












































working for you.

SUN CHEMICAL ANA BAYİİ

SUNMAT
“we supply for you”





DIC Grubu üyesi olan Sun Chemical, dünyanın en büyük matbaa mürekkebi ve pigmenti üreticisidir.
Aynı zamanda ambalaj, yayıncılık, plastik ve kozmetik gibi benzeri endüstriyel alanlarda da önemli malzeme tedarikçilerindendir.
Yönetim merkezi Parsippany, New Jersey, A.B.D.’dedir.
Sun Chemical Türkiye; İzmir (merkez) ve Gebze’de üretim yapmaktadır.
SUNMAT olarak bizde bu oluşumun ana bayisiyiz.

Aşağıda bulunan ürünler ve diğer Sun Chemical ürünleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sheet Tabaka Ofset CMYK ve Pantone Renkler

Web Ofset Mürekkepler

Spot Florasan Renkler

Yardımcı Malzemeler

Ofset Dispersiyon Laklar

Yağ Bazlı Metalik Yaldızlar

Gıda Dış Ambalajına Uygun Yağ Bazlı Ofset Mürekkepler

Uv Ofset ve Letterpres Mürekkepler

Uv Flexo Mürekkepler

Uv Lak ve Vernikler

Efekt Ürünler ve UV Katkılar
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Bitkisel yağ bazlıdır ve mineral yağ içermez.
Kağıt ve karton için geliştirilmiş genel amaçlı proses mürekkebidir.

Normal ve perfektörlü makinelerde kullanılabilir.

Rotasyon, ticari ve ambalaj baskılarında kullanılır.

Uluslararası ISO12647-2 Baskı standardına uygundur.

> %70’in üzerinde yenilenebilir malzeme içerir.
Kobalt bazlı kurutucu içermez.
Baskısı üzerine yaş üstü yaş olarak, yağ bazlı ya da su bazlı vernik tatbikatı yapılabilir.

Off-Line (kuru üstü yaş olarak) UV lak yapılan uygulamalarda ya en az 48 saat beklenmeli ya da UV lak

tatbikatı öncesi Primer özellikli dispersiyon lak uygulanması tavsiye edilir.

EN71/3 Oyuncak Yönetmeliğine uygundur.

CEPE/EuPIA Exclusion List yönergelerine uygun olarak imal edilmektedir.

SUNLIT® DIAMOND
Bitkisel yağ bazlıdır ve mineral yağ içermez.
Kağıt ve karton için geliştirilmiş genel amaçlı proses mürekkebidir.

Normal ve perfektörlü makinelerde kullanılabilir.

Rotasyon, ticari ve ambalaj baskılarında kullanılır.

Uluslararası ISO12647-2 Baskı standartına uygundur.

%78-82 miktarında yenilenebilir malzemeleri içerdiğini bağımsız bir laboratuvar C14 methodu ile teyit etmiştir.

Kobalt bazlı kurutucu içermez.
Baskısı üzerine yaş üstü yaş olarak, yağ bazlı ya da su bazlı vernik tatbikatı yapılabilir.

Off-Line (kuru üstü yaş olarak) UV lak yapılan uygulamalarda ya en az 48 saat beklenmeli ya da UV lak

tatbikatı  öncesi Primer özellikli dispersiyon lak uygulanması tavsiye edilir.

EN71/3 Oyuncak Yönetmeliğine uygundur.

CEPE/EuPIA Exclusion List yönergelerine uygun olarak imal edilmektedir.

SUNLIT® EXACT PSO
Bitkisel yağ bazlıdır ve mineral yağ içermez.
Kağıt ve karton için geliştirilmiş genel amaçlı proses mürekkebidir.

Normal ve perfektörlü makinelerde kullanılabilir.

Rotasyon, ticari ve ambalaj baskılarında kullanılır.

Uluslararası ISO12647-2 PSO (PROSES STANDART OFSET) baskı standardını karşılamak için optimize edilmiştir.
> %70’in üzerinde yenilenebilir malzeme içerir.
Kobalt bazlı kurutucu içermez.
Bisfenol A ve BPA’dan yapılan reçineleri içermez.

Baskısı üzerine yaş üstü yaş olarak, yağ bazlı ya da su bazlı vernik tatbikatı yapılabilir.

