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Sajtóközlemény  

 

A WEILBURGER Graphics SENOLITH® UV FP lakkjai – most 
még biztonságosabb felhasználás 

 

Gerhardshofen, 2009. november 26. 

 

Annak érdekében, hogy az UV lakkok felhasználása még biztonságosabb 
legyen az élelmiszeriparban, mostantól a WEILBURGER Graphics GmbH 
speciális zöld színezékkel jelöli meg őket, ami biztonságot jelent az 
élelmiszercsomagolás szempontjából. Ez el is különíti a WEILBURGER 
Graphics GmbH SENOLITH® UV FP szériájának lakkjait a géptermi 
dolgozók számára és megkönnyíti megkülönböztetésüket. Megszünteti 
annak kockázatát, hogy összekeveredjenek olyan lakkokkal, amelyek nem 
alkalmazhatók élelmiszercsomagoláshoz. 

 
Arno Dürr, a WEILBURGER Graphics értékesítési vezetője a következőt 
nyilatkozta a témával kapcsolatban: " SENOLITH® UV FP lakkjainkat 
kezdettől fogva a jó minőségű, alacsony migrációjú fotoiniciátorokra 
alapozva fejlesztettük ki a benzofenon és a 4-metil-benzofenon helyett, és 
ez teszi őket ideálisan felhasználhatóvá az élelmiszercsomagolás számára. 
Lakkjaink megszínezésével, egy további biztonsági szinttel akartuk 
bővíteni ezeknek a termékeknek az alkalmazását, kizárva annak 
lehetőségét, hogy a gépteremben más termékekkel összekeverjék őket. 
Úgy állítottuk be a festék koncentrációját, hogy a tartályban látható zöld 
árnyalat, ami a lakkok vizuális megkülönböztetésére szolgál, ne látszódjon 
a nyomaton, és színtorzulást se okozhasson. 

 
Arno Dürr így folytatja: "A fogyasztók további védelme érdekében 
megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy a lehető legbiztonságosabbá 
tegyük az élelmiszercsomagolások gyártásában az UV kezelésű festékek 
és lakkok felhasználását. Termékeink módosítása még egy lépéssel 
közelebb vitt minket ehhez a célhoz." 
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Általánosságban, a SENOLITH® WB és SENOLITH® UV lakk 
készítményekhez felhasznált nyersanyagok megfelelnek a European 
Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS) 
követelményeinek, és az EuPIA nyomdafesték és hasonló termékek 
kizárási listájának, valamint a REACH 1907/2006 szabályozásnak. A 
WEILBURGER Graphics GmbH egyetlen lakkja sem tartalmaz semmilyen 
nehézfémet, mérgező vegyületet vagy kiemelt bánásmódot igénylő 
(SVHC) anyagot az 1907/2006 EG szerint. 
 

 
További információért lásd: www.weilburger-graphics.de 
 

 

Kapcsolat:     
WEILBURGER Graphics GmbH 
Am Rosenbühl 5 
D - 91466 Gerhardshofen 
Germany 
Tel.: +49 9163 9992-0 
Fax: +49 9163 654 
info@weilburger-graphics.de 
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SENOLITH® UV FP lakkok színezékkel és színezék nélkül 
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A SENOLITH® UV FP lakkok megkülönböztethetők a tartályban 
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SENOLITH® FP termék besorolás, alacsony migrációjú lakkok az 
élelmiszeripar számára 
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Arno Dürr – A WEILBURGER Graphics GmbH értékesítési vezetője 
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A WEILBURGER Graphicsról  
 
A WEILBURGER Graphics GmbH a csomagolóanyag nyomtatás, címkék és 
kiadványok felületnemesítése területén az egyik vezető cég. 
 
A cég főként az íves offset, heat-set rotációs ofszet és off-line lakkozás, 
valamint a szitanyomó, flexo-, mélynyomó, keskeny pályás és digitális 
nyomdai szektorok számára gyárt termékeket. Testre szabott termékei 
csomagolóanyag, címke és kiadvány nyomtató piaci szegmensek számára 
készülnek. Ezen kívül szemináriumokat és szaktanácsadást is nyújt. 
 
A WEILBURGER Graphics a GREBE Group 11 tagjának egyike, ipari lakkok 
közép-méretű gyártója.  
 
www.weilburger-graphics.de 
 
 
 
Magyarországi képviselet: 
 
 
manroland Magyarország Kft. 
H-1097 Budapest 
Táblás utca 36-38. 
Telefon + 36 1 326 0907 
Telefax + 36 1 326 0901 
www.manroland.hu 
info@manroland.hu 


