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Yeni etkileyici UV flekso
kabartma lak
İşlem: UV flekso baskı
Uygulama: Etiketler, ambalaj
Seri: SICURA Flex Relief UV OPV
Ürün numarası: 85-601323-0

Kısa süre önce geliştirilmiş olan bu üst
baskı lakı, neyin üzerine basıldığından
bağımsız olarak sıradışı kabartma etkisi
ve mükemmel adezyon sağlaması
nedeniyle doğru bir inovasyondur.
Genellikle Drip off etkisi, mat ve parlak UV
lak kaplamasına dayanmaktadır ve normal
şartlarda iki baskı ünitesi kullanılır. Bu yeni
kabartma üst baskı lakı ile tek bir safhada
mükemmel bir kabartma etkisi elde
edilmektedir. Bu, sıradışı bir reaktivite
ve çizilme direnci mukavemeti sağlar. Yeni
kabartma lak, özellikle lüks ambalajlardaki
küçük yüzeyli baskılar ve metinler için
uygundur. Mat bir üst baskı lakı ile birlikte
kullanıldığında çok daha güçlü bir kontrast
etkisi elde edilebilir.

Yeni: Düşük migrasyona sahip
LED UV soğuk folyo yapıştırıcı
İşlem: LED UV flekso baskı | Uygulama: Etiketler, gıda ambalajları
Seri: Nutriflex LEDTec soğuk folyo yapıştırıcı E01
Ürün numarası: 85-601328-9
Siegwerk’ten bir yenilik daha: Bu ürün
pazardaki ilk düşük migrasyonlu LED
UV soğuk folyo yapıştırıcısıdır.
Yüksek reaktivite ve çok iyi yapışma özelliği
ile aynı zamanda kağıt ve plastik folyolar
için de uygundur. Yapıştırıcı; negatif
yazıların, küçük işaretlerin ve yüzeylerin
sorunsuz şekilde basılması ile özelliğini
sergilemiş olur. Bir diğer avantaj ise yapıştırıcının sararmamasıdır.

Siegwerk ve
Phoseon işbirliği
Phoseon 2002 yılından bu yana, UV
ile sertleştirme için LED’lerin kullanımında öncü çalışmalar sağlamakta ve
LED UV sertleşme teknolojisine %100
odaklanmaktadır. LED UV ile sertleştirme alanında dünya çapında öncü bir
şirket olan Phoseon, patentli teknolojileri TargetCure™ ve WhisperCool™’u
kullanarak lamba sistemlerinde yüksek
verimlilik ve dayanıklılık sağlamaktadır.

Siegwerk, geçmişte ortak projelerin
gerçekleştirilmesinin ardından Phoseon
ile birlikte baskı alanında LED UV teknolojisinin kullanımını güçlendirmek
istemektedir. Siegwerk örneğin 2009
yılında Brüksel’de gerçekleştirilen
Labelexpo’daki bir LED UV sunumunda
yer almıştır. Ayrıca 2013 yılında Phoseon
ve Gallus işbirliği ile Labelexpo’daki
Siegwerk standında LED UV kombine
baskısı sergilenmiştir.
Yeni bir projede, Siegwerk ve Phoseon
gıda ambalajı üretiminde Siegwerk
mürekkep sistemi Nutriflex LEDTec
ile kombine edilen LED UV’nin
avantajlarını desteklemek için ortak
pazarlama kampanyaları yürütüyor
olacaklar.
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Yeni UV-Offset gün ışığı flüoresan
mürekkepler

Hoş geldiniz ...

İşlem: UV-Offset
Uygulama: Etiketler
Seri: SICURA Litho Fluo
Renk açısından oldukça yoğundur
ve flüoresandır – formaldehit içermez!
Parlak sarı, turuncu, kırmızı ya da yeşil;
Pantone renkleri 801 ile 807 arasında
flüoresan etkisi. Daha kuvvetli etki yaratmak
için yeni mürekkepler tek biçimde formüle
edilmiştir ve formaldehit içermez (< %0,1).
Kağıt üzerine ve seçilen plastiğe mükemmel
baskı ile yeni jenerasyon flüoresan mürekkepler de optimum iyi akış özellikleri ve hızlı
kuruma ile öne çıkmaktadır.

Yeni Nutriflex 10 renk veritabanı
ile ilk hamlede en iyi sonuçlar
Düşük migrasyonlu UV flekso serimizin
SICURA Nutriflex 10’un renk kartelası
güncellenmiştir ve ilk kullanıcılardan hali
hazırda yüksek beğeni toplamıştır. Deneme
baskısı oluşturma esnasında aniloks merdanenin ideal şekilde seçilmesi, laboratuvar
numunelerinin yüksek kalitesi ve kalibras-

yonun hassasiyeti; daha ilk kullanımdan
itibaren şüphe götürmeyecek derecede
iyi bir baskı kalitesi sunar. Veritabanı,
XRITE IFS 6 (ya da 5) ile uyumludur.
Yeni renk veritabanı veya daha ayrıntılı
bilgi edinmek için bizimle irtibata geçin:
info@siegwerk.com.

Almanya’da INKday 2018
8 Mart’ta Siegburg’ta

Etkinlik, Siegwerk’in
başarılı INKday program
serisinin bir kısmıdır.
INKday, uzmanlar ile
karşılaşmak, fikir alışverişinde bulunmak ve
yeni mürekkep ve lak çözümlerini keşfetmek
için ideal bir ortamdır. Programın bu yılki

odak noktası aşağıdaki konuları kapsamaktadır: Düşük migrasyonlu mürekkepler, LED sistemleri; Plastik Tüpler
& Plaka Uygulamaları. (INKday sadece
Almanca dilinde gerçekleşecektir.)
Lütfen bu günü hemen takviminize not
alın ve kaçırmayın.

Hansruedi Nef. Bir süre önce ABD’de
yine aynı görevde olan Hansruedi Nef,
1 Ocak’tan bu yana Siegwerk İsviçre’de
bulunan Plastik Tüpler & Plakalar
şirketinin yeni satış müdürü olarak
çalışmaktadır. Kendisi toplamda 9 yıl
olmak üzere Schekolin AG firmasında
Ürün ve Pazarlama Müdürü olarak
faaldi. Hansruedi Nef; baskı, kaplama
ve ambalaj endüstrisi üzerine zengin
bilgiye ve deneyime sahiptir. Kendisine
yeni görevinde memnuniyet ve başarılar
diliyoruz.
hansruedi.nef@siegwerk.com

it

lic
e xp

m
Teknoloji tü
y
lı
anlatı or
detaylarıyla

Solvent bazlı mürekkeplerin UV mürekkepler
ile kombinasyonu
Kombine baskının getirdiği avantajlar
nelerdir ve nelere dikkat edilmelidir?
Yeni «explicit» UV ve solvent bazlı mürekkeplerin kombinasyonunu açıklıyor. Bunu
explicit@siegwerk.com üzerinden sipariş
edebilirsiniz.
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