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EIGENSCHAPPEN 
 

De UVALUX® FCM LED-UV U581 inktserie is een nieuwe low migration inktserie voor het bedrukken van folie en papier 
in LED-UV Offset.  
 
De inkten zijn speciaal ontwikkeld voor de energiebesparende LED-UV offset units van alle gebruikelijke LED-
toeleveranciers voor de golflengtes 385 nm en 395 nm. De inkten kunnen eveneens gedroogd worden onder de 
traditionele standaard UV lampen of onder LE-UV/H-UV lampen. 
 
UVALUX® FCM LED-UV U581 kenmerkt zich door een homogene press-performance, een groot water window 
(erg goede inkt/vocht-balance) in combinatie met een uitstekende bedrukbaarheid en vloeigedrag. 
De inktserie kenmerkt zich door de uitstekende hechting en de lage restgeur (low odour).  
 
UVALUX® FCM LED-UV U581 bevat géén vrij Bisphenol A en is zonder op Bisphenol A-gebaseerde grondstoffen 
geformuleerd (BPA-NI). 
 
TECHNISCHE GEGEVENS 
 

Droging LED-UV (385 & 395nm) – UV-Hg (Mercury Vapour) – UV-Fe (Iron Doped) 

Substraat Folie – Gestreken papier – Papier met kunststof gecoat – Cardboard (Karton) 

Drukprocedé LED-UV Sheetfed Offset – LED-UV Rotatie Offset 

Formulering Geschikt voor FCM materialen – VOC-vrij – BPA-NI – FI 369-vrij – Non-DFC 

Drukeigenschappen Hoog reactief – Uitstekende inkt/vocht balans – Goede vloei eigenschappen 

Oppervlakte eigenschappen Glanzend – Cured inkt film low odour – Flexibele inktfilm – Goede hechting 

Verdere verwerking Lakken – Pregen (Hotfoil & Coldfoil) – Lamineren – Printen (TTR) 

Producten 
Flexibele Verpakkingen – Self-Adhesive Labels –  Wrap Arounds – IML – 
Vouwkarton 

Eindtoepassing Food – Cosmetics – Farmaceuticals 

Markt Verpakkingen – Labels 
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Conformiteit 
Nestlé Guidance Note on Packaging Inks (10/2018) – Swiss Ord. 817.023.21  
EuPIA exclusion policy 

Inktseries beschikbaar Process / Quadri (PSO) – ECG – Mono Pigment 

 
VERPAKKINGEN 
 
+ 2,5 kg kunststof pot (zwart) 
+ 2 kg plastic ballhead cartridge (zwart) 
 
CLASSIFICATIE 
 
Classificatie volgens EU-richtlijnen 
Onze producten zijn geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de EU-richtlijnen voor chemische producten.  
Onze veiligheidsinformatiebladen (VIB) worden o.a. beschikbaar gesteld via onze Benelux-website met een 
persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. 
 
TECHNICAL SERVICE CENTER 
 
Wij verlenen in-house technische ondersteuning. Neem contact op met ons technisch service team: 
 
Benelux 
info@zeller-gmelin.nl 
Tel: +31 493 49 65 75 
 
TSC hoofdkantoor Duitsland 
ink-service@zeller-gmelin.de 
Tel: +49 7161 802 279 
 
DEKWIT 
 
UVALUX® LED-UV U581 FCM dekwit kenmerkt zich door een hoge opaciteit bij een lage inkt film. Alle dekwit-soorten 
van deze inktserie zijn bestendig tegen alcohol, oplosmiddelen en alkali (volgens DIN 16524). 
 
+ UVALUX® L0-U581X55002 

FCM standaard dekwit, extreme witgraad en hoge opaciteit 
Niet aangekleurd; overdrukbaar 

 
DRUKHULPMIDDELEN 
 
+ U06581FCM UV-LED Droger 

Toevoeging max. 5% 
Verbetert de curing (droging) van de inkt, reduceert enigszins de viscositeit en kleurkracht. 
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+ U0021 Siliconen (vloeibaar) 
Toevoeging max. 3% 
Verbetert de kras- en tapevastheid. Siliconen grondig mengen met de inkt. Let op: na het inmengen van het silicone 
additief is een verdere veredeling van het drukwerk, zoals lakken, TTR-printen of pregen met hotfoil of coldfoil, niet 
meer mogelijk.  
 

+ U0088 Anti-tack pasta 
Toevoeging max. 10% 
Verlaagt de tack zonder noemenswaardige beïnvloeding van de viscositeit. 
 

