UVivid RV391
Lakier b³yszcz¹cy ogólnego stosowania
Charakterystyka

Zastosowanie

 Mocno b³yszcz¹ca

UVivid RV391 lakier b³yszcz¹cy ogólnego stosowania jest przeznaczony do nastêpuj¹cych
zastosowañ: etykiety i sk³adanki drukowane na poliolefinach, papierze i materia³ach
kartonowych.

powierzchnia.
 Odpowiedni do sitodruku

rotacyjnego oraz druku
fleksograficznego UV.
 Doskona³a charakterystyka
nawil¿enia.
 Odpowiedni do szerokiego
asortymentu powszechnie
stosowanych substancji.
 Dobre w³asnoœci poœlizgowe.

Zalecenia odnoœnie druku
sito

anilox

szybkoœæ druku moc lampy*

Stork RSI 305 13/17

5,5–15 cm2/m3

do 70 m/min.

160 W/cm (4000 W/cal)
100% mocy ¿arówki

*bazuj¹c na drukach z maszyny Nilpeter FA2500

Czyszczenie
Zastosowanie

Produkt

Symbol

Do mycia form drukowych, wa³ków
i innego sprzêtu

Zmywacz ogólny

DFGC1

Do usuwania z cel aniloksowych
g³êboko osadzonych pozosta³oœci farb

Apollo Deep Cleaner

DEDCL

Do stosowania w automatycznych
urz¹dzeniach czyszcz¹cych

Autowash Cleaner

DFAUT

Testy przed produkcj¹
Lakier UVivid jest przygotowany do szerokiego zakresu zastosowañ. Jednak¿e, zaleca siê
przetestowanie go na ka¿dym pod³o¿u przed zastosowaniem na skalê przemys³ow¹. Podobne
substancjê pochodz¹ce od ró¿nych wytwórców lub od tych samych, lecz z ró¿nych partii, mog¹
siê miêdzy sob¹ ró¿niæ. Pewne substancje syntetyczne s¹ powlekane warstw¹ impregnatu,
którego sk³adniki mog¹ migrowaæ i os³abiaæ przyczepnoœæ.
UVivid RV391 zawiera aminy. Ich kontakt z niektórymi nietrwa³ymi barwnikami u¿ywanymi
w fleksodruku, offsecie czy typografii mo¿e spowodowaæ blakniêcie kolorów lub powstanie
smug w utwardzonej warstwie farby.
Ten lakier zawiera równie¿ silikon. Dlatego te¿ nie mo¿na go zadrukowywaæ, poniewa¿
powoduje spêkanie powierzchni na³o¿onej warstwy. Silikon mo¿e tak¿e spowodowaæ os³abienie
przyczepnoœci warstwy farby.
U¿ytkownik musi sam okreœliæ przydatnoœæ tego produktu do swojego zamierzonego
celu przed przyst¹pieniem do produkcji.

Œrodki dodatkowe
Produkt

Symbol

Zastosowanie

Dawka

Fast Thinner

ZE813

ogólnego stosowania (szybki rozcieñczalnik)

1–10%

Cure Additive

ZE824

poprawia utwardzanie (jeœli to konieczne)

1–3%

Przechowywanie
Pojemniki powinny byæ dok³adnie zamykane natychmiast po u¿yciu produktu.
Po d³ugich seriach druku nadmiar lakieru z ka³amarza powinien byæ usuniêty (wyrzucony).
Nie zanieczyszczony lakier, który zosta³ zwrócony z produkcji, powinien byæ przechowywany
tak samo, jak nie otwarte puszki. Powinien byæ zu¿yty w ci¹gu trzech miesiêcy od daty
produkcji. Lakier UVivid RV391 nie powinien byæ przechowywany w miejscach bezpoœrednio
nas³onecznionych ani w pobli¿u ciep³ych rur, a tak¿e z dala od nadtlenków.

UVivid Flexo RV391

Aby zapewniæ maksymalnie d³ugi okres przydatnoœci do druku, temperatura przechowywania
powinna siê wahaæ w granicach 10–25oC. Lakier ani substancje dodatkowe nie mog¹ byæ
sk³adowane w miejscach, gdzie bezpoœrednio padaj¹ promienie s³oneczne ani w ekstremalnych
temperaturach.
Proszê zapoznaæ siê z kart¹ charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej, która
precyzuje materia³y i warunki, jakich nale¿y unikaæ.

