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«Witamy na targach Labelexpo»

Firmę Siegwerk można znaleźć na stoisku 6 A 17 – zapraszamy!
Nasza oferta systemów farb
niskomigracyjnych
SICURA Nutriflex 10 – o znakomitej
płynności i przyczepności. Ta sprawdzona
seria farb fleksograficznych UV przyda
się w większości zastosowań druku
wąskowstęgowego w sektorze artykułów
spożywczych.
SICURA Nutriflex LEDTec – przekonująca
seria farb niskomigracyjnych do maszyn
drukujących, wykorzystująca nowoczesną
technologię UV LED.

SICURA Nutriboard 2 – sprawdza się
znakomicie w druku offsetowym UV na
papierze i kartonie oraz na wybranych
podłożach z tworzywa sztucznego. Do
wymagających zastosowań, takich jak
opakowania soków owocowych lub produktów mlecznych.
SICURA Nutriplast 2 – seria najnowszej
generacji do druku offsetowego UV na
najróżniejszych podłożach z tworzywa
sztucznego. Cechuje się niską migracją,
niemal niewyczuwalnym zapachem i znakomitą przyczepnością.

Siegwerk jako pierwszy producent farb drukarskich
wyróżniony certyfikatem Cradle to Cradle Gold
Nowa, niskomigracyjna seria farb offsetowych UV SICURA Litho NutriEco jest
kolejnym potwierdzeniem pozycji pioniera zajmowanej przez firmę Siegwerk
w dziedzinie bezpieczeństwa i ekologicznych aspektów produktów.

Od lewej: Lewis Perkins, President Cradle to
Cradle Products Innovation Institute; Albin Kaelin,
CEO EPEA Switzerland; Jörg-Peter Langhammer, Vice President Global HSE & Sustainability
at Siegwerk; Reinhard Schneider, CEO and
owner of Werner & Mertz GmbH.

W ramach spotkania ekspertów Cradle to
Cradle®, które odbyło się w Wiedniu w maju
2017 r., nową serię farb offsetowych UV
SICURA Litho NutriEco firmy Siegwerk
wyróżniono certyfikatem «Material Health
Certification GOLD», przyznanym przez

Agencję na rzecz Zachęcania do Ochrony
Środowiska (Environmental Protection
Encouragement Agency – EPEA). Wprowadzając na rynek ten system farb UV z
lakierem nawierzchniowym, Siegwerk staje
się pierwszym producentem farb drukarskich, który oferuje serię farb offsetowych
UV dostosowaną do potrzeb branży spożywczej i zgodną z międzynarodowym
standardem ekologicznym na najwyższym
poziomie. W trakcie prac nad tymi farbami
firma Siegwerk współpracowała ściśle
z przedsiębiorstwem Werner & Mertz
GmbH z niemieckiej Moguncji, innowacyjnym producentem artykułów markowych,
który stosuje teraz nową, przyjazną dla
środowiska serię farb offsetowych UV do
nadrukowywania swoich etykiet.
W certyfikacji Cradle to Cradle nacisk kładzie
się przede wszystkim na bezpieczny i ciągły
obieg materiałów. Certyfikat Gold to potwierdzenie ze strony ośrodka Cradle to Cradle
Institute z San Francisco, że wszystkie
elementy i składniki nadrukowanej warstwy
farby i samego produktu spełniają surowe
kryteria stosowane przy ocenie.

SICURA Nutriscreen – nowo opracowana, niezawierająca silikonu biała farba
sitodrukowa do druku etykiet samoprzylepnych w branży artykułów spożywczych.
Na uzyskaną w ten sposób białą powierzchnię można bez trudu nanosić nadruki za
pomocą farb z serii SICURA Nutri.
SICURA Nutriflex PRO – najnowsza seria
niskomigracyjna farb fleksograficznych UV,
stworzona specjalnie z myślą o potrzebach
producentów etykiet i rękawów w sektorze
artykułów spożywczych.
Oprócz sprawdzonych serii farb z rodziny
SICURA Nutri firma Siegwerk oferuje też
szeroką gamę lakierów, farb podkładowych,
klejów do kaszerowania i farb metalicznych.
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Zawsze myślimy o
potrzebach przyszłych
pokoleń
• Jako przedsiębiorstwo rodzinne Siegwerk
nie zapomina o kolejnych pokoleniach
• Nasze farby drukarskie są przyjazne dla
środowiska i użytkowników
• Mamy najszerszą ofertę niskomigracyjnych farb UV
• Opracowujemy farby drukarskie razem
z naszymi klientami, wkładając w cały
ten proces dużo serca
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SICURA Nutriflex PRO – nowa seria niskomigracyjnych farb fleksograficznych UV
Proces: fleksografia UV
Zastosowanie: etykiety, rękawy,
opakowania artykułów spożywczych
Seria: SICURA Nutriflex PRO

Proces: fleksografia UV
Zastosowanie: etykiety
Seria: SICURA FLEX RGB

znakomite nasycenie koloru, płynność i
reaktywność, pozwalając osiągnąć szybką
pracę maszyn.

SICURA 39-8 i SICURA Nutriflex 10
teraz z certyfikatem HD-Flexo
Udoskonalone czterokolorowe serie
farb SICURA 39-8 HC E03 i SICURA
Nutriflex 10 HC E01 umożliwiają drukowanie w jakości HD Flexo.
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Nowe farby pigmentowe po raz
pierwszy można wykorzystać do
fleksografii UV.
Dzięki ścisłej współpracy inżynierów
zajmujących się farbami w firmie
Siegwerk z zespołem projektantów z
grupy Merck z Darmstadt udało się
wyprodukować farby pigmentowe
do fleksografii UV, które opierają się
na zasadzie addytywnego mieszania
barw. Jednoczesny druk za pomocą pigmentów czerwonych, zielonych i niebieskich na czarnym podłożu pozwala uzyskać kolor biały.

Nowy standard jakości HD Flexo to wysoko
postawiona poprzeczka. W przypadku
etykiet wysokiej klasy druk fleksograficzny
faktycznie dorównuje drukowi offsetowemu.
Wybrane parametry, takie jak płyta drukarska czy wałek rastrowy, umożliwiają
odwzorowanie najsubtelniejszych półtonów, a tym samym szczegółów pełnych
kontrastów.
Na etapie przygotowania konieczny jest
wybór odpowiedniego zniloxa i właściwego
wałka rastrowego oraz określenie minimalnej wielkości punktu.
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Nowość: pigmenty
efektowe, których
połączenie daje biel

Stworzona specjalnie z myślą o potrzebach producentów etykiet i rękawów
dla branży artykułów spożywczych.
Dzieki Nutriflex PRO, Siegwerk zaprezentuje na Labelexpo główną inowacje w
portfolio swoich produktów z zakresu farb
flexo UV LM. Dzięki najnowszej generacji
surowców udało się zoptymalizować
przyczepność, nowe farby dorównują
więc pod tym względem seriom cechującym się wyższą migracją. Zapewniają też
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Więcej informacji udzielają specjaliści ds.
zastosowań z firmy Siegwerk.

Wydrukowano za pomocą nowych
farb pigmentowych

Zapraszamy na targi Labelexpo w
Brukseli i zachęcamy do odwiedzenia
stoiska firmy Siegwerk (6 A 17). Próbka druku przy użyciu tej atrakcyjnej
nowości zaskoczy nawet fachowców.
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