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Novo e impressionante Verniz
Relief UV Flexo
Processo de impressão: Flexografia UV
Aplicação: Etiquetas, embalagens
Serie: SICURA Flex Relief UV OPV
Código de produto: 85-60132

Este novíssimo desenvolvimento e uma
verdadeira inovação devido ao seu
excelente efeito relief e sua excelente
adesão, independentemente onde é
sobre impresso.
Normalmente, os vernizes de sobre impressão matte e brilho resultam um efeito
drip-off (gota) e o processo normalmente
ocupa duas unidades de impressão. Entretanto este novo verniz relief produz um
excepcional efeito relief em uma única
passada. Adicionalmente exibe uma
extraordinária reatividade e resistência ao
atrito. Este novo verniz é bem adequado
para pequenas áreas de impressão e textos
em embalagens de fino acabamento. Um
forte efeito de contraste pode ser produzido combinando com uma impressão
utilizando um verniz matte.

Novo: Adesivo Cold Foil LED UV
baixa migração
Processo de impressão: Flexografia UV LED | Aplicação: Etiquetas,
embalagens alimentícias | Serie: Nutriflex LEDTec Cold Foil Adhesive E01
Código de produto: 85-601328-9
As inovações Siegwerk nunca cessam.
Apresentamos o 1° verniz Cold Foil
UV LED para o mercado.
Igualmente apto para impressão em substratos de papel e plástico, exibe alta reatividade e excelente adesão. Este adesivo é
insuperável para uma impressão perfeita
em textos negativos, textos finos e
áreas plenas. Uma outra vantagem é que
não amarela.

Siegwerk em
parceria com
Phoseon
Desde 2002 o time técnico a Phoseon
tem sido pioneiro no uso de LED para
cura UV e tem se dedicado para desenvolver uma perfeita tecnologia LED
UV. Como líder global no seguimento
de cura UV LED, a Phoseon emprega sua
tecnologia patenteada Targetcure™
e WhisperCool™ para garantir alta
performance e confiança em seus sistemas de lâmpadas.

Tendo trabalhado em conjunto em
vários projetos de sucesso, a Phoseon
e a Siegwerk estão juntando forças
para promover o uso da tecnologia
LED UV em impressão. Em 2009 por
exemplo, a Siegwerk fez parte de uma
apresentação ao vivo de LED UV na
Labelexpo em Bruxelas e em seu stand
em 2013 demonstrou impressão combinada LED UV em cooperação com
a Phoseon e Gallus.
Em um novo projeto a Siegwerk e
Phoseon estarão apresentando campanhas de marketing para promover
os benefícios da LED UV quando combinados com os sistemas de tintas
Siegwerk Nutriflex LEDTec na produção de embalagens alimentícias.
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Novo sistema de tintas Fluorscentes
Daylight UV offset

Bem vindo…

Processo de impressão: UV offset
Aplicação: Etiquetas
Serie: SICURA Litho Fluo
Extremamente vibrantes e fluorescente –
livres de formaldeido!
Cores chamativas, Amarelo, laranja, vermelho ou verde; imprima suas etiquetas
de ação nas cores Pantone 801 a 807.
Estas novas tintas são formuladas para
ser muito mais intensas sem conter
formaldeído (<0.1%). Com excelente
printabilidade em papeis e plásticos
selecionados, a nova geração de tintas
fluorescentes tem se supera em sua
característica de flow e cura.

Excelentes resultados nas primeiras
provas com o novo banco de dados
da nova Serie Nutriflex 10
A base de dados de nossa serie SICURA
Nutriflex 10 UV flexo baixa migração está
sendo atualizada e alcançou feedback
positivo dos primeiros usuários. A escolha
de anilox otimizados para as provas, a alta
qualidade das amostras de laboratório e
a precisão da calibração confirmam em
demonstrar altíssima qualidade de impres-

são fala mais que palavras. A base de
dados é compatível com o XRITE IFS 6
(ou 5). Se voce deseja receber a nova base
de dados ou está interessado em saber
mais sobre este assunto, entre em contato
pelo e-mail info@siegwerk.com.

INKday 2018 na Alemanha

Hansruedi Nef. assume desde 1° de
janeiro a posição de diretor de vendas
para Tubos & Laminados, assumido
também essa posição recentemente nos
Estados Unidos. Antes disso por 9 anos
Hansruedi Nef foi Gerente de produto
e marketing para Schekolin AG.
Hansruedi Nef tem profundo conhecimento e vasto conhecimento em impressão, coating e indústria de embalagem. Desejamos a ele o máximo sucesso
em sua nova posição.
hansruedi.nef@siegwerk.com
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Combinando tintas
UV com tintas base
solvente
Quais são as vantagens da impressão
combinada e quais são as armadilhas?
O novo «explicit» explica a combinação
de tintas UV e tintas base solvente.
Adquira sua copia através do e-mail
explicit@siegwerk.com.

em 8 de março, Siegburg

e xplicit

Technology in

Estamos perto de outro
bem-sucedido evento
Siegwerk. INKday e
um fórum ideal para
encontrar experts,
compartilhar ideias
e descobrir novas soluções para tintas e

Tecnologia
em detalhe

vernizes. Este ano o foco será tintas de
baixa migração, sistemas LED e aplicações em Plásticos & Tubos. (O INKday
será apresentado somente em alemão).
Assegure-se que você não irá perder –
Bloqueie seu calendário já!
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