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A Flint Group a magas min�ség� festéke-
ket átgondolva egy újabb koncentrátum- 
és köt�anyagcsaláddal jelentkezik a pia-
con. A megszokott min�séget alapvet�en 
megtartva olyan dolgokon változtattak, 
ami a felhasználót segíti és kielégíti 
a még magasabb min�ségi követelménye-
ket is. Magyarországon ezek a termékek 
kizárólag a CNI Kft. forgalmazásában 
elérhet�ek.

Minden igényt kielégít�en saját festékkever� be-
rendezést üzemeltetve állunk a nyomdák ren-
delkezésére. A koncentrátumrendszer el�nyei-
b�l adódóan a legmegfelel�bb festéksorozatot 
tudjuk ajánlani, és ezt 24 órán belül prezentálni 
tudjuk a kívánt színer�ségben.

Cégünk mindezeken felül különböz�, a 
nyomdaiparban használatos oldószerek (hígítók, 
lassítók, gyorsítók és mosóanyagok) gyártását is 
végzi, akár egyedi igények fi gyelembevételével. 
Nyomdaipari célokra kizárólag víztelen, élelmi-

szer-ipari min�ség� alkoholból állítjuk el� a ter-
mékeinket. Így megakadályozva, hogy az oldó-
szerben esetlegesen el�forduló egyéb anyagok 
negatívan befolyásolják a becsomagolt termékek 
min�ségét.

A FLINT GROUP ÚJ FESTÉKSOROZATA

Minden fejlesztés a piaci igények és a vev�i ész-
revételek. javaslatok fi gyelembevételével történt, 
melyek a következ�k:
Élelmiszerbiztonság. Migrációmentes anya-

gok használata. Lágyítómentes festéksorozat, 
mint például tipikus lágyító az észter-di kar-
bonsav. Ezeket mind kivették az alapanya-
gokból, hogy a megfeleljen az EU követelmé-
nyeinek.

Raszterhenger állagmegóvás. Akár százezer 
méter után is könnyen letakarítható és tiszta 
raszterhenger marad a nyomtatás után. Nem 
látszódnak az el�z� munka kimerítési nyomai 
a henger felületén.

Flint fejlesztés a flexófestékben
Vetési Viktor

Standard Új rendszer
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Nyomtathatóság továbbfejlesztése. Teljes ho-
mogén aprószázalékos raszterpontok nyomta-
tása nincs „fánk, gy�r� effektus”.

Nyomtathatóság javítása. Továbbfejlesztett 
színátvitel, szép lágy pontok nyomtatása érde-
kében.

El�készítés segítése. KODAK NX és a HD FLEXO 
rendszerekkel való kompatibilitás. Összhang a 
raszterhenger, nyomóforma és a nyomathor-
dozó között. Pontosan beállítható reológiai 
tulajdonság. Nagy színer� az alacsony raszter-

Nyomtathatóság továbbfejlesztése – standard

Nyomtathatóság javítása – standard

Nyomtathatóság továbbfejlesztése – új rendszer

Nyomtathatóság javítása – új rendszer

pontoknál ugyanúgy, mint a felületek nyom-
tatásánál.

A Flint Group a koncentrátumrendszerét átdol-
gozta, fi nomította annak érdekében, hogy ezek-
nek a követelményeknek a lehet� legjobban meg 
tudjon felelni és így még magasabb színvonalra 
emelje a termékeit és a festék oldalról minimali-
zálja a nyomtatási problémákat.

Bármilyen felmerül� kérdés esetén forduljon 
hozzánk bizalommal, örömmel állunk rendel-
kezésére.

Honlap: www.cni.hu
E-mail: cni@cni.hu

3581 Tiszaújváros, 

Pf. 251.

Megrendelés,

vev�szolgálat:

Tel.: 06 49 522 318