Off-Line (kuru üstü yaş olarak) UV lak yapılan uygulamalarda ya en az 48 saat beklenmeli ya da UV lak

tatbikatı öncesi Primer özellikli dispersiyon lak uygulanması tavsiye edilir.

EN71/3 Oyuncak Yönetmeliğine uygundur.

CEPE/EuPIA Exclusion List yönergelerine uygun olarak imal edilmektedir.

SUNLIT® INTENSE
Bitkisel yağ bazlıdır ve mineral yağ içermez.
Kağıt ve karton için geliştirilmiş genel amaçlı proses mürekkebidir.

Normal ve perfektörlü makinelerde kullanılabilir.

Rotasyon, ticari ve ambalaj baskılarında kullanılır.

Yüksek renk şiddetine sahiptir

Uluslararası ISO12647-2 Baskı standardına uygundur.

> %70’in üzerinde yenilenebilir malzeme içerir.
Kobalt bazlı kurutucu içermez.
Baskısı üzerine yaş üstü yaş olarak, yağ bazlı ya da su bazlı vernik tatbikatı yapılabilir. 

Off-Line (kuru üstü yaş olarak) UV lak yapılan uygulamalarda ya en az 48 saat beklenmeli ya da UV lak 

tatbikatı öncesi Primer özellikli dispersiyon lak uygulanması tavsiye edilir.

EN71/3 Oyuncak Yönetmeliğine uygundur.

CEPE/EuPIA Exclusion List yönergelerine uygun olarak imal edilmektedir.

SUNLIT® CRYSTAL

SUN CHEMICAL ANA BAYİİ
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SUNLIT® TRIUMPH® MAX
Bitkisel yağ bazlıdır ve mineral yağ içermez.
Kağıt ve karton için geliştirilmiş genel amaçlı proses mürekkebidir.

Normal ve perfektörlü makinelerde kullanılabilir.

Rotasyon, ticari ve ambalaj baskılarında kullanılır.

Yüksek renk şiddetine sahiptir ve renk şiddeti yüksek istenilen baskılara önerilir.

Baskıda yüksek parlaklık verir.

Uluslararası ISO12647-2 Baskı standardına uygundur.

> %70’in üzerinde yenilenebilir malzeme içerir.
Kobalt bazlı kurutucu içermez.
Baskısı üzerine yaş üstü yaş olarak, yağ bazlı ya da su bazlı vernik tatbikatı yapılabilir.

Off-Line (kuru üstü yaş olarak) UV lak yapılan uygulamalarda ya en az 48 saat beklenmeli ya da

UV lak tatbikatı öncesi Primer özellikli dispersiyon lak uygulanması tavsiye edilir.

EN71/3 Oyuncak Yönetmeliğine uygundur.

CEPE/EuPIA Exclusion List yönergelerine uygun olarak imal edilmektedir.

SUNLIT LEGEND
Bitkisel yağ ve mineral yağ içerir.

Kağıt ve karton için geliştirilmiş genel amaçlı proses mürekkebidir

Normal makinelerde kullanılabilir.

Rotasyon, ticari ve mineral kısıtlaması olmayan ambalaj baskılarında kullanılır.

Yüksek renk şiddetine sahiptir .

Baskı sonrası parlaklık geri gitmesi minimumdadır.

Sıcak ortamlar gibi zor şartlardaki baskılar için formüle edilmiştir.

Uluslararası ISO12647-2 Baskı standardına uygundur.

Kobalt bazlı kurutucu içermez.

Baskısı üzerine yaş üstü yaş olarak, yağ bazlı ya da su bazlı vernik tatbikatı yapılabilir.

Off-Line (kuru üstü yaş olarak) UV lak yapılan uygulamalarda ya en az 48 saat beklenmeli ya da UV lak

tatbikatı öncesi Primer özellikli dispersiyon lak uygulanması tavsiye edilir.

EN71/3 Oyuncak Yönetmeliğine uygundur.

CEPE/EuPIA Exclusion List yönergelerine uygun olarak imal edilmektedir.

SUNPAK FSP (OFSET KOKUSUZ MÜREKKEPLER)
Hassas ambalaj baskısında kullanılan , “Düşük Migrasyon” özelliğine sahip bir seridir.