Opakowanie
UVivid RV391 General Purpose Gloss varnish jest dostêpny w opakowaniach 5 i 15
kilogramowych.

Termin przydatnoœci do druku
Przy przechowywaniu zamkniêtych pojemników w ch³odnym miejscu lakier RV391 mo¿e byæ
u¿ywany do druku przez oko³o 12 miesiêcy od daty produkcji.

Fujifilm Sericol UK Limited
 Posiada œwiadectwo spe³nienia miêdzynarodowych standardów œrodowiskowych ISO 14001.
 Jest zaanga¿owany w minimalizacjê ryzyka, jakie ponosi u¿ytkownik stosuj¹c produkty
firmowe, a tak¿e w minimalizacjê wp³ywu dzia³alnoœci firmy na œrodowisko, od badañ przez
produkcjê na dostawach koñcz¹c.
 Polityka pracy zespo³u badawczo-rozwojowego koncentruje siê na zdrowiu, bezpieczeñstwie
i ochronie œrodowiska. Ich celem jest aktywne tworzenie nowych produktów, wywieraj¹cych
jeszcze mniejszy wp³yw na zdrowie i bezpieczeñstwo ludzi oraz œrodowisko naturalne.
 Regularne badanie i monitoring oddzia³ywañ firmy oraz jej aktywnoœci, ustalanie zadañ
i celów jest czêœci¹ ci¹gle udoskonalanego procesu.
 Jest zaanga¿owany w redukcjê odpadów poprzez lepsze wykorzystanie surowców, energii,
wody i materia³ów wtórnych.

Zasady bezpiecznego stosowania
Lakier UVivid RV391
 Jest opracowany w taki sposób, ¿e nie zawiera ¿adnych substancji (toksycznych)
rakotwórczych, mutogennych ani chemikaliów tworz¹cych toksyny, zgodnie z dyrektyw¹
67/548/EC.
 Punkt zap³ony wynosi powy¿ej 55oC, dlatego te¿ nie jest klasyfikowany jako „substancja
niebezpieczna” zgodnie z przepisami o substancjach niebezpiecznych i wybuchowych
(DSEAR).
 Pe³ne informacje na temat bezpiecznego stosowania lakieru UVivid RV391 s¹ zawarte
w karcie charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej, która jest dostêpna na
¿¹danie.

Informacje dotycz¹ce ochrony œrodowiska
Lakier UVivid RV391
 Nie zawiera zwi¹zków chemicznych naruszaj¹cych warstwê ozonow¹ zgodnie
z postanowieniami Konwencji Montrealskiej.
 Zosta³ opracowany w taki sposób, ¿e nie zawiera w swym sk³adzie wêglowodorów
aromatycznych.
 Nie zawiera ¿adnych lotnych rozpuszczalników i dlatego jest korzystny dla œrodowiska
naturalnego w porównaniu z produktami rozpuszczalnikowymi.

Fujifilm Sericol Polska Sp. z o.o. 02-273 Warszawa ul. Muszkieterów 15a
Tel.: +48 022 868 63 22; Fax: +48 022 868 63 25
Dzia³ sprzeda¿y: +48 022 868 63 24
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Informacje i zalecenia zawarte w ulotce informacyjnej o produkcie, jak równie¿ pisemne lub ustne porady techniczne udzielone przez pracowników naszej firmy s¹ oparte na obecnym
stanie wiedzy i wydaj¹ siê byæ odpowiednie. Nie mniej jednak ze wzglêdu na du¿e zró¿nicowanie powszechnie stosowanych technologii, pod³o¿y i innych materia³ów, nie mo¿emy
zagwarantowaæ pe³nej efektywnoœci naszych produktów. Z tego powodu nasze produkty s¹ sprzedawane bez gwarancji i z zaleceniem przeprowadzenia indywidualnych testów
sprawdzaj¹cych zgodnoœæ produktu z rzeczywistymi wymaganiami klienta. Polityk¹ naszej firmy jest ci¹g³e udoskonalanie produktów przez nas produkowanych i dlatego niektóre
informacje zawarte w ulotkach informacyjnych mog¹ byæ ju¿ nieaktualne. W zwi¹zku z tym prosimy klientów o upewnienie siê, ¿e posiadacie Pañstwo aktualne informacje i zalecenia.

