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Siegwerk adquire de Schekolin Ltd.
a divisão de embalagens PTL
(plásticos, tubos e laminados)
Fazendo isso a Siegwerk fortalece seu
posicionamento como um fornecedor
completo para aplicações em embalagens e expande mais ainda o seu portfólio de tintas UV e vernizes.
A Schekolin Ltd. locada em Liechtenstein
e líder no fornecimento de vernizes para
embalagens plásticas. Os vernizes UV
especiais podem ser utilizados em uma
variedade de tubos e laminados feitos em
vários materiais como PE, PP, ABS,PC e OS.
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O impacto da superfície do substrato
na adesão
Em um novo «explicit» o termo «polaridade» e sua relação com a tensão superficial e explicada. Sem um manuseio
especial (ex.: pre-tratamento corona), os
filmes plásticos usados em impressão de
etiquetas dificilmente podem ser impressos
devido a fraca adesão das tintas.
Sob pedido, seu vendedor técnico terá
prazer em providenciar um exemplar
do «explicit», ou envie um email para
explicit@siegwerk.com solicitando
a sua copia.
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Bem vindos a
Siegwerk, stand 6 A 17

Michael Müller-Samson, Head de negócios
da divisão Narrow Web EMEA para Siegwerk,
explica: «A aquisição da unidade de embalagens plásticas completa nosso portfólio
de produtos UV e expande nosso leque de
oferta para clientes que buscam soluções
especiais para embalagens de alta qualidade.»

SICURA Nutriplast 2 – a nova
serie Baixa Migração Offset UV
para plásticos
Processo de impressão: Offset UV
Aplicação: Embalagens alimentícias,
etiquetas, IML, Sleeves e tubos
Serie: SICURA Nutriplast 2
A solução ideal para impressão para
substratos não absorventes para
embalagens alimentícias, etiquetas
e outras aplicações delicadas.
Uma notada adesão é o que mais realça
esta série. As tintas são especialmente
desenvolvidas para impressão de etiquetas
autoadesivas, etiquetas wrap around,
etiquetas, in mould labels, tubos ou embalagens metalizadas. A serie atende a mais
relevantes regulamentações, tal como a
EU Plastic Regulation, e são fabricadas
seguindo os processos mais restritos sem
comprometer a adesão e printabilidade.

Peca um flyer no endereço
info@siegwerk.com
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Uma nova iniciativa Siegwerk:
Informacao completa para Seguranca de Produto
A Siegwerk desenvolveu a sua própria
etiqueta – Transparency Label. Acima de
tudo, a etiqueta demonstra uma transparência proativa e compartilhada pela
Siegwerk, permitindo avaliação de risco
e conformidade ao longo da cadeia de
suprimento de embalagens. A Siegwerk
claramente permite aos seus clientes a
imprimir produtos de maneira segura
provendo informações necessárias incluindo fichas técnicas (FT), declaração
de composição básica (CB). A etiqueta
de transparência assegura de que a
Siegwerk entrega o que e prometido.
Isso significa que as tintas Siegwerk são produzidas utilizando matérias primas selecionadas e controladas, estao sob exigências
de brand owners, estão em conformidade
– em caso de aplicações em embalagens
alimentícias – atendendo as exigências e
são fabricadas em acordo com as Boas
Práticas de Produção.

A transparência será implementada para
todas as aplicações, alimentício, equivalente
a alimento ou não alimentício. A abordagem
da declaração de composição básica (CB),
foi implementada há tempos pela Siegwerk
porem somos os primeiros fabricantes de
tintas de impressão a implementar de maneira precisamente detalhada em produtos
UV para alimentos e aplicações correlatas.

A filosofia da Etiqueta de Transparência é aplicada a todo produto fabricado pela Siegwerk
Escopo de aplicacao:

Não-alimentício

Alimentícios

Processo de introdução de matérias prims

4

4

Analise de pureza de materia prima

4

4

Estrita seleção de matérias primas
para embalagens alimentícias		

4

Diretivas de formulação dependendo
da aplicação e Região

4

4

Boas praticas de manufatura 		

4

Modo de falha & analise de efeitos		

4

Composição básica: detalhada mesmo 		
para produtos UV

4

Fichas tecnicas

4

4

Conformidade Regulatoria

4

4

Conformidade regulatoria especifica 		
para Brand Owners
4

4

Suporte ao cliente e treinamento

4

4

Suporte e treinamento em Segurança 		
de produto, Normas
4

4

Declaração de composição básica significa que a Siegwerk divulga dados
confidenciais e prove a seus clientes
com toda informação relevante sobre
substancias potencialmente migrantes
em suas tintas de impressão, vernizes
e primers. A composição básica da sua
química identifica os migrantes relevantes
incluindo limites de migração específicos
assim como o percentual máximo em filme
de tinta seca. Como as formulações são
confidenciais, o cliente deve assinar um
termo de confidencialidade. Além disso,
o cliente pode usar esta informação para
preparar sua própria declaração de conformidade para suas embalagens as quais
por exemplo, podem ser dadas a Brand
Owners.

Novas tintas
fluorescentes
Processo de impressao: Offset UV
Aplicacao: Impressao comercial
Serie: SICURA Litho Fluo
Cores extremamente intensas e fluorescente – livres de formaldeido!
Amarelo, laranja, vermelho ou verde chamativos, efeito fluorescente nas cores Pantone
801 a 807. As novas tintas são formuladas
para dar mais cobertura e não contem
formaldeído (<0.1%). Com uma printabilidade muito boa em papeis e plásticos
selecionados, a nova geração das tintas
fluorescentes são também distinguidas por
suas propriedades de alastramento e excelente secagem.

Esquerda: antes

Direita: novo
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