Migrasyon seviyesi 60 mg /1kg gıda (60 ppm) ya da baskı yüzey alanında 10 ppm/dm2
mertebesinin altındadır.

İnsan vücudu için toksik kategorisine girmeyen bitkisel yağ ve esterleri ile formüle edilmiştir.
“Fanal Figment” içermez.
Bitkisel esaslıdır ve mineral yağ içermez.

ISO12647-2’ye göre baskı yapılmasına imkan verir.

Kobalt ve mangan gibi ağır metal içeren kurutucuları içermez.

Gıda ambalajı baskısının sadece gıdaya temas etmeyen dış yüzeyine uygulanabilir.

Direk Gıda Teması gerektiren baskılar için dizayn edilmemiştir.
Kurutucu içermediği için In-line olarak ( yaş üstü yaş ) su bazlı vernik uygulanması zorunludur.
Özel renk sisteminde kullanılan pastalar da LMQ özelliğindedir.

Kendi sistemine uygun metal renkleri de mevcuttur.

CEPE/EuPIA Exclusion List yönergelerine uygun olarak imal edilmektedir.

Swiss Ordinance’a (NESTLE Baskıları) uygundur.

EN71/3 Oyuncak Yönetmeliğine uygundur.

SYNER-G HP
Bitkisel yağ ve mineral yağ içerir.
Kağıt ve karton için geliştirilmiş genel amaçlı proses mürekkebidir.

Normal makinelerde kullanılabilir.

Rotasyon, ticari ve mineral kısıtlaması olmayan ambalaj baskılarında kullanılır.

Yüksek renk şiddetine sahiptir . 

Sıcak ortamlar gibi zor şartlardaki baskılar için formüle edilmiştir.
Uluslararası ISO12647-2 Baskı standardına uygundur.

Kobalt bazlı kurutucu içermez.

Baskısı üzerine yaş üstü yaş olarak, yağ bazlı ya da su bazlı vernik tatbikatı yapılabilir.

Off-Line (kuru üstü yaş olarak) UV lak yapılan uygulamalarda ya en az 48 saat beklenmeli ya da UV lak tatbikatı

öncesi Primer özellikli dispersiyon lak uygulanması tavsiye edilir.

EN71/3 Oyuncak Yönetmeliğine uygundur.

CEPE/EuPIA Exclusion List yönergelerine uygun olarak imal edilmektedir.

SUN CHEMICAL ANA BAYİİ



04

SUNCHEMICAL® PANTONE® NPS ve ÖZEL RENK 
Kağıt ve karton için geliştirilmiştir.

PANTONE INC. renk spesifikasyonlarını karşılayan ana renk mürekkepleridir.

PANTONE Formula Guide’da gösterilen tüm renkleri elde etmek amacı ile dizayn edilmiştir.

Bitkisel yağ bazlıdır ve mineral yağ içermez.
> %70’in üzerinde yenilenebilir malzeme içerir.
Kobalt bazlı kurutucu içermez.

CEPE/EuPIA Exclusion List yönergelerine uygun olarak imal edilmektedir.

EN71/3 Oyuncak Yönetmeliğine uygundur.

FLORASAN RENKLER
Kağıt ve karton için geliştirilmiştir.

Normal makinelerde kullanılabilir.

Florasan içerikli özel renk mürekkepleridir.

Kobalt bazlı kurutucu içermez.
Baskısı üzerine yaş üstü yaş olarak, yağ bazlı ya da su bazlı vernik tatbikatı yapılabilir.

UV lak tatbikatı, kullanılan Florasan pastanın yapısından dolayı çok risklidir ve renk değiştirme olayı görülebilir.

CEPE/EuPIA Exclusion List yönergelerine uygun olarak imal edilmektedir.

SUNLIT® METALLICS
Tek komponent olarak kullanıma sunulmuştur.

Bitkisel yağ bazlıdır ve mineral yağ içermez.
Metalik pigmentlerden imal edilmişlerdir.

Kobalt (Co) bazlı kurutucu içermez.
Kağıt ve karton için geliştirilmiştir.

Normal ve perfektörlü makinelerde kullanılabilir.

Rotasyon, ticari ve ambalaj baskılarında kullanılır.

