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• Gama de tinta versátil para flexografia UV de alto 
desempenho, destinadas à impressão de rótulos, etiquetas, 
termoencolhíveis, ingressos e outras aplicações encontradas 
no mercado de banda estreita

• Características:

• Baixa viscosidade e boa fluidez, otimizados para alto 
desempenho em máquina.

• Baixo odor para aplicações sensíveis.

• Baixa formação de espuma.

• Adesão a grande variedade de substratos plásticos.

• Alta resistência promovendo alto brilho e cura mesmo em 
papéis mais absorventes.

• Cura otimizada para impressões em alta velocidade.

• Fórmulas livre de silicone para excelente trapping, facilitar na 
laminação e acabamento pós impressão. 

SolarFlex ® Integra SINT

Para mais informações sobre a tecnologia Sun Chemical  SolarFlex visite:
www.sunchemical.com

http://www.sunchemical.com/


Gama de tinta para flexográficas UV de alto desempenho, destinada para Impressão de 
embalagens de alimentos, farmacêuticas e embalagens onde um risco de migração foi 
identificado.

Características:

• Baixo odor e baixo potencial de migração

• Baixa viscosidade e boa fluidez, otimizados para alto desempenho em                                
máquina. 

• Adesão a grande variedade de substratos plásticos. 

• Velocidade de cura rápida para garantir cura total em altas velocidades. 

• Com base nos fotoiniciadores M-Cure®, patente Sun Chemical.

• Formulado sem fotoiniciadores com propensão a migrar como ITX,                    
Benzofenona etc.

SolarFlex ® FSP

Para mais informações sobre a tecnologia Sun Chemical  SolarFlex visite:
www.sunchemical.com

• Livre de silicone para excelente adesão, fácil laminação ou acabamento pós-impressão.

• Projetado para atender aos requisitos de impressão de embalagens de alimentos de acordo com o Regulamento (CE) nº 1935/2004

• Fabricado apenas a partir de substâncias listadas no Anexo 2 e Anexo 10 da Portaria Suíça de Tintas para Embalagens**

• Atende aos critérios Nestlé*** para a produção de suas embalagens

• Formulado sem materiais à base de Bisfenol A e, adequado para impressão de embalagens que necessita cumprir os requisitos 
regulamentares sobre Bisfenol.

• Formulado sem VOCs.

http://www.sunchemical.com/


Gama de tinta branca de alta opacidade versátil para 
flexografia UV de alto desempenho, destinadas à 
impressão de rótulos, etiquetas, ingressos e outras 
aplicações encontradas no mercado de banda estreita. 

Características:
• Alta opacidade obtendo máxima cobertura.

• Máximo brilho.

• Adesão a grande variedade de substratos plásticos

• Baixa viscosidade e boa fluidez, otimizados para 
alto desempenho em máquina e maior rendimento.

• Excelente resistência a abrasão

SolarFlex ® White

Para mais informações sobre a tecnologia Sun Chemical SolarFlex visite: 
www.sunchemical.com

http://www.sunchemical.com/


Gama de tinta para flexográficas UV-LED de alto 
desempenho, destinada para Impressão de 
embalagens de alimentos, farmacêuticas e 
Embalagens onde um risco de migração foi identificado

Características:
• Baixo odor e baixo potencial de migração

• Baixa viscosidade e boa fluidez, otimizados para 
alto desempenho em máquina. 

• Adesão a grande variedade de substratos plásticos. 

• Velocidade de cura rápida para garantir cura total 
em altas velocidades. 

• Fórmulas livre de silicone para excelente trapping, 
facilitando a laminação e acabamento pós 
impressão.

• Atende aos critérios Nestlé*** para a produção de 
suas embalagens

SolarWave ® FSP

Para mais informações sobre a tecnologia Sun Chemical  SolarWave visite: 
www.sunchemical.com

http://www.sunchemical.com/


Gama de bases para flexográficas UV com alta concentração de 
pigmentos, excelente fluidez, formuladas para mistura com
diferentes tipos de vernizes tecnológicos, para a Produção de 
tintas flexográficas UV.

