lpari digitalis nyomtatas

A vizes bazisU digitalis
festekek ternyerese
A digitalis ipari nyomtatas egyre több területen valik nepsze
rüve - amely növekedes hozadekakent egyre nö a vizes bazisu
tintasugaras festekek iranti kereslet. E tenyek es piaci trendek
ismereteben a nemetorszdgi festekgydrt6 Marabu az ipari ter
melö cegekkel kez a kezben, szoros együttmüködesben fej
leszti vizes bdzisu digitdlis nyomtatashoz felhasznalhat6 fes
tekeit, erzekeny a/kalmazdsi területekre. E fejlesztesi projektek
legfontosabb szempontjai a biztonsag, egeszseg es a környe
zetbardt tulajdonsagok mellett az eröforrds-hatekonysagu
fej/esztes es gyartas.

A

digitalis nyomtatashoz hasz
nalhat6 vizes bazisu festekek
iranti kereslet nagyobb, mint
valaha, a piac pedig nyitottan var
ja az uj megoldasokat. A legkiemel
tebb figyelem az olyan termekek
nyomtatasara iranyul, amelyek em
beri börrel vagy elelmiszerekkel ke
rülnek erintkezesbe. Az ipar reszt
vevöivel szoros együttmuködesben

a Marabu megalkotta vizes bazisu festekeit elelmiszer cso
magolasokhoz, hullamkarton anyagokhoz, jatekokhoz, il
letve digitalis nyomtatassal keszülö tapetakhoz. E peldak
eseteben a nyomtatas tipikusan egypasszos folyamat.
A vizes bazisu festekek szamos elönyt kfnalnak. Egyreszt a
nyomtathat6 kreativ anyagok szinte vegtelen valaszteka
nyomtathat6 velük, masreszt költseghatekonyak is a kis- es kö
zepes gyartasi mennyisegek eseteben. Tovabba nem bocsata
nak ki illekony szerves vegyületet, azaz VOC-t (Volatile Organic
Compound), ezaltal ldealisak tapetak nyomtatasahoz - ame
lyeket peldaul lakasok nappalijaba, iskolakba, gyermekorvo
si rendelökbe, illetve irodai munkakörnyezetbe helyeznek el,
ezert szag- es karosanyag mentesnek kell lenniük.
A vizes bazisu tintasugaras festekeket hasznaljak tovabba ru
galmas csomagol6anyagokhoz, amelyek elelmiszerek vedö es
kereskedelmi csomagolasai is egyben. A design-t közvetlenül
a csomagol6anyagra nyomtatjak. A nyomtatashoz felhasznalt
festekeknek pedig emiatt alkalmasnak kell lenniük az elelmi
szerrel val6 erintkezesre, es meg kell felelniük az EuPIA iranyvo
nalnak, amely a nyomdafestekek helyes alkalmazasat hatarozza
meg a csomagol6anyag gyartasban, illetve a Nestle altal kibo
csatott, a csomagolasokhoz hasznalt festekek utmutatasnak
egyarant. A vizbazisu festekeknek tovabba kompatibilisnek kell
lennie a hullamkarton csomagol6anyagok szeles valasztekaval,
mint peldaul a hajtogatott dobozokkal. A hullamkarton anya
gokra törtenö nyomtatassal kapcsolatban rendszeresen felme
rülö problema, hogy nehany festek felszfv6dik az anyagban,
ezaltal megakadalyozva annak tovabbi feldolgozhat6sagat.
A vizbazisu tintasugaras festekeket azonban mar e kitetel tu
databan fejlesztik. A festek nagyon kis mertekben hatol be az
anyagba - tovabba a kiemelkedöen rugalmas festek altal kep
zett filmreteg azt is jelenti, hogy az anyag hajtogatasa es gyürö
dese folyaman nem keletkezik lathat6 töresvonal.
Amint azt vfzbazisu festekei is mutatjak, a Marabu folyamato
san böviti digitalis nyomtatasi termekportf6Ii6jat. A ceg konk
ret gyartasi tapasztalatok, illetve a polimer, pigment es a vfz,
mint elsödleges old6szer közötti reakci6k ismeretenek felhasz
nalasaval fejleszti termekeit. Amint azt Nemeth Anita, a Mara
bu termekeket Magyarorszagon 16 eve forgalmaz6 Centrum
Servis Hungary Kft. digitalis üzletaganak ertekesitesi vezetöje
elmondta: ,,A Marabu projektvezerelt fejlesztesekre koncent
ral, ami azt jelenti, hogy festekeiket az adott ügyfel különleges
igenyeire szabva alkotjak meg. Ez a hozzaallas pedig garantal
ja, hogy a lehetö legjobb eredmenyeket erjek el."
Tovabbi informaci6ert keresse munkatarsainkat alabbl
elerhetösegeinken:
Centrum Servis Hungary Kft.
Telefon: +36 23 428 266 • Fax: +36 23 428 266
Email: centrumservis@centrumservis.hu
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SCREEN · DIGITAL · PAD
VIBRAL6 sziNEK, MELYEK NEM
FAKULNAK- MOSAS UTAN SEM
A Marabu textilfestekei ötvözik a mogos
minöseget a hasznalhat6s6ggol - a lciemelkedö
es tart6s nyomotokerl.
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