
 

 

Cechy Produktu 

 Varn® Ultra 4100 jest produktem optymalnie dostosowanym do uzyskania odbitki o bardzo dobrej jakości oraz 
ostrym punkcie rastrowym dzięki czemu możliwe jest zredukowanie ilości aplikowanej farby jak również 
pozwala na czysty i szybki start. 

 Varn® Ultra 4100 został opracowany w celu polepszenia drukowalności farb metalicznych UV, bardzo dobrze 
sprawdza się zarówno podczas druku w technologii LE UV (wysoko-reaktywne UV) jak również konwencjonalnej. 

Zalety Varn® Ultra 4100 

 Poprawiona efektywność podczas druku farbami metalicznymi UV. 

 Dobre właściwości odświerzające płyty. 

 Redukuje utlenianie płyt farb złotych. 

 Mniejszy stopień zwilżania redukuje emulsyfikację farb UV. 

 Zawiera dodatki przeciw pyleniu. 

 Posiada certyfikat ISEGA. 

 Zalecane dozowanie alkoholu 5–10%. 

 Spełnia wymogi, stawiane przez producentów maszyn, dotyczące 
stopnia korozji oraz puchnięcia elastomeru. 

Varn® Ultra 4100 
Uniwersalny środek buforujący 
 
 
 

Odpowiedni dla wszystkich maszyn arkuszowych UV  



W przypadku pytań chętnie udzielimy dalszych informacji. 

Szeroka gama produktów. Łatwiejszy dostęp. Lepsze rezultaty. 
Flint Group oferuje unikalną i skuteczną kombinację produktów, serwis techniczny i wiedzę specjalistyczną, dając dostęp do szerokiej 
gamy produktów. 
 
Farby i Lakiery. Chemia pomocnicza. Obciągi. Sleevy. 
 
Polegaj na naszej konsekwencji, wiarygodności i zorientowaniu na klienta. Naszym celem jest maksymalne ułatwienie procesów 
produkcyjnych, zapewniając osiągnięcie celów businessowych. Wspólnie z produktami Flint Group, możesz prowadzić swój business z 
pewnością siebie i spokojną głową 
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Nasze dokumenty techniczne zawierają informacje i porady dla klientów. Według 
najlepszej wiedzy Flint Group zawarte w nich informacje są zgodne z prawdą. Nie ponosimy 
żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, fakty, ani opinie. Klienci muszą sami 
sprawdzić, czy niniejszy produkt jest odpowiedni do danego zastosowania. Nie 
odpowiadamy za żadne straty wynikające z uznania przez kogokolwiek przydatności 
zawartych tu materiałów. 
  

Nazwy produktów oznaczone są znakami towarowymi zastrzeżonymi przez Flint Group 
(grupę reprezentowaną przez Flint Group US LLC lub Flint Group Germany GmbH) 
 

Varn® Ultra 4100 

Kod produktu KT10-188G-#### (ostatnie 4 znaki opisują wielkość opakowania). 

Opakowanie 10kg (01F9), 20kg (01H5), 200kg (01N1) oraz 1000kg (01U0). 

Zalecane dozowanie Pomiędzy 2% and 4%, w zależności od rodzaju wody w układzie wodnym. 

Uwagi Podczas druku opakowań spożywczych należy postępować zgodnie z wytycznymi Dobrych Praktyk 
Produkcyjnych (Good Manufacturing Practice - GMP). 

Certyfikaty Posiada akcept producentów maszyn arkuszowych OEM (Heidelberg, KBA oraz ManRoland), zgodny 
z kryteriami Fogra dotyczącymi korozji oraz puchnięcia elastomeru.  

 Posiada certyfikat ISEGA. 

 
 

Cechy Zalety Korzyści 
   
 Optymalnie dostosowany do farb 

metalicznych. 
 Ograniczone utlenianie płyt.  Stabilny proces druku. 

 Mniejsze zużycie farb. 
   
 Minimalne zwilżanie.  Redukcja odkładanie się farby na 

cylindrze dociskowym. 
 Poprawia schnięcie farby. 

 Redukcja cykli mycia cylindra 
dociskowego. 

 Redukcja odciągania. 
   
 Optymalny system buforujący.  Utrzymuje pH na stabilnym poziomie.  Stabilna jakość druku. 

   
 Nie pieni się.  Łatwiejsza kontrola środka 

zwilżającego. 
 Redukcja makulatury. 