+ W907/W936/W963 UV-Wasmiddelen 
Voor reinigen van inktwerk, rubberdoek, drukrollen, drukplaat etc. 

 
Opmerking: 
Door toevoeging van drukhulpmiddelen kunnen de eindeigenschappen van de drukinkt veranderen. 
 
ROLLENPASTA REINIGER 
 
+ UV866 Rollenpasta reiniger 

Pasta op de inktrollen zetten (niet inmengen met de inkt!)  
Voor reinigen van inktrollen in offset van LED-UV inkten.  
Pasta middels inktspatel op verwrijf-rollen verdelen en de drukmachine (rollen) enige minuten inlopen.  
Rollen nawassen. 

 
OPSLAGCONDITIES 
 
Optimale opslagtemperatuur 20°C. Een hogere opslagtemperatuur vermindert de houdbaarheid. 
 
Adviezen 
+ Koel opslaan, beschermen tegen direct zonlicht 
+ Vorstvrij opslaan 
+ Verpakking na gebruik direct sluiten 
+ Product oproeren voor gebruik! 
 
Garantie 
Indien de inkt wordt opgeslagen onder de aangegeven condities, garanderen wij een houdbaarheid van 6 maanden na  
leverdatum. Deze garantievoorwaarden zijn overgenomen van onze grondstofleveranciers. Uit de praktijk blijkt dat onze 
inkten en lakken onder juiste opslagcondities na 1-2 jaar of langer uitstekend bruikbaar zijn. 
 
PRAKTIJK ADVIEZEN 
 

Rubberdoek, drukplaat & drukrollen  
Wij adviseren de inzet van ester en ketone bestendige elastomeren (EPDM-materiaal). Rubber rollen en rubberdoek 
moeten bestendig zijn tegen LED-UV inkten, LED-UV lakken en LED-UV wasmiddel. (hanteer adviezen van uw 
leveranciers) 
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Vochtwater 
+ pH-graad vochtwater: 4.8 - 5.2  
+ Optimale temperatuur: 9°C - 12°C  
+ Waterhardheid: 8 - 12° dH  
 
Wij adviseren temperatuurregulering van inktwerk en vochtwatercirculatie.  
 
Drukplaten 
Positieve drukplaten inbranden voor langere productieruns in offset. 
 
Informatie over lichtechtheid  
Alle lichtechtheden zijn aangegeven volgens de Blauwe Wolschaal (BWS) en zijn gebaseerd op de product-specificaties 
van onze pigmentleveranciers. Tijdens het mengen van de inkten en halftoon bedrukking, kan de lichtechtheid afwijken. 
Afhankelijk van de mengverhouding en het raster kan de lichtechtheid minder zijn dan bij een reine voltoon bedrukking. 
 
Eisen bestendigheden bij de toepassing van dispersielakken 
Drukinkten welke gelakt worden met dispersielakken dienen volgens DIN 16524 alkalibestendig te zijn. Uitzondering: 
hoewel het pigment magenta van onze UVALUX® U581 inktserie niet alkali-echt is, kan deze toch probleemloos gelakt 
worden met alle gebruikelijke dispersielakken. 
 
Voortest 
Wij adviseren altijd een praktijkgerichte voortest op het toegepaste substraat om de gewenste eindeigenschappen van 
de verpakking vooraf te controleren.  
 
MONO-GEPIGMENTEERD MENGSYSTEEM  
 
Zeller+Gmelin heeft een eigen mengsysteem ontwikkeld voor het mengen van specifieke huiskleuren.  
De basiskleuren bestaan uit 1 pigment (mono-gepigmenteerd) en hebben hierdoor maximale kleurkracht.  
 
Voordelen  
+ Pantone® kleuren beter reproduceerbaar  
+ Mengkleuren zijn intensiever en schoner, reductie van aantal pigmenten in een kleur  
+ Drukken met gereduceerde inkt film  
+ Reductie in toonwaarde bij raster-bedrukking  
+ Reductie metamerie effect (beoordelen van kleurtoon onder verschillende lichtbronnen)  
+ Minder inktverbruik, minder restinkten en minder afval  
+ Geschikt voor automatische dispenser systemen  
 
Codering van de mono gepigmenteerde basiskleuren: 
+ UVALUX® U581-Z... Maximale kleurkracht, mono gepigmenteerd 
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BESTENDIGHEDEN EN EIGENSCHAPPEN  
 

