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Labelexpo 2017 – Büyük bir başarı
Ziyaretçiler özellikle Siegwerk’in migrasyonu
iyileştirilmiş LED UV serisi ve SICURA
Nutriflex LEDTec ürün dizisinin yeni
geliştirilmiş renk ve lakları ile ilgilendi. UV
flekso baskı için Siegwerk’in oluşturduğu
yeni renk serisi SICURA Nutriflex PRO
da büyük ilgi odağı oldu. Bu yeni renk serisi
tüm gıda maddelerinde kullanıma uygun
olan çok pigmentli renkler sunar. Plastik
için önceden de olduğu gibi SICURA
Nutriplast 2 serisi hâlâ oldukça revaçtadır.
Tabii ki bu yıldan itibaren Siegwerk tarafından yeni sunulan «Plastik Tüpler &
Tabakalar» in özel UV lakları da büyük
ilgi gördü.
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UV mat vernikler –
Kullanım şekilleri ve
yararlı ipuçları
Mat laklara olan büyük ilgiden dolayı
Narrow Web ekibi bu konuya ilişkin yeni
bir «explicit» yayınlamıştır. Burada mat
laklama ile ilgili prensipler ve kullanım
esnasındaki zorluklar açıklanıyor ve uygun
çözümler öneriliyor.
UV mat laklar hakkındaki «explicit»
ı explicit@siegwerk.com üzerinden
edinebilirsiniz.

Ürün müdürü Rolf Montag’a göre Labelexpo fuarı ile yine büyük bir başarıya imza
atıldı. Montag, «Siegwerk’in fuarın ikinci
akşamında müşterilerine düzenlediği stant
partisi de çok takdir edildi» diyor ve şu
şekilde devam ediyor: «Misafirlerimizle
içecek ve atıştırmalıklar eşliğinde fikir alış
verişlerinde bulunarak onlarla güzel bir
akşam geçirdik.»

BU Narrow Web’e
hoş geldiniz
1 Eylül’de Guido Lander, Narrow
Web iş biriminin yönetimini Michael
Müller-Samson’dan devraldı.
Guido Lander önümüzdeki yıllarda
UV teknolojisindeki
Düşük Migrasyonlu
baskı mürekkeplerinin başarılı büyüme
rotasını hızlandırmak
Guido Lander
istiyor. Teknik özellikleri, dayanıklılıkları ve kullanabilirliği
sayesinde bu renkler, baskıdaki gereklilikleri mükemmel bir şekilde sağlıyor
ve HSE gereklilikleri hususunda da başı
çekiyor.
Guido Lander, «Böyle motivasyon dolu
bir ekibe ve iddialı müşterilere sahip bu
iş birimini devralmaktan mutluluk duyuyorum» sözleriyle kendisini ifade etti.
Guido Lander’e yeni görevinde başarılar
diliyoruz.

Gıda maddesi ambalajları
için yapışkanlı etiket
Kendiliğinden yapışkanlı etiket üreticileri Alman birliği VskE gıda maddesi
ambalajları için yapışkanlı etiket uygunluğu’ konusunda ayrıntılı bir bildiri
yayınladı.
Bildirinin tamamına (24 Sayfa) https://siegwerk.vske-information.de/ linkinden
ulaşabilir ve yasal gerekçeler, gıda maddesi ambalajlarında migrasyonlar ve uygunluk
beyanları vb. konulara dair bilgiler edinebilirsiniz. Etiket ve sleeve baskıcılarına gıda
uygulamaları için çok pratik bir rehber önerilir. Bu link migrasyonla ilgili uygulamalarda
karar vermek için çok faydalı bir yardımcıdır.
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Siegwerk Pantone LIVE’in
Lisansını Aldı
Pantone LIVE,
Pantone sahibi
X-Rite’nin bulut
bazlı bir renk
kataloğudur.
Dijital renk kataloğu Pantone Master standartları, «Bağımlı standartları» ve kurumsal
renkleri içerir. Baskıcılar IFS’deki Siegwerk
renk karışımlarını kullanarak tam renge

Bu şekilde baskıcı aldığı baskının LAB
değerlerini, hedef renkle basılan spot renklerin uyuşup uyuşmadığından emin olmak
için ‘Bağımlı standartlar’la karşılaştırabilir.

ulaşmak için baskı işleminden, kullanılan
baskı altı malzemesinden ve renk türüne
önem vermeden çok az tıkla spot renkler
için doğru spektral ölçümlere ulaşabilir.
Yeni olan ise «Bağımlı standartları» mevcudiyetidir. Bu, baskıcıya tam olarak mevcut
gereksinimlerini karşılayan baskı metodu,
baskı altı malzemesi ve renk sistemi ile
ilgili verileri kullanmasını sağlar.

Kağıt şeklindeki tek bir baskı işlemine ve
sadece iki baskı altı malzemesine dayanan
geleneksel Pantone cetvelinden farklı
olarak Pantone LIVE, baskı altı malzemesi
grubuna ve baskı işlemine göre ayrılmış
22 adet renk kitaplığı (28 adet kullanılabilir
baskı altı malzemesi) içerir. Hedef renk
gerçekte kullanılan renk ile aynı olduğundan
renk ayarı daha kolay gerçekleşir.
www.pantone.com/live

Etiketler için Pantone LIVE Kütüphaneleri (örnekler)
Baskı Prosesi & Mürekkep
FLEKSO UV
FLEKSO UV
OFFSET UV

PLV Kodu
FUCV
FUWF
LUCV

Baskı Altı Malzemesi Açıklaması
Parlak kaplamalı kuşe kağıt üzerine basılmış
Beyaz filme basılmış
Parlak nötr kaplamalı kuşe kağıt üzerine basılmış

SICURA Flex 39-8 görünmeyen Migrasyon incelemeleri için
etiket görünümü
en modern donanım
PrintCity, baskı ve ambalaj endüstrisindeki belirli projelerde birbirine destek
veren lider işletmelerden oluşan bir
birliktir.
Son projede UV flekso mürekkep, UV
serigrafi beyaz, UV serigrafi kabartma lak ve
kendiliğinden yapışkanlı etiketlere sonraki
metalik kubbeli altın varak kabartması ile,
ambalajın dışındaki katlanabilir kutunun
etkileri yeniden üretilmiştir; bu metalize
baskı altı malzemesi ile sağlanmıştır ve
derin kabartmalarla elde edilmiştir. Etiket,
ambalaj ile aynı optik ve temassal etkilerine
sahiptir. Bunun için SICURA Flex 39-8
serisinin UV flekso renkleri ve SICURA
Screen 78-6 serisinden serigrafi beyaz
kullanıldı. www.printcity.de

Siegwerk yeniden
en yeni teknoloji
olan yüksek çözünürlüklü kütle
spektrometresine
(HRMS) yatırım
yaptı.
Siegwerk, Annemasse/
Fransa’daki analiz
laboratuvarında gıda
maddeleri ambalajlarının üretimindeki katı
yönergeleri yerine
getirebilmek adına beş yıldır migrasyon testleri için ileri teknoloji
olan yüksek çözünürlüklü kütle spektrometresini kullanıyor.
Yeni edinmede, laboratuvar cihaz üretiminde dünya çapında bir
lider olan Amerikan firma Thermo Fischer Scientific tarafından
üretilen ultra yüksek basınçlı sıvı kromatografisine bağlanmış
Q Exactive Focus kütle spektrometresi söz konusudur.
Bu spektometrenin yüksek performans seviyesi ve olağanüstü
duyarlılığı, izlenebilirlik ve nicelendirme sınırlarının daha düşük
olmasına müsaade ediyor.
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