
Ultra Pack UVFP 

Zakres zastosowania 

Podłoża 

Ultra Pack UVFP zadaje się na takie podłoża jak: 

• Wstępnie obrobiony polietylen 

HDPE/MDPE/LDPE 

• Wstępnie obrobiony polipropylen PP 

Przed drukowaniem na PE i PP należy pamiętać 

o wstępnej obróbce płomieniem. Dzięki temu 

wzrośnie napięcie powierzchniowe oraz 

polepszy się przyczepność (44 mN/m). 

Ponadto powierzchnia musi być całkowicie 

wolna od zanieczyszczeń, takich jak tłuszcz, olej 

i pot. 

Niezbędne jest wykonania wstępnych prób. 

Charakterystyka 

Wszystkie kolory Ultra Pack UVFP są 

błyszczące i mają bardzo dobrze krycie. 

Farbę należy jednorodnie wymieszać przed 

drukowaniem oraz jeśli jest to konieczne, 

również podczas drukowania. 

Wszystkie dane dotyczące niskiej migracji 

dotyczą jedynie samego produktu. Inne 

chemikalia dodane do farby mogą wpływać na 

jej właściwości. 

Ważne jest by przy farbach o niskiej migracji 

używać dokładnie wyczyszczonych siatek, gum 

raklowych, pomp, rurek itd. W celu uniknięcia 

zanieczyszczenia innymi chemikaliami. 

Suszenie 

Ultra Pack UVFP to szybko utwardzana farba 

UV (do 3600 butelek na godzinę). Utwardzają ją 

lampy UV o wartości 120-200 W/cm. Szybkość 

utwardzania jest zależna od rodzaju urządzenia 

utrwalającego, liczby, wielu oraz mocy lamp 

UV, grubości nadruku, koloru, a także liczby 

przejść przez maszynę. 

Test na przyczepność farby polega na 

ochłodzeniu zadrukowywanych produktów do 

temp. pokojowej. UVFP najlepszą przyczepność 

i odporność osiąga po 24h. 

Podobnie jak w przypadku pozostałych farb 

utwardzanych promieniami UV, obecność 

śladowych ilości monomerów i fotoinicjatorów 

jest nieuniknione.  

Odporność 

Po odpowiednim i dokładnym wyschnięciu, 

nadruk wykazuje wyjątkową przyczepność, a 

także odporność na zarysowania oraz niektóre 

rozpuszczalniki, takie jak alkohol, benzyna, MEK 

(100 podwójnych pociągnięć), ograniczoną 

odporność na pot oraz popularne wypełniacze 

alkaliczne i kwasowe. Wysoko nieprzezroczyste 

kolory mogą mieć zmniejszone opory. 

Kolory 

Podstawowe kolory 

922  Light Yellow  

924  Medium Yellow  

926  Orange  

932  Scarlet Red  

934  Carmine Red  

936  Magenta  

950  Violet  

952 Ultramarine Blue  

956  Brilliant Blue  

960  Blue Green  

962  Grass Green 

970  White  

980  Black 

 

Kolory mocno kryjące 

170  Opaque White  



171  Opaque White, silicone-free  

180  Opaque Black 

 

UVFP 171  nie zawiera silikonu i dlatego i jest 

odpowiedni do połączenia z drukiem 

fleksograficznym. 

Wszystkie kolory (poza UVFP 171) są 

mieszalne. W celu zachowania ich właściwość, 

nie zaleca się mieszania ich z innymi seriami 

farb i środkami pomocniczymi. 

Środki pomocnicze 

Nie możemy polecić żadnych środków 

pomocniczych. Wszystkie dane dotyczące 

niskiej migracji dotyczą jedynie samego 

produktu. Inne chemikalia dodane do farby 

mogą wpływać na jej właściwości. 

UR 4 Cleaner (flp. 52°C)  

UR 5 Cleaner (flp. 72°C) 

 

Środek czyszczący UR 4 jest zalecany tylko do 

końcowego czyszczenia sprzętu roboczego. 

Środek czyszczący UR 5 jest zalecany do 

ręcznego oraz automatycznego czyszczenia 

sprzętu roboczego. 

Parametry drukowania 

Standardowa siatka: od 140-31 do 180-31. 

Mogą być stosowane wszystkie dostępne na 

rynku filmy kapilarne (15-20 µm) lub emulsje 

odporne na rozpuszczalniki.  

Okres ważności 

• 1 rok dla nieotwieranych pojemników, 

przechowywanych w ciemnym 

pomieszczeniu, w temp. 15-25 °C 

W innych warunkach, szczególnie w wyższych 

temp, okres trwałości jest skrócony. W takich 

przypadkach wygasa gwarancja udzielona przez 

Marabu. 

Uwaga 

Nasze porady pisemne, ustne lub poprzez 

próby testowe bazują na wiedzy przekazanej 

nam, by informować o produktach i ich 

wykorzystaniu. Nie ma to na celu zapewnienia o 

niektórych właściwościach ani przydatności dla 

każdego zastosowania. Jesteś zatem 

zobowiązany do przeprowadzenia testów. 

Powyższe informacje oparte są na naszym 

doświadczeniu i nie należy ich wykorzystywać 

do specyfikacji. Wybór produktu oraz 

testowanie go jest pod twoją odpowiedzialność. 

W przypadku roszczeń z tytułu 

odpowiedzialności, są one ograniczone do 

wartości dostarczanych przez nas towarów z 

szacunkiem do wszelkich szkód 

niespowodowanych umyślnie lub przez rażące 

niedbalstwo.  

Etykietowanie 

Dla Ultra Pack UVFP są aktualne Karty 

Bezpieczeństwa dostępne zgodnie z WE 

1907/2006, informujące szczegółowo o 

wszystkich istotnych danych dotyczących 

bezpieczeństwa w tym etykietowanie zgodnie z 

WE 1272/2008.  

Zasady bezpieczeństwa  

Farby UV zawierają niektóre substancje, które 

mogą podrażniać skórę. Dlatego zalecamy 

zachowanie najwyższej ostrożności podczas 

pracy. Skórę zabrudzoną farbą należy 

natychmiast wyczyścić wodą i mydłem. Proszę 

uważnie czytać etykiety oraz karty 

charakterystyki. 

 