Características:
• Alta concentração de pigmentos .

• Baixa viscosidade e boa fluidez.

• Formulada sem fotoiniciadores.

• Permite a frabricação de tintas de baixa migração, quando se 
utiliza o verniz tecnológico indicado em proporção indicada..

• Fórmulas livre de silicone para excelente trapping, facilitar na 
laminação e acabamento pós impressão 

• Atende aos critérios Nestlé*** para a produção de suas 
embalagens

SolarVerse ® 

Para mais informações sobre a tecnologia SolarVerse visite:
www.sunchemical.com

http://www.sunchemical.com/


Rayoflex ALM + é uma serie de tinta para impressão flexográfica 
UV, de baixo odor e baixa migração, desenvolvida com a mais 
recente tecnologia em formulações de tinta UV.

Características:
• Tecnologia de formulação Baixa Migração, baixo odor e baixo 

potencial de migração

• Boa adesão em uma variedade de substratos· 

• Alta resistência a abrasão.

• Alta intensidade de cor para uso de anilox de linha fina e 
chapas de impressão de alta resolução· 

• Resistência térmica até 300°C.

Rayoflex ®ALM 

Para mais informações sobre a tecnologia Chemical  Rayoflex visite: 
www.sunchemical.com

http://www.sunchemical.com/


Características:
• Impressão offset plana ou rotativa

• Ampla gama de cores incluindo as tonalidades resistentes.

• Cores processos fabricadas conforme a norma ISO2846,que 
atendem o padrão de Impressão ISO 12647-2.Manufaturado 
apenas a partir de substâncias listadas nos Anexos 1 e 6 da 
Portaria Suíça de Tintas para Embalagens.

• Atende aos critérios Nestlé** para a produção de suas 
embalagens.

SunCure ® FLM

Para mais informações sobre a tecnologia Sun Chemical SunCure ® FLME visite:
www.sunchemical.com

• SunCure® FLM é uma linha de alto desempenho com cura UV, tintas litográficas de baixa migração 
projetadas para impressão em superfícies sem contato com os alimentos ou envoltórios primários externos 
de embalagens de alimentos. As tintas SunCure® FLM são projetadas também para a impressão de 
envoltórios externos de embalagens farmacêuticas e produtos sensíveis em que o risco de migração tenha 
sido identificado.

http://www.sunchemical.com/


Gama de tintas flexográficas UV desenvolvidas 
para impressão de termoencolhiveis de 
poliéster cristalizado onde as tintas poderão ser 
lavadas durante a reciclagem sem manchar a 
solução de lavagem cáustica ou reciclagem.

Características:
• Testado sob os protocolos EPBP e ARP para 

não manchar a água da lavagem 

• Não requer a aplicação de Primer.

• Rápida velocidade de cura.

• Baixa viscosidade e boa fluidez, otimizado 
para um bom desempenho e rendimento.

SolarFlex ® CRCL

Para mais informações sobre a tecnologia Sun Chemical  SolarFlex visite:
www.sunchemical.com

http://www.sunchemical.com/


Gama de vernizes UV sobre impressão para 
aplicação de rótulos. Excelente acabamento e 
alto deslizamento em substratos sintéticos, 
desenvuelto específicamente para substratos 
impresos na HP Indigo. Estes vernizes 
destinan-se a melhorar a resistência do rótulo, 
permitindo alta durabilidade do rótulo e, em 
alguns casos podem ser uma alternativa 
econômica à laminação.

Características:
• Para uso com tintas HP Indigo.

• Adesão a uma ampla gama de susbstratos 
como papel, PP transparente, PP Branco, PP 
Metalizado, Papel metalizado.

• Acabamento brilho, alto brilho e fosco.