SUNLIT® METALLICS Mürekkepleri için en ideal pH aralığı 5 – 5,5 arasıdır.

CEPE/EuPIA Exclusion List yönergelerine uygun olarak imal edilmektedir.

SECURITY (GÜVENLİK ) MÜREKKEPLERİ
Kağıt ve karton için geliştirilmiştir.

Normal ve perfektörlü makinelerde kullanılabilir.

Çek, hisse senedi vb kağıtlar ile, normal baskılarda özel olarak dizayn edilen karakterlerin basılmasında

kullanılır.

Gözle görülmez fakat UV lamba altında gözükmektedir.

Rotasyon, ticari ve ambalaj baskılarında kullanılır.

Bitkisel yağ bazlıdır ve mineral yağ içermez.
Kobalt bazlı kurutucu içermez.
Optik ağartıcı, efektin UV lamba altında gözükmesi üzerinde ciddi etkiye sahiptir, bu yüzden optik
ağartıcı içeren kağıtlarda kullanılmamasını öneriyoruz.
Dispersiyon lak, UV lak ya da selefon uygulaması sonrası UV lamba altında gözükme garantisi yoktur.

CEPE/EuPIA Exclusion List yönergelerine uygun olarak imal edilmektedir.

EN71/3 Oyuncak Yönetmeliğine uygundur.

SUN CHEMICAL ANA BAYİİ
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YARDIMCI MALZEMELER
7HGL48, renk açmada kullanılan bitkisel esaslı opak transparandır.

47Q6500, renk açmada kullanılan bitkisel esaslı şeffaf transparandır.

23050, baskıları kapatmada kullanılan bitkisel esaslı örtücü beyazdır.

47X0010, renk karıştırmada kullanılan bitkisel esaslı karıştırıcı beyazdır.

23105, baskıdaki yolmayı engellemek amacı ile kullanılan bitkisel yağ esaslı yapışkanlık düşürücü pastadır.

33105, baskıdaki yolmayı engellemek amacı ile kullanılan mineral yağ esaslı yapışkanlık düşürücü pastadır.

DH8025, baskıdaki yolmayı engellemek amacı ile kullanılan bitkisel yağ esaslı inceltici yağdır.

NOC68, Baskı esnasında arka vermeyi önlemek için kullanılan bitkisel esaslı nişasta pastasıdır.

MCY8 Sunantiox, uzun duruşlarda yüey kurumasını engellemek için mürekkep üzerine spray olarak uygulanan

antioksidandır.

DH940 Superdryer, baskının kurumasını hızlandırmak üzere kullanılan mangan bazlı kurutucudur.

SUNFOUNT 480
Önerilen kullanım oranı %2-4 aralığındadır.

Baskı esnasında %0 – 5 aralığında IPA kullanılmasını öneriyoruz.

UV bazlı ofset mürekkeplerin baskısında da kullanılmak üzere formüle edilmiştir.

CEPE/EuPIA Exclusion List yönergelerine uygun olarak imal edilmektedir.

SUNFOUNT 480 ile yapılan baskılar, EN71/3 Oyuncak Yönetmeliğinin gereklerini karşılamaktadır.

Merdane parlamasına neden olabilecek kalsiyum birikmesini önlemede de yardımcı olmaktadır.

TOP FINISH ÜST PARLATMA VERNİKLERİ(PARLAK -MAT )
Su bazlı ya da UV vernik kullanımı olmayan ofset makinelerinin mürekkep haznelerinden tatbik edilmek üzere
geliştirilmiş yağ bazlı vernik sistemidir.
8 renkli makine için de uygundur. 
Parlak ve mat ürünlerdir.
Bitkisel ve mineral yağ (aromatik olmayan) bazlıdır.
Düşük sararma eğilimi verir.
Sulu ya da susuz basılabilir (kalıp ya da kalıpsız).
Resistant olmayan mürekkep baskıları üzerine de uygulanabilir.
Mürekkep haznesinden uygulanır.
Bisphenol A ve BPA’dan imal edilmiş reçineleri içermez.
Kobalt kurutucu içermez.
Lifli baskı altlarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir.
Tüm tip ve ebattaki ofset makinelerinde kullanılır.
CEPE/EuPIA Exclusion List yönergelerine uygun olarak imal edilmektedir.
EN71/3 Oyuncak Yönetmeliğine uygundur.

