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O
ceniając zapotrzebowanie rynku, 
wprowadzamy do naszej oferty 
nowe produkty. W segmencie flek-
sografii UV mamy zarówno szeroką 

gamę farb standardowych, jak i niskomi-
gracyjnych. Wykorzystując rozwiązanie 
oparte na bazach monopigmentowych, 
Sun Chemical zbudował nowatorską 
platformę produkcji farb utrwalanych 
promieniowaniem UV. Zważywszy na 
potrzeby rynkowe, wprowadziliśmy rozwią-
zanie o nazwie „SolarVerse Concentrate 
& Technology Varnish System”. Rozwią-
zanie to opiera się na jednym zestawie 
koncentratów pigmentowych, który uzu-
pełniają żywice technologiczne przygoto-
wane pod konkretne wymagania techno-
logiczne. Jest ono w stanie zabezpieczyć 
potencjalnego klienta w dowolną farbę 
o wymaganych właściwościach. Mówimy 
tu o farbach fleksograficznych UV, takich 
jak standardowe, z niską migracją, inten-
sywne czy o wyższej światłotrwałości. 
W wachlarzu produktów fleksograficznych 
znajdziemy serie farb „SolarFlex FSP” do 
druku etykiet do pośredniego kontaktu 

Sun Chemical dla rynku etykiet
Podążając za wyzwaniami branży produkcji etykiet, Sun Chemical – jako wiodący producent farb 
i lakierów dla tego segmentu rynku – stara się sprostać ciągle rosnącym wymaganiom. Znaczącą 
rolę w tym zestawie produktów poligraficznych pełnią etykiety samoprzylepne drukowane tech-
niką fleksografii UV. W obecnym okresie zauważalny stał się trend w kierunku etykiet wysoko-
przetworzonych. Technika druku wąskowstęgowego, wykorzystując możliwości płynące z druku 
in-line, idealnie wpisuje się w rynkowe oczekiwania. Możliwości, jakie generuje połączenie druku 
fleksograficznego UV z drukiem cyfrowym i innymi technikami, pozwalają na produkcję etykiet 
personalizowanych z wysokiej jakości wykończeniem. 

z żywnością, jak i serię „SolarFlex Inte-
gra” dostosowaną do druku na szerokiej 
gamie podłoży drukowych. 

Podobnie jak we fleksografii, również 
w sitodruku mamy się czym poszczycić. 
Przekrój produktów stanowią: wysokiej 
jakości farby białe, seria farb do sito-
druku rotacyjnego, lakiery specjalne, 
farby metaliczne, seria farb matowych, 
a to tylko część z produktów przez nas 
oferowanych. W portfolio produktów do 
druku na maszynach z zespołami sito-
drukowymi znajdziemy paletę produktów 
„SolarScreen Colours”, „SolarScreen 
Matt Inks” oraz lakiery sitodrukowe, 
dzięki którym można uzyskać dodatko-
we efekty specjalne. Oferujemy również 
farby białe niezawierające silikonów, 
o bardzo wysokim stopniu krycia, co 
jest szczególnie ważne w druku etykiet 
na podłożach przezroczystych.

Tak jak w portfolio farb fleksogra-
ficznych, również w gamie lakierów 
powierzchniowych mamy obszerną bazę 
produktów do różnorodnego zastoso-
wania, począwszy od standardowych 
lakierów błyszczących, przez lakiery 
matowe, kończąc na lakierach specjal-
nego przeznaczenia. Możliwości, jakimi 
dysponujemy, pozwalają nam stworzyć 
lakiery o indywidualnym odcieniu bądź 

wyjątkowej fakturze, jak soft touch czy 
efekt szorstkiego wykończenia.

Równie bogatą paletę produktów 
możemy zaoferować w koszyku pro-
duktów specjalnego przeznaczenia, 
tzw. Security and Brand Protection. 
Znajdziemy tutaj farby termochromowe, 
niewidzialne w promieniowaniu IR, lakie-
ry widzialne w promieniowaniu UV, farby 
przewodzące i wiele innych.

Obserwując rynek poligraficzny, nasza 
firma kontroluje wszystkie zmiany wyni-
kające z rozporządzeń UE, jak również 
z zaleceń EUPIA dotyczących farb i la-
kierów. Produkty oferowane przez Sun 
Chemical są zgodne z tymi rozporzą-
dzeniami. Globalny zasięg firmy pozwala 
nam na pełny przegląd sytuacji w ciągle 
zmieniających się zasadach dotyczących 
obostrzeń w tak wrażliwym obszarze, ja-
kim są farby fleksograficzne. Reagujemy 
na każdą zmianę, jaka zachodzi w regu-
lacjach i rozporządzeniach. Kontrolując 
zmieniające się trendy w tym segmencie 
produkcji poligraficznej, Sun Chemical 
prowadzi intensywne działania, mające 
na celu popularyzowanie nowych rozwią-
zań. Prowadzimy zarówno szkolenia dla 
odbiorców naszych produktów z portfolio 
produktowego, jak i szkolenia technicz-
ne dla obsługi maszyn, mieszalni farb, 
działów technicznych. 
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