• Excelente resistência mecânica, água, 
química e térmica. 

SunEvo™ Digital Coatings

Para mais informações sobre a tecnologia Sun Chemical SunEvo™ Digital Coatings visite: 
www.sunchemical.com

http://www.sunchemical.com/


Gama de tintas de Impressão flexográfica desenvolvida para 
atender as necesidades do mercado de embalagens flexíveis, 
melhorando a qualidade e eficiência. Podendo imprimir através de 
equipamento tambor central(CI) e curar instantaneamente pela 
exposição a um feixe de elétrons.

Características:
• Excelentes propriedades de adesão em uma ampla gama de 

susbtratos.

• Boa resistência a atrito.

• Baixo odor e baixa migração para aplicações de Embalagens de 
alimentos.

• Excelente trapping. 

WetFlex ® 

Para mais informações sobre a tecnologia Sun Chemical WetFlex ® visite:
www.sunchemical.com

http://www.sunchemical.com/


Gama de tintas litográficas de baixa migração 
curáveis por Elétron Beam (EB). Tonta de alta 
performance e formulada para imprimir 
embalagens de contato direto com alimentos.

Características:

• Tintas processos e cores bases, incluindo
cores resistentes.

• Adesão a uma ampla gama de substratos, 
incluindo plásticos, filmes de embalagens 
flexíveis adequadamente selecionados, 
laminados, cartões e papel.

• Baixo odor e  Baixa migração para aplicação 
de Embalagens de alimentos.

• Atende aos critérios da Nestlé para produzir
suas embalagens.

SunBeam ®  Advance 5 

Para mais informações sobre a tecnologia Sun Chemical SunBeam ®  visite:
www.sunchemical.com

http://www.sunchemical.com/


Gama de tintas serigráficas de cura UV desenvolvida para 
impressão de rótulos, etiquetas, ingressos e outras aplicações 
encontradas no mercado de banda estreita. A viscosidade e 
fluidez desta linha foram desenvolvidas para serigrafia plana e 
rotativa.

Características:

• Viscosidade e fluidez desenvolvidas para serigrafia plana e 
rotativa.

• Adesão a uma ampla gama de substrato e filmes plásticos 
para rótulos.

• Resistência química, água e álcool.

• Sistema de mistura SUNMATCH para igualar colores 
especias.

SolarScreen ®   

Para mais informações sobre a tecnologia Sun Chemical SunBeam ®  visite:
www.sunchemical.com

http://www.sunchemical.com/


Gama de vernizes UV para diversas aplicações
comerciais, rótulos, etiquetas e embalgens, 
proporcionando resistência física. Os vernizes são
indicados para impressão flexográfica.

Características:
• Proteção física e química.

• Slep.

• Brilho, alto brilho e fosco.

• Baixo odor e sem benzofenona, disponíveis.

• Vernizes SunCure® LM para aplicações de Baixa 
migração.

SolarClear UV Curing Coatings 

Para mais informações sobre a tecnologia Sun Chemical SolarClear UV Curing Coatings visite:
www.sunchemical.com

http://www.sunchemical.com/


Gama de adesivos de cura UV indicados para 
laminação em linha de filmes transparentes 
sobre tintas flexográficas a base agua e UV, 
impressos em papel e filmes utilizados no 
mercado de banda estreita.

Características:
• Boa força de laminação em sistema de tintas 

flexográfica base água e UV.

• Cura rápida em filmes transparentes.

• Baixa viscosidade.

• Baixo amarelamento.

• Adesivos LM para aplicações de baixa 
migração.

SolarLam ® Adesivos 

Para mais informações sobre a tecnologia Sun Chemical SolarLam ® Adhesives visite:
www.sunchemical.com

http://www.sunchemical.com/


SolarFilm é uma linha base água de alta performance
para sistemas Narrow Web para Impressão em 
substratos plásticos , filmes, e papéis adesivos.

Características:
• Excelente concentração de pigmentos.

