
 

 

Product Features 

• Ultraking® 7730 jest szybko utrwalającą się serią farbową do arkuszowych i rolowych szybkobieżnych maszyn 
offsetowych. 

• Idealnie nadaje się do powlekanych i niepowlekanych papierów i kartonów jak również kartonów laminowanych 
PE.  

• Zaletami Ultraking® 7730 są bardzo krótki czas utrwalania oraz poprzez mały pobór wody bardzo stabilny 
proces druku. Wysoka stabilność procesu zarówno podczas druku za zredukowanym jak i całkowitym 
wyeliminowanym IPA.  

• ITX i Benzofenon nie są wykorzystywane, jako intencjonalny składnik tej serii farbowej. 

Zalety Ultraking® 7730 

• Bardzo krótki czas utrwalania. 

• Znakomita stabilność procesu druku. 

• Mały pobór wody. 

• Doskonały balans wodna-farba. 

• Małe pylenie. 

• Niski tack – idealna do druku na szerokim spektrum podłoży. 

• Niski zapach własny. 

• Doskonały przepływ farby w kałamarzu. 

• Niski przyrost punkty rastrowego.  

• Brak emisji Lotnych Związków Organicznych VOC. 

Ultraking® 7730 
Seria farbowa dedykowana na podłoża papierowe oraz kartony do arkuszowych i rolowych 
szybkobieżnych maszyn offsetowych 
 

 
Farby bazowe UV do arkuszowych i rolowych maszyn offsetowych 
 



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, Materiały eksploatacyjne. 
 

Polegaj na naszej konsekwencji, wiarygodności I zorientowaniu na klienta. Naszym celem jest maksymalne ułatwienie procesów 
produkcyjnych, zapewniając Tobie osiągnięcie celów bussinesowych. Wspólnie z produktami Flint Group, możesz prowadzić swój bussines 

z pewnością siebie i spokojną głową. 

W przypadku pytań chętnie udzielimy dalszych informacji. 
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Ultraking® 7730 

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). 
 

Podłoża Idealnie dopasowana do powlekanych i niepowlekanych papierów oraz kartonów. Z uwagi na 
szerokie spectrum podłoży oferowanych przez różnych producentów zaleca się przeprowadzenie 
własnych testów w układzie farba/podłoże przed wykonaniem głównego druku. 

Dodadki Ultraking® Gel Reducer (VW80-00GI), Ultraking® Liquid Reducer (VW80-043I),  
Ultraking® Photoinitiator Paste XLM (VW80-00PI) 

Płyn buforujący Polecamy stosowanie Varn® Supreme. 

Okres ważności i magazynowanie  Rekomendowana temperatura składowania pomiędzy 5 - 35° C. 
Unikać ekspozycji na światło dzienne w celu uniknięcia polimeryzacji. Przy wyżej spełnionych 
warunkach składowania farba Ultraking® 7730 0raz Ultraking® 6100 pozostanie stabilna, co 
najmniej 18 miesięcy od daty produkcji. 

Wyjątki Nie stosować do opakowań produktów żywnościowych bez zastosowania bariery funkcjonalnej. 

 
 
 

 

 

Tabela odporności 
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Kod produktu 

Ultraking® 7730       

Ultraking® 7730 Process Yellow VW17-150I 5 + + + + 

Ultraking® 7730 Process Magenta VW17-35OI 5 + + - - 

Ultraking® 7730 Process Cyan VW17-550I 8 + + + + 

Ultraking® 7730 Process Black VW37-950I 8 - - + - 

Ultraking® Paper & Board Dense Blacks       

Ultraking®  Paper & Board Dense Black HF VW37-971I 8 - - + - 

Ultraking®  Paper & Board RST Dense Black VW37-972I 8 + + + + 

  

Światłoodporność wg ISO 12040: 
Od 1 (niska) do 8 (wysoka) 

Odporność wg ISO 2836: 
+ = odporność wykazana 

 - = brak odporności   