Kleurtoon Code LE (BWS) Alcohol Oplosmiddel Alkali 

4 Colour Process (High Light Resistance) 

Process Yellow L0-U581S1102S 6 – 7 + + + 

Process Magenta L0-U581S1202S 6 – 7 + + + 

PSO Process Colours 

Process Yellow L0-U581S4103 5 + + + 

Process Magenta L0-U581S4203 5 + + - 

Process Cyan L0-U581S4303 8 + + + 

Process Black L0-U581S4403 8 + + + 

Pantone Base Colours 

Base Yellow L0-U581ZYN01R 5 + + + 

Base Yellow - Red Shade L0-U581ZYR01S 7 + + - 

Base Yellow - Green Shade L0-U581ZYG01SR 7   + + + 

Base Orange L0-U581ZON01R 5   + + + 

Base Red - Yellow Shade L0-U581ZRY01SR 6 – 7   + + + 

Base Red - Blue Shade L0-U581ZRB01 5   + + - 

Base Red - Blue Shade L0-U581ZRB02SR 6 – 7 + + + 

Base Red - Pink Shade L0-U581ZRP01SR 6 – 7   - + + 

Base Violet L0-U581ZVN01SR 6 – 7  + + + 

Base Blue - Green Shade L0-U581ZBG01SR 8   + + + 

Base Green L0-U581ZGN01SR 8   + + + 

Base Black L0-U581ZKN01SR 8   + + + 

Base White Transparent L0-U581ZWT01 nvt + + + 
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ADVIEZEN OVER MIGRATIE EN CONFORMITEIT 
 
De volgende adviezen gelden voor de productie van foodverpakkingen hebben betrekking op de wetgevende 
reguleringen binnen de EU. Wij kunnen geen uitspraak doen over de wetgevende reguleringen van de landen buiten 
de EU. Volgens richtlijn (EU) No. 1935/2004 dient de inverkeerbrenger van een verpakking over geschikte 
documentatie te beschikken, waarin de overeenstemming met de regelgeving in relatie tot food processing en 
distributie wordt aangetoond.  
De conforme eigenschappen van een verpakking voor food wordt niet enkel bepaald door de toegepaste materialen. 
Ook het productieproces heeft hierop een zeer bepalende invloed. Wij adviseren om een geproduceerde 
foodverpakking te laten onderzoeken en certificeren door een geaccrediteerd analytisch laboratorium. Hiermee is 
aantoonbaar dat de geproduceerde foodverpakking conformeert aan de wetgevende eisen. 
 
Migratie is de overgang van stoffen uit de verpakking naar het levensmiddel. De mate van migratie wordt door de 
volgende productieparameters beïnvloed: 
 
+ Correcte procesverwerking tijdens de productie, m.n. de volledige doordroging van de inkt- of lakfilm 
+ Type en dikte van het toegepaste substraat (barrièrefunctie van het substraat) 
+ Vermijden van een permanent direct contact tussen de inkt, lak en het voedingsmiddel 
+ Inzetten van low migration inkten en lakken 
 
De UVALUX® LED-UV FCM U581 inktserie is speciaal low migration geformuleerd. Daarom adviseren wij u deze inkt 
voor het bedrukken van materialen voor foodverpakkingen. De EuPIA benaming "FCM" staat voor materialen, die in het 
algemeen geschikt zijn voor de productie van foodverpakkingen. FCM materialen zijn ontworpen voor de bedrukking 
aan de buitenzijde (Non-DFC). Een direct contact tussen een bedrukking en het levensmiddel is niet toegestaan. 
 
Vanwege onze low migration formulering is het aanneembaar dat u als verpakkingsproducent, met het inzetten van dit 
product, een foodverpakking produceert conform de gestelde grenswaardes voor migratie binnen de EU (verordening 
(EU) 10/2011 en verordening (EU) 1183/2012). Hierdoor is het mogelijk om met dit product te conformeren aan de 
wetgevende bepalingen welke zijn omschreven in de EU-richtlijn 1935/2004. Onze low migration producten worden in 
overeenstemming met EU-verordening 2023/2006 geproduceerd (GMP). De hieruit resulterende eisen welke gesteld 
worden aan de drukinktproducent worden vervolgens uitgebreid gedefinieerd in de EuPIA-GMP. (zie www.eupia.org). 
 
