Setembro 2015 · No 86

NARROW WEB
Novidades para impressores de etiquetas · BU Narrow Web · EMEA Edition

«Bem vindo a Labelexpo»
Visite-nos ao Stande Siegwerk –
Estamos Esperando por você!

29 de Setembro a 2 de Outubro

Bem vindo Stande
Siegwerk 6 A 17

• A Siegwerk é uma líder em sistemas
de tintas e vernizes para aplicações em
narrow web.
• A Siegwerk possui um vasto range de
tintas de baixa migração, incluindo
vernizes matt, gloss e tintas metálicas.
• As tintas Siegwerk são de fácil manuseio
no processo de impressão e confiáveis
nos resultados.
• A Siegwerk desenvolve tintas juntamente
com seus clientes – de corpo e alma.
Assumimos a responsabilidade por produtos seguros

Somos fortes em sistemas de tintas baixa migração
SICURA Nutriflex 10
Excelente flow e adesão. A maioria das
aplicações em narrow web para a indústria
alimentícia pode ser realizada com esta
renomada série UV flexo.
SICURA Nutriflex 20
Especialmente desenvolvida para aplicações
exigentes na indústria alimentícia se destaca
por sua característica de baixíssima migração.
SICURA Litho Nutriboard
Excelente printabilidade offset UV para
papeis, cartão e substratos plásticos. Utilizada para aplicações exigentes, tais como
sucos de frutas ou laticínios.

SICURA Litho Nutriplast
Série offset UV de ultima geração para
vários substratos plásticos. Baixa migração,
odor imperceptível e excelente adesão.

Uma extensa seleção
de vernizes, primers e
adesivos

SICURA Nutriscreen
Recentemente desenvolvida, livre de silicone
o branco opaco serigrafico para embalagem
alimentícia pode ser impresso juntamente
com as séries SICURA Nutri.

Os clientes valorizam a vasta seleção de
tintas metálicas, vernizes, primers e adesivos, incluindo todos produtos baixa
migração necessários. Nós temos a certeza
de que temos o produto correto para sua
aplicação.

Nova série com tecnologia
UV LED
SICURA Nutriflex LEDTec. Uma impressionante série baixa migração para equipamentos UV com a moderna tecnologia
UV LED.

Você gostaria de se conectar com a
indústria? Descobrir novas oportunidades de carreira? Sempre estar informado sobre as ultimas tendências e
inovações? Siga-nos no LinkedIn:
https://www.linkedin.com/
company/siegwerk
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Ultima geração de sistemas de
análise para testar baixa migração
Sendo um produtor líder de sistemas de
tintas de baixa migração, a Siegwerk
assegura com consistência que suas tintas
de impressão são confiáveis em todos
ambitos. Equipamentos ultramodernos
são utilizados em todos laboratórios de
tintas Siegwerk. Todos os lotes de tintas
baixa migração são individualmente checados. Testes cromatográficos detectam
substancias potencialmente migrantes
na tinta exibindo o que chamamos de
«pico». Se um valor de pico de uma substancia migrante aparece, então, todo o
lote produzido e descartado.

Processo de impressão:
Flexografia UV
Aplicação: Etiquetas, sleeves
Série: SICURA Flex 39-8
Esta é a tinta ideal para impressão
de etiquetas.

Um dos muitos espectrofotômetros LC-MS
para analise de migração

Nós queremos fazer mais por você
Benefícios com On-Site Consulting da Siegwerk!

Nossos consultores experts On-Site Consulting lhes orientam e dão suporte a
você em sua planta. Você recebe sugestões de otimização baseado em suas necessidades, como por exemplo, economias
em estocagem de tintas de impressão
(gerenciamento da sala de tintas). O programa One-Site Consulting pode ser complementado com treinamentos diretamente
em sua Unidade. Procure informações com
seu vendedor técnico.

Ouro e prata UV offset conformes
para alimentos
Processo de impressão: Offset UV
Aplicação: Eitquetas, embalagens
alimentícias
Série: SICURA Litho Nutrimetal
Estas tintas metálicas mono componente apresentam excelente cobertura,
baixo odor e um efeito metálico ideal.

A consolidada série
SICURA Flex 39-8 –
agora com muito
mais fluidez

Estes novos prata e ouro irão dar brilho e
glamour a suas etiquetas e embalagens
alimentícias!
Como tintas de um componente, são
fáceis de trabalhar; se destacam por seu
alto brilho e baixo potencial de migração –
pré-requisitos essenciais para impressão
de embalagens alimentícias. A adesão é
excelente mesmo em substratos não
absorventes.

Com melhorias alvo na sua fórmula,
nós gerenciamos as otimizações em
tixotropia e cobertura sem alterar sua
alta pigmentação.
Excelentes resultados são obtidos
na impressão em PP, PE, PVC e PET
adesivos plásticos e sleeves para embalagens não alimentícias. Conferindo
excelente adesão, esta série imprime
muito bem em plásticos e permite
impressão em alta velocidade com
qualidade ótima.

Mesmo com baixa viscosidade, papéis
regulares e térmicos podem ser otimamente impressos desde que o papel
não seja saturado de tinta. As tintas
são altamente pigmentadas e portanto
especialmente se destacam. As tintas
podem ser facilmente combinadas
com impressão serigrafica e offset UV.
Com o set concentrado das quatro
cores SICURA Flex 39-8 HC, os rolos
anilox de alta lineatura podem ser
utilizados, o que reduz o consumo de
tintas e adicionalmente incrementa o
resultado final.
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