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Farby UV do druku wąskowstęgowego
Produkcja etykiet jest skomplikowanym procesem,
składającym się zazwyczaj z kilku etapów,
prowadzących do uzyskania zaawansowanego
technicznie produktu. Farby i inne materiały mogą
mieć wielki wpływ na efektywność całego procesu,
koszty produkcji oraz jakość produktu.
Fujifilm oferuje szeroką gamę farb i produktów dodatkowych,
opracowanych tak, by zmaksymalizować wydajność procesu
produkcyjnego i równocześnie go uprościć. Cel ten osiągamy
przez skupienie się na poniższych kluczowych korzyściach:

Innowacyjność
Produkty umożliwiające drukarniom stosowanie
efektywniejszych technologii. Doskonałym przykładem jest tu
farba Flexo JD752 Supernova White, dzięki której kosztowny
sitodruk rotacyjny można zastąpić tańszym i szybszym
drukiem fleksograficznym.

Zarządzanie kolorami
Łatwe, precyzyjne dopasowanie kolorów, pozwalające
skrócić czas przygotowania do druku i poprawić
odwzorowanie kolorów.

Udoskonalenie procesu
Systemy, dzięki którym drukarnie mogą pracować lepiej,
szybciej i taniej niż było to dotychczas możliwe.

Pomoc techniczna
Produkty i usługi są wspierane przez zespół specjalistów,
którzy potrafią wykazać najważniejsze zalety produktów
i pomóc drukarniom do maksimum wykorzystać możliwości
maszyn drukujących.
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Farby fleksograficzne UV
Farby fleksograficzne Sericol zostały opracowane
przy użyciu innowacyjnej technologii dyspersji
Micro-V, która umożliwia maksymalne nasycenie
farby pigmentem przy zachowaniu dobrej lepkości
i reologii. Technologia ta, w połączeniu z dokładnie
kontrolowanym procesem produkcyjnym, daje
pewność, że oferowane farby zawsze prezentują
identyczną, wysoką jakość.
Główne zalety:
Wysoka pigmentacja, wpływająca na mniejsze zużycie
farby w celu uzyskania wysokiej gęstości optycznej
Bardzo dobre utrwalanie, umożliwiające druk z dużą
szybkością
Zoptymalizowana lepkość i reologia, poprawiające
wygląd gotowego druku
Stabilne parametry użytkowe

Farba UVivid Flexo JD

Zwykła farba fleksograficzna

UVivid Flexo JD
Flexo JD należy do systemu farb UV o wysokim połysku,
obejmującego szeroki wachlarz kolorów, farby do druku
CMYK, odcienie metaliczne i produkty specjalistyczne
Gotowe do użycia farby o niskiej lepkości
Barwy o wysokiej gęstości optycznej
Przyczepność do szerokiej gamy podłoży syntetycznych,
takich jak PE, PP, PVC, PET, niektóre papiery termiczne,
folie metalizowane i najczęściej stosowane papiery
Wielka różnorodność zastosowań, np. etykiety
samoprzylepne i niewzmacniane folie na
saszetki i opakowania
Nadrukowywalne przy użyciu taśm
termotransferowych i cold stampingu
Dobre właściwości przy hot stampingu
Specjalny system doboru kolorów zgodny z Pantone ®*
Farba Flexo Sleeve White do druku na podłożach
termokurczliwych (shrink sleeve)
Szybko utwardzana czarna farba JD005 do aniloksów
o większej pojemności. Nadaje się do jednoczesnego
druku rastrowego i aplowego.

*Pantone® jest własnością Pantone, Inc.

Oferta farb UVivid Flexo JD
Kolory podstawowe
Światłotrwałość Blue Wool
JD052 Process Yellow
4
JD135 Process Magenta
4
JD215 Process Cyan
8
JD004 Process Black
8
JD005 Process + Black
8
JDR52
JDR35
JDR15
JDR04

Process
Process
Process
Process

Yellow
Magenta
Cyan
Black

4
4
8
8

JD001
JD009
JDR25
JD025
JD045
JD103
JD199
JD097
JD125
JD163
JD237
JD127
JD254
JD260
JD240
JD320
JD381

Black
Dense Black
White
Opaque White
Yellow
Orange
Warm Red
Red 032
Rhodamine Red
Rubine Red
Purple
Violet
Blue 072
Reflex Blue
Process Blue
Green
Mixing Base

8
8
8
8
4
5
5
8
5
4
4
7
3
7
8
8
n.d.

JD064
JD164
JD165
JD462

Resistant Yellow
Resistant Rubine
Resistant Rhodamine
High Lustre UV Flexo Silver
(Uwaga - nie nadaje się do
nadrukowania)

7
7
7
n.d.

FL461
FL462
FL489

Rich Pale Gold (Pantone® 873)
Silver (Pantone® 877)
Rich Gold (Pantone® 871)

8
8
8

JD752
JDSWH
JDSW2
JDA01

Supernova White
UVivid Flexo Sleeve White
High Performance Sleeve White
Special White

8
8
8
8
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Informacje i zalecenia znajdujące się w niniejszej Karcie Informacyjnej Produktu, a także porady techniczne przekazane przez naszych przedstawicieli, zarówno ustnie, jak i na
piśmie, odzwierciedlają naszą obecną wiedzę i uważamy je za rzetelne. Tym niemniej nie udzielamy na nie żadnej gwarancji dokładności, gdyż nie jesteśmy w stanie przewidzieć
wszystkich możliwych zastosowań naszych produktów oraz dlatego, że metody produkcji, materiały używane do druku i inne materiały podlegają zmianom. Z tego samego
powodu nasze produkty
są sprzedawane bez gwarancji i pod warunkiem, że użytkownicy przeprowadzą własne próby w celu sprawdzenia, czy spełnią one ich konkretne
wymagania. Na skutek naszej polityki ciągłego doskonalenia produktów niektóre informacje znajdujące się w tej Karcie Informacyjnej Produktu mogą być nieaktualne i dlatego
prosimy użytkowników, aby kierowali się najnowszymi zaleceniami.

Prosimy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Fujifilm lub wejść na stronę fujifilmsericol.com.pl
Dalsze informacje:
www
www.fujifilmsericol.com.pl
tel:

+48 22 868 63 22

e-mail:

fspl.sprzedaz@fujifilm.com

