
INFORMACE O PRODUKTU

VAŠE VÝHODY › Široké spektrum materiálů vhodných k potisku  
› Vyvážené vlastnosti
› Excelentní mechanická odolnost 

› Užívatelsky přívětivá receptura
› Vysoká produktivita
› Bez obsahu Bisfenolu A  
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Univerzální UV sítotisková barva

UVplast

    Série 552 je vysoce  

    lesklá UV tvrditelná  

    sítotisková barva pro 

funkční a dekoratívní potisk plastů, nátěrů a papíru. 

Výsledný barvový �lm je �exibilní, vyznačuje se dobrou 

chemickou odolností a je vhodný pro střednodobé 

venkovní použití. Mezi typické aplikace patří etikety, 

značení a obaly na kosmetiku.

Široké spektrum materiálů vhodných k potisku:

Série 552 je navrhnutá tak, aby byla vhodná pro potlač 

širokého spektra materiálů, kam spadá velké množství 

plastů, nátěry a papír. Kompletní přehled materiálů 

vodných k potisku je uvedený v technickém listě.

Neobsahuje Bisfenol A:

V lednu 2017 zařadila Evrópská chemická agentúra 

(ECHA) sloučeninu Bisfenol A (BPA) na seznam “látek 

vzbuzujících mimořádné obavy” (SVHC). Během vývoje 

Série 552 nebyly použité žádné suroviny obsahující 

BPA. Výsledkem toho je, že není potřebné sledování 

žádných limitních hodnot. 

Velmi dobrá odolnost :

Sére 552 nabízí velmi dobrou mechanickou odolnost. 

To znamená, že je vhodná i pro náročnejší aplikace.

Varianta pro vysoké tiskové rychlosti:

K dispozici je kromě standartní verze i varianta se 

sníženou viskozitou. Tato varianta je vhodná pro 

vysoké tiskové rychlosti až do 3600 výtisků za hodinu.

Aplikace  :

Typické oblasti aplikace Série 552 zahrnují:

Vyvážené vlastnosti:

Během vývoje Série 552 byl dosažen dobrý kompromis 

mezi reaktivitou, �exibilitou, lesklostí a odolností.

Uživatelsky přívětivá receptura:

Uživatelsky přívětivá receptura Série 552 je založena na 

moderních, jednoduše zpracovatelných surovinách. 

Příkladem je nahrazení surovin jako jsou N-vinyl 

caprolactam (NVC) a ACMO, které jsou v UV barvách 

bežně používané. Navzdory tomu je třeba s barvou 

zacházet opatrně. Kompletní série 552 není 

klasi�kovaná jako nebezpečná pro zdraví (GHS08). 

› Označení a informační tabule 
› Panely
› Obaly na kosmetiku
› Reklamní předmety
› Etikety
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