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BIO INKOUSTY

Nový inkoust BIO 511.  Přírodní barva ze 100% biologicky odbouratelných rozpouštědel

             Díky tvrdé práci a inovativním myšlenkám oddělení výzkumu a   
             vývoje Zanasi jsme rádi, že jsme mohli zavést nové biologicky rozloži- 
             telné inkousty pro vaše průmyslové inkoustové tiskárny. S naším novým  
             vzorcem, 511 BIO inkoust je 100% MEK-Free.

511 Bio-ink byl vyroben ze 100% rostlinných rozpouštědel a neuvolňuje žádné škodlivé těkavé organické 
složky do atmosféry.

Základ rozpouštědel 511 BIO inkoustu je ethyl laktát, vyrobený z extraktů ze sóji a kukuřice. Toto rozpouš-
tědlo bylo schváleno EPA (Environmental Protection Agency).

511 BIO inkoust, kromě své pozoruhodné přilnavosti a rychlého schnutí ani nezmění biodegradabilní 
vlastnosti povrchu, na který se používá pro tisk.

Oddělení výzkumu a vývoje Zanasi aktivně hledá nové inkoustové formulace, aby splňovaly nové bez-
pečnostní normy a zajistit ochranu a zachování životního prostředí.

APLIKACE

511 BIO inkoust je vhodný zejména pro pevné a pružné plasty. Odolává 
sterilizačním a pasterizačním procesům. Může být použit v různých  
průmyslových prostředích jako jsou potraviny, nápoje a farmaceutický  
průmysl. Nové Zanasi biologicky odbouratelné inkousty pro tiskárny  
malých znaků zajišťují nízkou spotřebu, nízké náklady a snadné  
každodenním řízení kodérů.

CERTIFIKACE

Všechny Zanasi produkty, barvy a rozpouštědla, jsou testovány a zlepšovány v oddělení výzkumu a vývo-
je chemické laboratoře v Sassuolo, Modena (Itálie), v souladu s evropskými nařízeními REACH 1907/2006 
a EUPIA (European Printing Ink Association) směrnice, která definuje látky, které mohou být použity. 

Zanasi věnuje velkou pozornost bezpečnosti potravin, a zejména požadavkům na balení potravin. Zanasi 
inkoustové kódování neproniká do substrátu v přímém styku s potravinami a chemické oddělení dodává 
prohlášení o složení s cílem zajistit shodu výrobku pro externí tisk obalů. Během výzkumu nových inkous-
tů, Zanasi používá pouze rozpouštědla  „Made in Italy“, bez GMO součástí a vybírá pouze partnery, kteří 
jsou nakloněni ochraně životního prostředí.