Algemeen dient u de geproduceerde verpakking te laten onderzoeken opdat er géén migratie zal optreden door het 
gezamenlijke verpakkingssysteem. Op basis van de vele beschikbare verpakkingsmaterialen en haar onderscheidende 
barrière eigenschappen, is een statement van een inktleverancier over penetratie-migratie niet mogelijk. Echter migratie 
kan optreden als gevolg van het overzetten van de bedrukte zijde naar de niet-bedrukte zijde in de stapel, stack of in de 
rol (set-off). Onze low migration producten worden zodanig geformuleerd, dat zowel een potentiële migratie door het 
verpakkingsmateriaal evenals door overzetten (set-off) van de bedrukte buitenzijde van de foodverpakking naar de 
binnenzijde in de stapel, stack of de rol, zo gering mogelijk is.  
 
+ De UVALUX® LED-UV FCM U581 inktserie is conform de Nestlé Guidance Note on Packaging geformuleerd. 
+ De UVALUX® LED-UV FCM U581 inktserie is conform de Zwitserse verordening  817.023.21 voor 

voedingsmiddelen geformuleerd. 
+ De UVALUX® LED-UV FCM U581 inktserie is Bisphenol A-vrij en zonder op Bisphenol A gebaseerde grondstoffen 

samengesteld (BPA-NI). 
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VERKLARING VAN SAMENSTELLING EN PRODUCTVERKLARING 

Omdat er géén specifieke regulering of richtlijn bestaat voor drukinkten en lakken, zijn alle inktleveranciers verplicht de 
Europese richtlijnen te volgen die niet direct gerelateerd zijn aan drukinkten. 
 
VERORDENING (EU) 1935/2004 
Artikel 3 van richtlijn 1935/2004 (impact on food) eist, dat materialen en artikelen haar composities niet overdragen aan 
het voedsel in een zodanige hoeveelheid welke de gezondheid in gevaar kan brengen of een zodanige mutatie in de 
samenstelling van het voedsel kan veroorzaken of resulteert in degeneratie van de organoleptische eigenschappen.  
Wij adviseren u om voor foodverpakkingen uitsluitend drukinkten en lakken toe te passen welke hiervoor geschikt zijn; 
geformuleerd met specifieke lage migratie grondstofeigenschappen. 
Een mogelijke impact op de kwaliteit van het voedsel is niet enkel afhankelijk van de samenstelling van drukinkt of lak. 
De impact wordt bepaald door het volledige productieproces (inktfilm, UV-vermogen, drukmateriaal, etc.). Omdat een 
drukinktproducent géén invloed heeft op al deze processen, kan zij echter, een verpakkingsmaterialenproducent, niet 
verklaren dat aan Richtlijn 1935/2004 conformeert wordt.  
Volgens artikel 17 (traceerbaarheid), moeten de materialen en voorwerpen die binnen de EU in de handel worden 
gebracht, geïdentificeerd kunnen worden aan de hand van een passend systeem dat de traceerbaarheid ervan 
waarborgt door middel van etikettering of relevante documentatie of informatie. De traceerbaarheid van de materialen 
en voorwerpen moet in alle stadia worden gegarandeerd, om het toezicht, het terugroepen van producten met gebreken 
(recall), de voorlichting van de consument en de vaststelling van de aansprakelijkheid te vergemakkelijken.  
Alle toegepaste individuele grondstoffen worden bij Zeller+Gmelin tijdens het productieproces gedocumenteerd. Aan de 
hand van het chargenummer van een productiebatch, kan iedere toegepaste individuele grondstof van een 
productiebatch getraceerd worden. 
 
VERORDENING (EG) 2023/2006 
De zogenaamde GMP-verordening (Good Manufacturing Practice) definieert, voor alle betrokkenen binnen het 
productieproces, de voorwaarden over de materialen en voorwerpen welke bestemd zijn om met het voedsel in 
aanraking te komen. De verordening schrijft een kwaliteitszekerheid-, controle- en documentatiesysteem voor (§5-7).  
De voorwaarden voor de drukinktproducent zijn, door EuPIA, in de EuPIA GMP gedefinieerd. 
 
VERORDENING (EU) 10/2011  
Gewijzigd door Verordening 1282/2011 en 2018/79 
In de Europese Verordening EU 10/2011 (PIM) zijn de bijzondere voorschriften voor kunststof materialen en 
voorwerpen vastgesteld die toegepast moeten worden voor het veilig gebruik daarvan en vervangt Richtlijn 2002/72/EG 
van de Commissie van 6 augustus 2002. In deze verordening, de zogenaamde PIM (Plastic Implementation Measure), 
zijn limieten vastgelegd voor stoffen, welke toegestaan zijn om in directe contact te komen met het voedingsmiddel en 
tot een maximaal gestelde limiet in het voedingsmiddel mogen migreren (vastgelegd in aanhangsel 1) .  
 