RYCOLINE 567
Tabaka ofset makinelerinde kullanılan IPA’yı sıfırlamak üzere geliştirilmiş bir hazne suyudur.

Önerilen kullanım oranı %4’dür.

Bakteri oluşumunu engelleyerek suyun temiz kalmasını sağlar.

Kısa makine duruşlarında kalıbın aşınmasını engelleyen katkı maddelerine sahiptir.

Baskı esnasında %0 – 5 aralığında IPA kullanılmasını öneriyoruz.

IPA oranını azalttığı için mürekkebin daha hızlı kurumasını sağlar.

Merdane parlamasına neden olabilecek kalsiyum birikmesini önlemede de yardımcı olmaktadır.

UV bazlı ofset mürekkeplerin baskısında da kullanılmak üzere formüle edilmiştir.

İçeriğinden dolayı hassas gıda ambalajı baskılarında kullanılmamalıdır.
CEPE/EuPIA Exclusion List yönergelerine uygun olarak imal edilmektedir.

SUN CHEMICAL ANA BAYİİ
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SUNFOUNT 460 
Önerilen kullanım oranı %2-4 aralığındadır.

%5– 8 aralığında IPA kullanılmasını öneriyoruz.

Merdane parlamasına neden olabilecek kalsiyum birikmesini önlemede de yardımcı olmaktadır.

UV bazlı ofset mürekkeplerin baskısında da kullanılmak üzere formüle edilmiştir.

CEPE/EuPIA Exclusion List yönergelerine uygun olarak imal edilmektedir.

SUNFOUNT 411 ile yapılan baskılar, EN71/3 Oyuncak Yönetmeliğinin gereklerini karşılamaktadır.

Formülasyonu Swiss Ordinance gereklerini karşılamaktadır.

SUNFOUNT 411 
Önerilen kullanım oranı %2-4 aralığındadır.

%5– 8 aralığında IPA kullanılmasını öneriyoruz.

Merdane parlamasına neden olabilecek kalsiyum birikmesini önlemede de yardımcı olmaktadır.

UV bazlı ofset mürekkeplerin baskısında da kullanılmak üzere formüle edilmiştir.

CEPE/EuPIA Exclusion List yönergelerine uygun olarak imal edilmektedir.

SUNFOUNT 411 ile yapılan baskılar, EN71/3 Oyuncak Yönetmeliğinin gereklerini karşılamaktadır.

Formülasyonu Swiss Ordinance gereklerini karşılamaktadır.

SUNFOUNT 461 
Alkol substitute hazne suyu katkı maddesidir.

Önerilen kullanım oranı %2-4 aralığındadır

%0 – 5 aralığında IPA kullanılmasını öneriyoruz.

Merdane parlamasına neden olabilecek kalsiyum birikmesini önlemede de yardımcı olmaktadır.

UV bazlı ofset mürekkeplerin baskısında da kullanılmak üzere formüle edilmiştir.

CEPE/EuPIA Exclusion List yönergelerine uygun olarak imal edilmektedir.

SUNFOUNT 461 ile yapılan baskılar, EN71/3 Oyuncak Yönetmeliğinin gereklerini karşılamaktadır.

SUNFOUNT 500 
Alkol substitute hazne suyu katkı maddesidir.

Önerilen kullanım oranı %3-4 aralığındadır.

%0 – 3 aralığında IPA kullanılmasını öneriyoruz.

Kısa makine duruşlarında kalıbın aşınmasını engelleyen katkı maddelerine sahiptir.

UV bazlı ofset mürekkeplerin baskısında da kullanılmak üzere formüle edilmiştir.

CEPE/EuPIA Exclusion List yönergelerine uygun olarak imal edilmektedir.

SUNFOUNT 500 ile yapılan baskılar, EN71/3 Oyuncak Yönetmeliğinin gereklerini karşılamaktadır.

SUN CHEMICAL ANA BAYİİ
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CT100CIG STANDART PARLAK LAK
Genel koruma amaçlı parlak laktır.

Hızlı kurur.

Bloklaşma yapmaz.

Mekanik dayanımı iyidir.

