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Az utóbbi években az Európai Unióban 
folyamatosan szigorodtak az előírások, 
jellemzően ez Magyarországot még csak 
bizonyos mértékben érte el. Azok a cégek, 
ahol van exporttevékenység és elsősorban 
Nyugat-Európa a célirány, már jól ismerik 
az általános elvárásokat az élelmiszer- 
ipari nyomdai termékekkel kapcsolatban. 

BIZTONSÁG

Amit fontos tudni, hogy többféle migrációról be-
szélhetünk, ami függ a csomagolóanyag típusá-
tól. A lényege ezeknek az, hogy a festékek, lak-
kok bizonyos összetevői kémiai reakcióba lépnek 
a hordozóval, ami lehet az összetevő tulajdonsá-
ga vagy külső tényező hatása (pl. főzés során ma-
gasabb hővel találkozik a csomagolás). 

Jelenleg egységes hatályban lévő rendelkezés, 
korlátozás nincs, azonban iránymutatások van-
nak a nyomdaipari beszállítók részére, hogyha 
alacsony migrációs termékeket értékesítenek, 
LM csomagolásokhoz milyen alapanyagokat 
nem használhatnak fel a termék készítéséhez. 
Az alapanyagok mátrixa folyamatosan csökken, 
ami több esetben a minőség rovására mehet. Ah-
hoz, hogy a mai szintű élelmiszer-ipari festékek 
elkészüljenek, az utóbbi tíz évben komoly fej-
lesztési munkálatok történtek. A GMP rendszer 
(jól bevált gyártási folyamat) alapja, hogy a fo-
lyamatos vevői, végfelhasználói visszajelzések 
alapján a Flint Group javított a termékein, így 
készült el az Ancora termékcsalád. 

FLINT GROUP ANCORA FESTÉKEK

A flexónyomtatáshoz két termékcsalád áll rendel-
kezésre, a Flexocure Ancora és Flexocure Anco-
ra50, színerőben mindkettő festék azonos erős-
ségű, amiben különbözik a két kategória, az az 
ellenállóság. Az Ancora festékek magasabb szin-
tű élelmiszer-ipari tesztekre vannak tervezve, ám 
a jelenlegi irányelveknek az Ancora50 tökélete-
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Flint Group makes two new strategic appointments in its EMEA Sheetfed 
Sales teams. 
 
 

Stuttgart April 5th 2017. As the next step in its ongoing programme to appoint strategic key 

personnel in its Sheetfed business segment, Flint Group has announced two new appointments 

in Europe Middle East and Africa to drive the development of its sales in the folding carton and 

commercial print sectors. 

  

Grant Penfield, currently Managing Director for Druckfarben UK, takes over the position of 

EMEA Business Director, Sheetfed Commercial.  

  

Jim Buchanan, currently Global UV Business Development Director, takes over the position of 

EMEA Business Director, Sheetfed Packaging.  

 

Messrs. Penfield and Buchanan both report to Romain Boulot, VP Sales and Global Strategy, 

Sheetfed, who announced the appointments. “We are delighted to welcome Grant and Jim to 

these two new positions which will be key to the success of our ambitious direct sales growth 

plans in EMEA for both Sheetfed Commercial and Sheetfed Packaging segments. These 

positions include overall sales responsibility for Flint Group’s sheetfed Inks, Coatings, Transfer 

Media and Chemicals. They will both bring improved clarity and greater focus to these areas 

which will help our sheetfed customers to fully understand and benefit from our unique product 

and service offering.”  

  
About Flint Group: 

 

Flint Group 

Flint Group is dedicated to serving the global printing and packaging industry. The company develops, manufactures and 

markets an extensive portfolio of printing consumables, including: a vast range of conventional and energy curable inks and 

coatings for most offset, flexographic and gravure applications; pressroom chemicals, printing blankets and sleeves for offset 

printing; photopolymer printing plates and sleeves, plate-making equipment and flexographic sleeve systems; pigments and 

additives for use in inks and other colourant applications. With a strong customer focus, unmatched service and support, and 

superior products, Flint Group strives to provide exceptional value, consistent quality and continuous innovation to customers 

around the world. Headquartered in Luxembourg, Flint Group employs some 7900 people. Revenues for 2016 were € 2.3 

billion. On a worldwide basis, the company is the number one or number two supplier in every major market segment it serves. 

