
 

 

Cechy produktu 

 Proszki Varn® Anti Set-Off  są dostępne w dwóch wersjach; Regular (niepowlekany) oraz Coated (powlekany), każdy 

rodzaj dostępny jest w trzech rozmiarach ziarna Fine (małe), Medium (średnie) oraz Coarse (duże) 

 Dzięki mikro-otoczce, jaką tworzy środek poślizgowy na ziarnach proszków powlekanych, charakteryzują się one bardzo 

dobrymi właściwościami hydrofobowymi. Ziarna jednocześnie odpychają wodę i są przyciągane do zadrukowanej 

powierzchni, polepszając schnięcie oraz zabezpieczając powierzchnię przed uszkodzeniami mechanicznymi.  

 Proszki Varn® Coated różnią się właściwościami zarówno od proszków konwencjonalnych jak i typu regular, jednakże 

oba rodzaje proszków dobrze współpracują z każdym rodzajem agregatu proszkującego, nie absorbują one wilgoci, 

dzięki czemu nie zatykają dysz proszkujących.  

 Proszki Varn® Regular są rekomendowane do aplikacji na powierzchnie, które będą poddawane lakierowaniu lub 

laminacji.  

 Proszki Varn® Anti Set-Off charakteryzuje się dobrymi właściwościami zdrowotnymi – ich skład oparty jest na skrobiach, 

które są łatwo przyswajalne przez organizm. Proszki Varn® Anti Set-Off posiadają certyfikat potwierdzający brak GMO 

zdefiniowany w Dyrektywie Europejskiej 90/220/EEC, oraz są produkowane w zakładach zapewniających brak 

stosowania GMO, co dodatkowo eliminuje możliwość przypadkowego zanieczyszczenie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalety Proszków Drukarskich Varn® Anti Set-Off  

 

 Zapobiega odkładaniu i rozmazywaniu farby. 

 Duża regularność ziaren oraz małe stopień kurzenia. 

 Akcept BG (Varn® CC20 and CC30). 

 Nie zawiera GMO. 

 Dobra charakterystyka przepływu. 

 Ekonomiczne w zastosowaniu. 

 Nie zatykają dysz agregatu proszkującego. 

 Nadaje się do bezpośredniego kontaktu z żywnością. 

Varn® Anti Set-Off - Proszki Drukarskie 
Szeroka gama proszków drukarskich 

 

 

 

Specjalistyczny produkt do arkuszowych i małych maszyn offsetowych 

 



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® Anti Set-Off - Proszki Drukarskie 

 

Opakowania 2.5kg (01QN), 25kg (01QE) oraz 600kg (01QF). 

Aplikacja Stosować według wskazówek producenta agregatu proszkującego. 

Zawsze stosować minimalną, potrzebną ilość pudru. 

Proszki Varn® Anti Set-Off powinny być przechowywane w suchym miejscy, w temperaturze 

pokojowej; po otwarciu, w celu uniknięcia zabrudzenia lub zawilgnięcia pudru, opakowanie należy 

szczelnie zamknąć. 

Zatwierdzenia Varn® CC20 oraz CC30 są zgodne z wymogami niskiego pylenia proszków drukarskich oraz znajdują 

się na liście ‘List of Recommended Low-Dust Spray Powders’(lista rekomendowanych nisko-

pylących proszków drukarskich), BG ETEM Branchenverwaltung Druck und Papierverarbeitung (BG 

ETEM Zarządzie drukiem i Przetwórstwem Papierniczym). 

 

 

 

Nazwa Kod Produktu Nazwa Kod Produktu 
Rozmiar 

Ziarna 

Rekomendowana 

Gramatura 

Surowca 

Wskazówki 

Regular Series Coated Series    

Fine KP10-0RFG Fine KP10-0SFG 20-30 <200 g/m2 

Proszki pozostawiające gładką, satynową 

powierzchnię. Optymalne do gładkich 

wykończeń surowców o małej i średniej 

gramaturze. 

Medium KP10-0RMG Medium KP10-0SMG 30-40 200 - 400 g/m2 

Proszki przede wszystkim przeznaczone do 

aplikacji na kartonach oraz tekturze 

falistej. Charakteryzują się małym 

pyleniem, nawet przy dużym dozowaniu. 

Coarse KP10-0RCG Coarse KP10-0SCG 50 >400 g/m2 

Duży rozmiar ziarna, proszki przeznaczone 

do aplikacji na kartonach oraz tekturach 

falistych. Charakteryzują się małym 

pyleniem, nawet przy dużym dozowaniu 

  CC20 KP10-0C2G 20 <200 g/m2 Proszki powlekane, kilkukrotnie 

przesiewane w celu utrzymania dużej 

regularności rozmiaru ziaren. 

Charakteryzuje się minimalnym zużyciem 

oraz czystym otoczeniem pracy.    CC30 KP10-0C3G 25 – 30 200 - 400 g/m2 