Viskozite: 32 – 40 sn (DIN4, @ 25 °C)

Katı Madde Oranı: % 28 – 32

Yaş transfer miktarı.: 4 – 6 gr/m²

ISEGA Sertifikası mevcuttur.

Mikrodalga ve fırına girecek baskılarda kullanıma uygun değildir.
Plastik film, kağıt havlu ve peçete baskılarında kullanıma uygun değildir.

OV-9850 PARLAK HAZNE LAKI
Mürekkep haznesinden uygulanır.

Baskıya parlaklık verir ve koruma sağlar.

Diğer dispersiyon laklara göre kuruma hızı yavaştır.

İndirek gıda teması olan baskılara uygundur.
Viskozite (% 20 su ile inceltildiğinde): 55 – 75 sn (DIN4, @ 25 °C)

Katı Madde Oranı: % 41 – 43

Yaş transfer miktarı: 4 – 8 gr/m²

Mikrodalga ve fırına girecek baskılarda kullanıma uygun değildir.
Plastik film, kağıt havlu ve peçete baskılarında kullanıma uygun değildir.

OV-9186 YÜKSEK PARLAK LAK
Yüksek parlaklığa sahip laktır.
Yüksek parlaklığından dolayı kuruma hızı standart laka göre biraz yavaştır.
Esnektir, çatlama yapmaz.
İyi kurutulmak şartıyla mekanik dayanımı iyidir.
Viskozite: 30 – 40 sn (DIN4, @ 25 °C)
Katı Madde Oranı: % 33 – 37
Yaş transfer miktarı: 4 – 8 gr/m²
Mikrodalga ve fırına girecek baskılarda kullanıma uygun değildir.
Plastik film, kağıt havlu ve peçete baskılarında kullanıma uygun değildir.

OV-9851 MAT HAZNE LAKI
Mürekkep haznesinden uygulanır.

Mat efekt verir ve koruma sağlar.

Diğer dispersiyon laklara göre kuruma hızı yavaştır.

İndirek gıda teması olan baskılara uygundur.
Viskozite (% 20 su ile inceltildiğinde): 70 – 90 sn (DIN4, @ 25 °C)

Katı Madde Oranı: % 32 – 36

Yaş transfer miktarı: 4 – 8 gr/m²

Mikrodalga ve fırına girecek baskılarda kullanıma uygun değildir.
Plastik film, kağıt havlu ve peçete baskılarında kullanıma uygun değildir.

SUN CHEMICAL ANA BAYİİ
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OV-09264 
DÜŞÜK KOKULU PARLAK DİSPERSİYON LAK
Amonyak kokusu minimize edilmiş düşük kokulu parlak laktır.

Hızlı kurur.

Bloklaşma yapmaz.

Mekanik dayanımı iyidir.

Viskozite: 40 – 50 sn (DIN4, @ 25 °C)

Katı Madde Oranı: % 39 – 43

Yaş transfer miktarı: 4 – 8 gr/m²

Mikrodalga ve fırına girecek baskılarda kullanıma uygun değildir.
Plastik film, kağıt havlu ve peçete baskılarında kullanıma uygun değildir.

OV-09275  
SÜRTÜNME DİRENCİ YÜKSEK MAT DİSPERSİYON LAK
İndirek gıda temaslı baskılara uygundur.

Migrasyon riski olan birincil gıda ambalajlarında kullanıma uygundur.

Düşük migrasyonlu UV mürekkepler ile kullanıma uygundur.

Hızlı kurur.

Bloklaşma yapmaz.

Mükemmel mekanik dayanım verir.

Viskozite: 40 – 45 sn (DIN4, @ 25 °C)

Katı Madde Oranı: % 38 – 40

Yaş transfer miktarı: 4 – 8 gr/m²

Mikrodalga ve fırına girecek baskılarda kullanıma uygun değildir.
Plastik film, kağıt havlu ve peçete baskılarında kullanıma uygun değildir.

APC2601 MAT DİSPERSİYON LAK
Çift taraflı uygulanabilen mat laktır.

Migrasyon riski olan birincil gıda ambalajlarında kullanıma uygundur.

Düşük migrasyonlu UV mürekkepler ile kullanıma uygundur.

Hızlı kurur.

Bloklaşma yapmaz.

Mükemmel mekanik dayanım verir.

