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مرکب متالیک جدید براى فلکسو یووى
صنعت چاپ لیبل نیازمند بهره ورى عالى و همچنین جلوه متالیک درخشان است. 
ویژگى هاى مرکب متالیک فلکسو یووى جدید ما، ®SMART INKS UV high density  به 

ویژه با این نیازها سازگار است. این مرکب جدید بر اساس یک رنگدانه 4 میکرونى 
تهیه شده که انتقال عالى، نقاط چاپى بسیار دقیق و پوشش دهى باال در مناطق 

تنپالت را به ارمغان مى آورد. بر خالف فلکسو یووى استاندارد. مرکب هاى متالیک، 
®SMART INKS UV high density  را مى توان با آنیلوکس 6-7 گرم/ مترمربع چاپ کرد.

سایه هاى رنگى: پنتون 871 الى 876 طالیى، 877 نقره اى
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مرکب هاى متالیک جدید
فلکسو پایه آب (کند مهاجرتى)

® LIQUIMETAL W LM / FP به ویژه سازگار با نیازهاى صنعت چاپ بسته بندى 
سرى داراى ویژگى انتقال عالى و جلوه متالیک درخشان است.  است. این 

®LIQUIMETAL W LM / FP مرکبى کند مهاجرت است. این سرى مطابق با 

مقررات اتحادیه اروپا در مورد مواد غذایى و ایمنى مصرف کنندگان تولید شده و 
مناسب براى کاغذ و مقوا مى باشد.

PALE GOLD, RICH PALE GOLD, RICH GOLD, SILVER, SILVER SD :سایه هاى رنگى

 .رادیور را در نمایشگاه لیبل اکسپو 2019 بازدید
نمایید

کمپانى رادیور فرانسه از 24 الى 27 سپتامبر در 
نمایشگاه لیبل اکسپو- بروکسل حضور خواهد 

 . یافت
غرفه D22- واقع در سالن 7

در این رویداد رادیور محصوالت جدید خود را در 
حوزه مرکب هاى فلکسو یووى عرضه خواهد 

: داشت
SMART INKS UV high density ®

SMART INKS UV LED ®
LIQUIMETAL W LM/ FP ®

رادیور همچنین سرى جدید مرکب هاى مشکى 
بسیار با کیفیت و سفید پوششى خود براى 

فلکسو یووى و رنى یووى مخملى را نیز معرفى 
خواهد نمود.

®

براى کسب اطالعات بیشتر با بخش مارکتینگ شرکت ایران روتاتیو نماینده انحصارى 
. رادیور در ایران تماس حاصل فرمایید
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