For more information, please visit www.flintgrp.com . 

Élelmiszer-csomagoló anyagok UV-festékei 
– Flint Group
Dr. M. Heylen, globális fejlesztési igazgató, Flint Group – ifj. Kovács Tibor, CNI

sen megfelel, mivel a nemzetközi ajánlások sze-
rint 50% Etanol-tesztet kell kibírnia a terméknek 
a vizsgálati teszteken, ha ennek megfelel, az azt 
jelenti, hogy a migrálási szint nem éri el a 10 ppb 
értéket, ez nagyjából 1 teáskanálnyi vízmennyi-
ségnek felel meg az olimpiai úszómedencében.

Az Ancora termékcsaládban van megoldás UV 
LED (EkoCure Ancora) és UV Letterpress és UV 
ofszet tekercses (Lithocure Ancora) nyomtatásra 
is. Mindhárom nyomdai technológiának meg-
vannak az előnyei, ami viszont festékoldalról nagy 
előnye a Flint Group An-
cora termékcsaládnak, hogy 
széleskörűen felhasznál-
ható. A folyamatosan 
fejlődő UV-tekercses 
nyomtatásban egy-
re jobban növekszik 
az igény a csomago-
lások nyomtatása 
iránt, ezekkel a festé-
kekkel nem akadály 
sleeve-ek, in-mould 
címkék, bookletek, 
tubusok nyomtatá-
sa sem. 
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Vonzóbb termékek

SCENE

Magasabb nyereségesség vonzó végtermékek készítésével

- UV Relief lakk
- UV Mikro struktúra lakk
- UV 3D Evolution Effect, vizuális hatás, nem strukturált 
- Soft Touch lakk

⬛ Nyomdai finishing UV Technológia segítségével

A nemzetközi piaci trendek és véleménykutatá-
sok alapján manapság a színes és fényes termé-
kek már nem érik el azt a hatásfokot, mint ko-
rábban. A technológia fejlődésével a vevők olyan 
mértékű külső impulzust kapnak, hogy a látási 
hatásfok dramatikusan csökkent.

TÚLCSORDULÓ INFORMÁCIÓÁRADAT

Kutatások alapján kiderült, hogy a termékek 
szemmel való érzékelése manapság 30%-os si-
kert biztosít a vásárlásra, míg a tapintás 80%-os 
sikert eredményez a gyártónak. Svájci partne-
rünk, a Schmid Rhyner kutatócsapata éppen 
ezért kezdett bele a Touch & Feel termékek fej-
lesztésébe, melyek lakk formájában viszonylag 
alacsony hozzáadott költséget képviselnek a 
végtermék értékében, azonban komoly segítség 
lehet a vásárlók meggyőzésében. A lakkok célja, 

hogy olyan folyamatokat egyszerűsítsenek le a 
nyomdák számára, mint a domborítás, laminálás, 
és magasabb érzékelési szintű termékeket tudja-
nak a partnereknek biztosítani a felhasználók.

Az élelmiszer-ipari termékek nyomtatásánál 
fontos tényező a sterilizáció, az effektlakk segít-
ségével a domborításra nincs szükség, beépíthe-
tő egy menetbe a nyomtatás során, és nem kell 
aggódni az esetleges offline domborítási folya-
matnál előforduló korróziós tényező miatt sem. 
Bonyolultabb dizájn is megvalósítható, nincs le-
hetőség belső sérülésre, ezáltal hosszabb szava-
tossági idő garantálható a vevők részére.

A Touch & Feel termékcsalád kész megoldáso-
kat kínál UV-lakkok terén, relief, mikrostruktú-
ra, Softouch, 3D vizuális hatás (nem strukturált), 
papír/homokhatás, Braille-típusokból. Ami ta-
lán egyedülálló, hogy ezek a termékek már elér-
hetőek az élelmiszer-ipari nyomtatásnál szüksé-
ges alacsony migrációs kategóriában is.

A tapintás, szaglás, 

ízlelés átlagos 

információkat 
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Többrétű érzékelés– a különböző hatások szintjei

Túlcsorduló információáradat / 1989

Touch & Feel – Effektlakk megoldások  
a nyomdaipar számára
Gerd Michael Seyffertitz
nyomdai technológus, Schmid Rhyner
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