İndirek gıda temaslı baskılara uygundur.

Viskozite: 34 – 40 sn (DIN4, @ 25 °C)

Katı Madde Oranı: % 39 – 43

Yaş transfer miktarı : 3 – 6 gr/m²

Mikrodalga ve fırına girecek baskılarda kullanıma uygun değildir.
Plastik film, kağıt havlu ve peçete baskılarında kullanıma uygun değildir.

APC2625 SOFT TOUCH LAK
Kadifemsi mat efekt veren laktır.

Migrasyon riski olan birincil gıda ambalajlarında kullanıma uygundur.

Düşük migrasyonlu UV mürekkepler ile kullanıma uygundur.

İndirek gıda temaslı baskılara uygundur.

Viskozite: 45 – 55 sn (DIN4, @ 20 °C)

Katı Madde Oranı: % 38 – 40

Yaş transfer miktarı: 3 – 6 gr/m²

Mikrodalga ve fırına girecek baskılarda kullanıma uygun değildir.
Plastik film, kağıt havlu ve peçete baskılarında kullanıma uygun değildir.

SUN CHEMICAL ANA BAYİİ
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OV-09282
ISIL YAPIŞTIRMALI (TERMO LAK-BLİSTER LAK)
Blister (ısıl yapıştırma) için kullanılan laktır.

Isıl olarak PVC, A-PET ve G-PET üzerine yapışma sağlar

Viskozite: 60 – 80 sn (DIN4, @ 25 °C)

Katı Madde Oranı : % 43 – 47

Yaş transfer miktarı : 18 – 20 gr/m²

OV-09173 -ULTRA MAT DİSPERSİYON LAK
Çok yüksek matlık seviyesine sahiptir.

İndirekt gıda temaslı baskılara uygundur.

Viskozite: 45 – 50 sn (DIN4, @ 25 °C)

Katı Madde Oranı: %23 – 27

Yaş transfer miktarı: 4 – 8 gr/m²

Mikrodalga ve fırına girecek baskılarda kullanıma uygun değildir.
Plastik film, kağıt havlu ve peçete baskılarında kullanıma uygun değildir.

OV-10588 
SÜRTÜNMESİ YÜKSEK PARLAK DİSPERSİYON LAK
Yüksek mekanik dayanım verir.
İndriek gıda ambalajı baskılarına uygundur.
Viskozite: 34 – 40 sn (DIN4, @ 25 °C)
Katı Madde Oranı : % 41 – 45
Yaş transfer miktarı : 4 – 8 gr/m²
Mikrodalga ve fırına girecek baskılarda kullanıma uygun değildir.
Plastik film, kağıt havlu ve peçete baskılarında kullanıma uygun değildir.

COLDSET (WEB MÜREKKEPLER)
Renkli mürekkepler, gazete baskısı ve birinci hamur baskısına uygundur. 

Siyah mürekkepler içerisinde, gazete baskısı için kullanılan ürünler ile değişik kıvamda olarak tabaka

makinesinde kaplamasız kağıt ( kitap baskısı gibi) üzerinde kullanıma uygun ürün yelpazesi mevcuttur.

SUN CHEMICAL ANA BAYİİ
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SUNPOWDER C (PÜSKÜRTME TOZLARI)
Nişasta bazlıdır.

Özel bir reçine ile kaplanmıştır.

İyi akışkanlığı vardır.

SUNPOWDER 20 C (MPF3),  < 250 G/m2 düşük kağıtlar için uygundur.

SUNPOWDER 25 C (MPF4),  < 350 G/m2 düşük kağıtlar için uygundur.

SUNPOWDER 35 C (MPF9),  < 450 G/m2 düşük kağıtlar için uygundur.

SUNWASH H860 (SOLVENT)
Blanket ve merdane temizliği için kullanılır

Manuel ve otomatik olarak kullanılabilir.

Solvent Sınıfı: A3

Aromatik ya da klorlu solvent içermez.

Düşük kokuya sahiptir.

FOGRA onaylı (MAN Roland, Heidelberg, KBA, Baldwin)

Parlama Noktası:> 60 ºC

Uygulama: Sürekli form, Coldset, Tabaka (heat set için uygun değildir)

Mürekkep Uyumluluğu: Konvansiyonel yağ bazlı mürekkepler

%25 su ile karıştırılabilir.

