga: dane zaprezentowane w tabeli powyżej wynikają z informacji dostarczonych przez dostawców 
pigmentów. Wartości światłotrwałości podano w "skali wełnianej", w której odporność na światło 
wyraża się w  zakresie od 1 do 8 (1 oznacza najsłabszy, a 8 - najlepszy). Swiatłotrwałość farb wyznaczana 
jest na bazie wydruków w postaci tonu pełnego. W przypadku mieszania ze sobą tych farb ich 
światłotrwałość może być finalnie niższa.  
Parametry odporności wynikają z charakterystyki pigmentów: 1 oznacza słabą odporność, a 5 jest 
doskonałą. 
 
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. 
 
Dla uzyskania dalszych 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  
http//: www.inxinternational.com/sakata-inx  

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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