• Atinge velocidade de mais de 100m/min.

• Boa reprodução das cores em tons médios
utilizando lineaturas altas ou finas.

• Excelente secagem.

• Bom nível de adesão e resistência a atrito em 
substratos plásticos.

• Bom nível de resistência a água e congelamento.

SolarFilm  



• Experiência técnica e de tinta UV disponível para o sistema Extender Color Gamut.

Color Center  / ECG  

Para mais informações visite:
www.sunchemical.com/suncolorbox

http://www.sunchemical.com/suncolorbox


• Venizes UV com efeitos

Coatings Especiais  



Características:

• Impressa em offset plana ou rotativa.

• Tintas processo fabricadas para atender à norma ISO2846-1 de padrão de cor.

• Ampla gama de cores incluindo as tonalidades resistentes.

• Adesão à grande variedade de papéis, cartões e substratos sintéticos.

• Excelente ganho de ponto e propriedades de trapping para papéis de alta qualidade, 
incluindo impressão pelo lado inverso.

• Adequado para envernizamento in-line e off-line, foil stamping e laminação. Ampla 
gama de colores, incluidos cores resistentes.

• Manufaturado apenas a partir de substâncias listadas nos Anexos 1 e 6 da Portaria 
Suíça de Tintas para Embalagens*.

• Formuladas de acordo com o guia de seleção de materiais para a impressão de 
embalagens para a Nestlé**.

• Formulada sem o uso de Bisfenol A ou materiais derivados de Bisfenol A.

SunCure ® Starluxe

Para mais informações sobre a tecnlogia Sun Chemical SunCure ® Starluxe visite:
www.sunchemical.com

• SunCure® Starluxe é a mais versátil linha de tintas litográficas de cura UV projetada para impressão de 
superfícies externas de cartões, papéis laminados, plásticos selecionados e substratos não absorventes. Starluxe 
também é projetada para a impressão de rótulos, termoencolhivel, etiquetas e ingressos.

http://www.sunchemical.com/


• A estrutura 5Rs é um conceito organizador usado para orientar os futuros 
roteiros da Sun Chemical para os portfólios de tecnologia e produtos existentes 
e em desenvolvimento, bem como nossas atividades operacionais.

• Reaproveitamento pode envolver a recuperação de energia dos fluxos de 
resíduos, o que também desvia esses fluxos de resíduos de opções de descarte 
menos desejáveis, como aterros sanitários.

• Reduzir é sobre as várias maneiras que minimizamos o desperdício, o uso de 
energia e as emissões em nossas instalações.

• Renovar pode referir-se ao acesso a novas fontes renováveis de energia 
elétrica e de combustível.

• Reciclagem pode ser sobre captura e recuperação de solventes ou outros 
fluxos de matéria-prima valiosos.

• Redesenhar cenários operacionais alternativos ou tecnologias para operações 
convencionais para melhorar a eficiência e o desempenho. Exemplos podem 
incluir o uso de automação ou otimização de campanhas de fabricação para 
minimizar inatividades insustentáveis, limpeza de equipamentos e desperdício 
de startups.

• Os 5Rs suportam uma economia circular e reduções na pegada de carbono que 
podem ser aplicadas do ponto de vista operacional ou orientado ao produto

Sustainability at Sun Chemical 

Para mais informações sobre sustentabilidade visite:
www.sunchemical.com/sustainability

http://www.sunchemical.com/sustainability


www.sunchemical.com

globalmarketing@sunchemical.com

+1 708-236-3798

SunChemical

LifeAtSunChemical

SunChemicalMarketing

@SunChemicalCorp

Stay In Touch

Contact Us

http://www.sunchemical.com/
mailto:globalmarketing@sunchemical.com
https://www.linkedin.com/company/sun-chemical/
https://www.instagram.com/lifeatsunchemical
https://m.youtube.com/user/sunchemicalmarketing
https://twitter.com/SunChemCorp
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