SUNWASH A3 (SOLVENT)
Blanket ve merdane temizliği için kullanılır.

Manuel ve otomatik olarak kullanılabilir.

Solvent Sınıfı: A3

Parlama Noktası: > 55 ºC

Uygulama: Sürekli form, Coldset,Tabaka ofset.

Mürekkep Uyumluluğu: Konvansiyonel yağ bazlı ve UV bazlı mürekkepler.

%25 su ile karıştırılabilir.

SUNCURE® STARLUXE (USTX)
UV OFSET MÜREKKEPLER
Kağıt, karton ve emici olmayan yüzeyler için kullanılır.

Tabaka ya da narrow web baskısı için kullanılır.

EuPia Exclusion Policy’ye uygun olarak formüle edilmiştir.

Gıda ambalajı olmayan kağıt ve karton üzerine yapılan baskılara uygundur.

Likör ve kozmetik benzeri Luxury packaging baskılarına uygundur.

Kağıt ve üst kaplamalı kendinden yapışkanlı etiket baskılarına uygundur.

Özellikle seçilmiş plastik ambalaj baskılarına uygundur.

Shrinklenebilir de dahil,seçilmiş sleeve plastik baskılarına uygundur.

İndirekt gıda ambalajı baskılarına uygundur.

Mikrodalga ya da fırına girecek baskılara uygun değildir.

SUN CHEMICAL ANA BAYİİ
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SOLARFLEX INTEGRA FLEKSO
UV FLEKSO MÜREKKEPLER
Narrow web baskısı için kullanılır.

Etiket, sleeve,vb baskıları için uygundur.

Düşük kokuya sahiptir.

Düşük köpüklenmeye sahiptir.

Geniş baskı altı çeşitlerinde mükemmel adezyon sağlar.

Yüksek hızda hızlı kürlenme.

Silikon free formülasyonlardır.

Kağıt ve plastik baskılarına uygundur.

Varak yaldız kabul eder.

SUNCURE® FLME
UV KOKUSUZ MÜREKKEPLER
Birincil gıda ambalajının dış baskılarında kullanılır.

LMQ özelliğine sahiptir.

Düşük koku özelliği vardır.

Ürün tadı üzerinde minimum etki.

Swiss Ordinance uygunluğu vardır.

NESTLE Kriterlerini karşılar.

Bisfenol A içermeyen malzemeler kullanılmıştır

Proses renkleri ISO12647-2’ye uygun baskı yapılmasına imkan verir.

Kağıt, karton ve emici olmayan yüzeyler için kullanılır.

Tabaka ya da narrow web baskısı için uygundur.

EuPia Exclusion Policy’ye uygun olarak formüle edilmiştir.

Özellikle seçilmiş plastik ambalaj baskılarına uygundur.

Mikrodalga ya da fırına girecek baskılara uygun değildir.

Direk gıda teması olan baskılara uygun değildir.

SUNWAVE ™ LUMİNA LH
LED OFSET MÜREKKEPLER
Tabaka ve bobinden bobine baskıya uygundur.
385 – 395 nm dalga boylarındaki ışıklarda kurumaya uygundur.
Kağıt ve plastik baskıları için uygundur.
Ingede Method 11’e göre kağıttan ayrıştırılabilmeye (de-inking) uygundur.
Yüksek renk şiddetine sahiptir.
Keskin nokta kazancı sağlar.
Gıda dışındaki ambalaj baskılarına uygundur.
H-UV sistemler için de uygundur.

UV LAKLAR (Yerli Üretim)
Piyasada sıklıkla kullanılan 50,100,180 ve 400 saniyelik ürün çeşitleri mevcuttur.

Benzofenon içerir, bundan dolayı gıda ambalajı baskılarına uygun değildir.

Kendine has kokusu vardır ve aromatik uçucu solvent içermez.

Flekso,Su haznesinden ya da Mürekkep haznesinden uygulanabilen çeşitleri mevcuttur.

Yüksek parlaklığa sahiptir.

Mat UV Lak  yerli ürün portföyünde mevcut değildir.İthal olarak getirilmektedir.

SUN CHEMICAL ANA BAYİİ
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