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«Labelexpo’ya hoş geldiniz»
Bizi 6 A 17 Siegwerk standında ziyaret etmenizden
memnuniyet duyarız!
Çeşitli Düşük Migrasyonlu
Mürekkep Sistemlerimiz
SICURA Nutriflex 10 – kusursuz akışkanlık ve adezyon özelliği. Gıda alanındaki tüm
Narrow Web uygulamalarının büyük bir
bölümü, bu test edilmiş UV flekso serisi ile
gerçekleştirilebilir.
SICURA Nutriflex LEDTec – modern UV
LED teknolojisi ile UV baskı makineleri için
etkileyici bir düşük migrasyon serisi.

SICURA Nutriboard 2 – UV ofset baskı
ile kâğıt, karton ve seçilen plastik baskı altı
malzemelerine mükemmel şekilde baskı
yapılabilir. Meyve suları ya da süt ürünleri
paketleri gibi zorlu kullanımlarda kullanılır.
SICURA Nutriplast 2 – UV ofset serisi
farklı plastik baskı altı malzemeleri için en
yeni üretimdir. Düşük migrasyon, neredeyse
algılanmayan koku ve kusursuz adezyon
özellikleridir.

Siegwerk «Cradle to Cradle Altın Ödülü» ile
ödüllendirilen ilk baskı boyaları üreticisi oldu
Siegwerk, migrasyon bakımından zayıf
yeni UV ofset boya serisi SICURA Litho
NutriEco ile ürün güvenliği ve sürdürülebilirlik konularında kendi öncü rolünü
kanıtlamış oldu.

Soldan: 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.

Mayıs 2017’de Viyana’da düzenlenen Cradle
to Cradle® uzman buluşması kapsamında
Siegwerk’in yeni UV ofset mürekkep serisi
SICURA Litho NutriEco, Environmental
Protection Encouragement Agency (EPEA)

tarafından «Material Health Certification
GOLD» sertifikasına layık görüldü. Böylece
UV mürekkep sistemleri ile Siegwerk; UV
ofset serisi sunan, gıda kullanımlarına uygun
ve uluslararası çevre araştırmalarına ait ürün
standardını en yüksek seviyede karşılayan
üst baskı lakı alanı da dâhil olmak üzere
ilk baskı boyası üreticisi oldu. Siegwerk,
mürekkep geliştirme projesi kapsamında
Mainz/Almanya’da bulunan Werner &
Mertz GmbH ile yani kendi etiketlerinin
baskısı için artık yeni ve sürdürülebilir UV
ofset serisini kullanan, yenilikçi bir marka
üreticisi ile sıkı şekilde birlikte çalıştı.

SICURA Nutriscreen – gıda alanında kendinden yapışkanlı etiketler için yeni geliştirilmiş, silikonsuz serigrafi beyazı. Bu beyaz,
SICURA Nutri serisinin tüm ürünleri ile çok
iyi şekilde baskı yapılmasını sağlar.
SICURA Nutriflex PRO – gıda alanındaki
uygulamaları ile etiket ve Sleeve üreticilerinin ihtiyaçlarına göre özel olarak hazırlanmış yeni düşük migrasyonlu UV flekso
serisi.
SICURA Nutri ailesinin test edilmiş boya
serilerinin yanında, laklarda, primerlerde,
laminasyon yapıştırıcıları ve metalik mürekkeplerde geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

bilirlik

Sürdürüle

Gelecek nesillerin
ihtiyaçları daima göz
önünde
• Siegwerk bir aile şirketi olarak sonraki
nesilleri düşünmektedir
• Baskı mürekkeplerimiz çevreye uyumlu
ve kullanıcı dostudur
• Düşük migrasyon UV mürekkeplerde
en geniş ürün yelpazesine sahibiz
• Baskı boyalarımızı müşterilerimiz ile birlikte
canla başla geliştiriyoruz

Cradle to Cradle’da her şeyden önce
kapalı döngülerdeki malzemelerin ve besin
maddelerinin güvenli ve aralıksız dolaşımı
söz konusudur. San Francisco/ABD’de
kapalı döngü bulunan Cradle to Cradle
Enstitüsü, Gold sertifika ile baskı yapılan
mürekkep tabakalarına ve ilgili ürünlere ait
tüm bileşenlerin ve içerik maddelerinin katı
şekilde tanımlanan değerlendirme kriterlerine uygun olduğunu onaylamaktadır.
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SICURA Nutriflex PRO – yeni LM UV
flekso serisi
Yöntem: UV flekso baskı
Uygulama: Etiketler, sleeveler,
gıda ambalajları
Seri: SICURA Nutriflex PRO

Nutriflex PRO ile, Siegwerk Labelexpo fuarında ürün portfolyosundaki büyük yeniliği
sunar. En yeni ham maddelerin kullanılması ile bu mürekkeplerin adezyon özelliği,
düşük migrasyonlu olmayan serinin adezyon performansı ile eş değer oldu. Renk
yoğunluğu, akış özellikleri ve reaktivite
de mükemmeldir ve bu sebeple yüksek
makine hızına ulaşılmıştır.

Yöntem: UV flekso baskı
Uygulama: Etiketler
Seri: SICURA FLEX RGB
Yeni pigment mürekkepleri şimdi
UV flekso baskı için mevcut.

SICURA 39-8 ve SICURA Nutriflex 10
şimdi HD flekso sertifika sahibi oldu
Üzerine çalışılan dört boya serisi
SICURA 39-8 HC E03 ve SICURA
Nutriflex 10 HC E01, HD flekso
kalitesinde baskıyı mümkün kılıyor.
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Siegwerk mürekkep mühendislerinin
Darmstadt’taki Merck-Gruppe’nin
geliştirme ekibi ile yakın çalışması
sonucunda UV flekso baskı için katkı
renkler karışımı prensibini izleyen pigment mürekkepleri üretildi. Bu kırmızı,
yeşil, mavi pigmentlerin siyah bir
baskı altı malzemesi üzerine birlikte
basılmasıyla beyaz renk oluştu.

HD flekso ile tamamen yeni bir kalite standart seviyesi belirlendi. Söz konusu yüksek
kaliteli etiketler olduğunda, flekso baskısı
ofset baskısı ile bile yarışabilir. Seçilen baskı
tabakası ve anilox merdane gibi parametreler
en iyi yarı tonlarının iletilmesini ve böylece
yüksek kontrastlı detayların gösterilmesini
mümkün kılar.
Hazırlık kısmında baskıdaki uygun anilox
genişliğinin ve doğru anilox merdanenin
seçilmesinin yanında minimum nokta
büyüklüğünün belirlenmesi de önemlidir.
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Yeni: Birlikte baskı
yapıldığında ortaya
beyaz çıkan efekt
pigmentleri

Gıda alanındaki uygulamalar ile etiket
ve Sleeve üreticilerinin ihtiyaçlarına
göre özel olarak hazırlandı.
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Daha fazla bilgi edinmek için Siegwerk
aplikasyon teknisyenine danışabilirsiniz.

Yeni pigment boyası ile baskı yapılmıştır

Brüksel’deki Labelexpo’yu ziyaret edin
ve 6 A 17 no’lu Siegwerk standına
gelin. Bu cazip yeniliğin baskı örnekleri
size ilham versin.
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