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Kierując się mottem „rethINK Packaging”, Siegwerk koncentruje 

swoje starania, aby pomóc w kształtowaniu przyszłości opakowań 

dla świata pracującego w obiegu zamkniętym. Jako jeden z wio-

dących producentów farb na świecie, Siegwerk wyznaje zasadę 

zrównoważonego rozwoju: osiągnięcie rozsądnej równowagi między 

potrzebami ekologicznymi, społecznymi i ekonomicznymi bez nara-

żania zasobów przyszłych pokoleń

Tworzenie obiegu zamkniętego jest kluczem do zrównoważonego 

kształtowania przyszłości opakowań. Tym samym farby i powłoki 

lakiernicze odgrywają istotną rolę wspomagającą wszystkie dźwi-

gnie gospodarki o obiegu zamkniętym. Taka gospodarka opiera się 

na trzech zasadach projektowania bez odpadów i zanieczyszczeń, 

utrzymywania produktów i materiałów w użyciu oraz regeneracji 

systemów naturalnych.

Twój partner w dziedzinie circular packaging

UniNATURE – najlepsze dla Twoich produktów

Zespół Siegwerk Paper & Board rozwija zrównoważone produkty  

od ponad 10 lat. Już byliśmy w stanie zaoferować bardzo dobre pro-

dukty jako etapy pośrednie.

Teraz jesteśmy gotowi na przyszłość! Nasza nowa seria trwałych 

farb UniNATURE spełnia wymagania właścicieli marek i przetwórców 

opakowań.

Papier jest materiałem opartym na zasobach odnawialnych i jednym 

z najczęściej poddawanych recyklingowi na świecie. Odnawialność  

i możliwość recyklingu papieru stanowią inspirację dla naszej pracy.

Produkty UniNATURE zawierają wysoką zawartość składników  

bio-odnawialnych (BRC). Zawartość BRC jest obliczana poprzez  

porównanie zawartości nowego węgla z całkowitą zawartością  

węgla, zgodnie z metodą ASTM 6866.

Produkty UniNATURE to rozjaśniacze i varnishe techniczne przezna-

czone do stosowania z seriami farb UNIBASE i Uni T.

Produkty UNIBASE to mono pigmentowane koncentraty o niskiej  

zawartości LZO. Uni T to silnie skoncentrowane bazy, szczególnie  

do produktów wymagających kontaktu z żywnością, gdzie wyma-

gana jest zgodność z wymogami BFR (Federalnego Instytutu Oceny 

Ryzyka) 021/2014 dotyczącą PAA (amin aromatycznych), na przykład 

serwetki i torby piekarnicze.

UniNATURE realizuje zobowiązania firmy Siegwerks do tworzenia 

gospodarki o obiegu zamkniętym.

Zalety rozwiązania

·  Łatwość wymiany z aktualnymi produktami, bez potrzeby  

zmiany sprzętu, procesów lub formatów kolorów

·  Charakteryzuje się podobnymi odpornościami, jak obecna  

technologia

· Doskonała wydajność farb

· Bardzo dobre nasycenie kolorów

·  Wysoka prędkość dla podniesienia wydajności druku na  

powlekanych i niepowlekanych papierach

· Łatwe czyszczenie na maszynie i wysoka wymywalność  

· Poprawiony kształt punktu, porównywalne przyrosty punktu



Droga do UniNATURE

UniNATURE oferuje wsparcie dla szeregu zastosowań związanych 
z drukowaniem i pakowaniem z portfolio Paper & Board

Bezpieczeństwo produktu

Czy słyszeliście o naszych naturalnych, trwałych i funkcjonalnych lakierach barierowych? 

UniNATURE w połączeniu z naszymi lakierami barierowymi tworzy trwałe rozwiązanie.

Siegwerk dostarcza klientom bezpieczne rozwiązania w far-

bach.

Siegwerk zobowiązuje się do pełnej zgodności z wytycznymi EuPIA i 

przestrzega zaleceń GMP (Good Manufacturing Practice). Siegwerk 

wdrożył kompleksowy globalny proces wprowadzania surowców. 

Opiera się on na centralnie koordynowanym zatwierdzaniu każdego 

surowca przez nasz Dział Bezpieczeństwa Produktów, który działa 

na całym świecie. Dalsze procesy, w tym nasze globalne wytyczne 

dotyczące receptur, zapewniają bezpieczeństwo podczas formuło-

wania farb Siegwerk. Rozpowszechnianie informacji o produkcie 

oraz szkolenia z posługiwania się farbami, zgodność z wymaganiami 

właścicieli marek, aktywna współpraca w zakresie bezpieczeństwa 

produktów, a także udostępnienie narzędzi pokazują, że bierzemy 

odpowiedzialność za nasze produkty.

Zapewniając połączenie najlepszej w swojej klasie wydajności farb, 

wysokiego bezpieczeństwa produktu i całościowego zrozumienia 

opakowania, Siegwerk ciągle wspiera swoich klientów w dostoso-

wywaniu się do nadchodzących trendów, spełniając ich indywidual-

ne potrzeby dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom farbowym i 

usługom.

Portfolio Paper & Board nieustannie ewoluuje. Istnieje wiele niezba-

danych możliwości, w których zakres opakowań papierowych mógł-

by stanowić alternatywę opakowań plastikowych. Tektura falista jest 

uważana za zrównoważone rozwiązanie na przyszłość, podobnie jak 

UniNATURE – przyczyniając się do defosylizacji opakowań.

UniNATURE ma zastosowanie w wielu aplikacjach związanych z  

papierem i tekturą – pudełkach z tektury falistej, tacach i displayach, 

opakowaniach fast food, papierowych talerzach i kubkach oraz 

obwolutach. Przedstawiciel firmy Siegwerk z przyjemnością udzieli 

wszelkich dalszych informacji.

1st 
SIEGWERK solution

2nd 
SIEGWERK solution

3nd 
SIEGWERK renewable,  

natural solution

*Zawartość węgla odnawialnego

Standard WB Inks

5 %* ≤ 50 %*

UniRICS UniXYL UniNATURE
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Produkcja wodnych farb drukarskich do 
zastosowań na Paper & Board

Wysokowydajne farby drukarskie do Paper & Board

Siegwerk to międzynarodowy, wiodący na rynku producent farb 

drukarskich do wszelkiego rodzaju opakowań. Siegwerk oferuje  

farby fleksograficzne do wszystkich standardowych opakowań –  

od tektury falistej przez worki, woreczki i torby reklamowe, chus-

teczki higieniczne i serwetki po kubeczki i displaye. Farbami dru-

karskimi Siegwerk można również doskonale zadrukować papier 

pakowy i torby na zakupy.

Przyjazna dla użytkownika seria farb skraca czas mycia, zapewnia 

doskonałe rezultaty drukowania nawet przy wysokich prędkościach 

i umożliwia łatwe zarządzanie farbami. Oprócz bardzo szerokiego 

wachlarza lakierów i wysoko skoncentrowanych farb drukarskich 

dodatkowymi zaletami są wysoka wydajność.