De substanties welke toegepast worden in drukinkten, mogen niet in direct contact komen met het voedingsmiddel en 
zijn daarom niet opgenomen in de lijst van aanhangsel 1. Paragraaf (30) omschrijft dat coatings, drukinkten, lakken en 
lijmen nog niet zijn opgenomen in een specifieke EU-regulering en zijn daarom ook niet onderworpen aan de eisen van 
een overeenstemmingverklaring. Voor de migratie van niet-geautoriseerde stoffen aan het voedingsmiddel, door een 
functionele barrière, is een maximale limiet vastgesteld van 0,01 mg/kg (10 ppb). 
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Een stof welke mutageen, kankerverwekkend of reprotoxisch is, zou niet toegepast mogen worden zonder een eerdere 
autorisatie van het voedingsmiddelcontactmateriaal of -voorwerp en is hierdoor niet afgedekt door het functionele 
barrière principe. Verordening (EU) 10/2011 is gecorrigeerd en gewijzigd door Verordening 1282/2011 en 2018/79.  
 
CEPE / EUPIA – UITSLUITINGLIJST 
CEPE is de Europese organisatie van producenten en importeurs van drukinkt en verf en verven voor kunstenaars 
waarbij de EuPIA de Europese Drukinkten Groep van CEPE vertegenwoordigd. De drukinktindustrie heeft reeds voor 
vele jaren op vrijwillige basis de toepassing van bepaalde stoffen in drukinkten uitgesloten.  
De grondstoffen die Zeller+Gmelin toepast voor de formulering van haar drukinkten komen tegemoet aan de 
voorschriften in de CEPE / EuPIA uitsluitingslijst. Dit betekent dat CMR 1A en 1B stoffen (kankerverwekkende, 
mutagene en reprotoxische stoffen) evenals T (giftig) en T+ (zéér giftig) niet in onze drukinkten en lakken worden 
toegepast. 
 
ZWARE METALEN 
CONEG staat Coalition of North-Eastern Governers (USA, door 18 lidstaten ondertekend). Een van de voorschriften eist 
een beperking van zware metalen in verpakkingen die binnen deze lidstaten worden verkocht of gedistribueerd. Het 
gaat hierbij om de zware metalen kwik, lood, cadmium en chroom VI. De drukinkten van Zeller+Gmelin voldoen aan 
deze limieten voor zware metalen zoals geregistreerd in de CONEG regulering (USA) en zijn geen onderdeel van onze 
drukinkten en lakken. 
 
DE EUROPESE NORM EN-71.3 
Deze norm verwijst naar de maximale limiet van zware metalen in speelgoed (“speelgoed-norm”). De drukinkten van 
Zeller+Gmelin voldoen aan deze limieten voor zware metalen zoals geregistreerd in EN 71.3. 
Zware metalen zijn geen onderdeel van onze formuleringen. 
 
GEVAARLIJKE STOFFEN 
Stoffen welke genoemd worden in Richtlijn 2002/95/EG (RoHS) en Richtlijn 2011/65/EG worden niet toegepast in onze 
formuleringen van drukinkten en lakken. 
 
SVHC-STOFFEN (SUBSTANCES OF VERY HIGH CONCERN) 
In onze producten worden géén stoffen toegepast welke geclassificeerd zijn als CMR 1A & 1B, PBT (Persistente, Bio 
accumulatieve en Toxische stoffen) en vPvB (zéér persistent en zéér bio accumulatief). Endocrine disruptors 
(kunstmatige hormonen) worden eveneens niet toegepast in onze producten. Tevens verklaren wij dat onze drukinkten 
en lakken voldoen aan de EU-Verordening 1895/2005 (vervangt Richtlijn 2002/16/EG). 
 
ISO 9001 
De productie van Zeller+Gmelin Duitsland is gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001:2015 en DIN EN ISO 14001:2015 
 
ZWITSERSE VERORDENING VOOR VOEDINGSMIDDELEN 817.023.21 
In de Zwitserse voedingsmiddelenverordening zijn o.a. reguleringen over materialen en voorwerpen voor contact met 
het voedingsmiddel vastgelegd. Tijdens de wijziging van deze Verordening op 01.04.2008 zijn er reguleringen met 
betrekking tot drukinkten ingevoerd. Sinds 01.04.2010 mogen enkel nog verpakkingen aan de consument geleverd 
worden die met drukinkten bedrukt zijn, welke aan deze Verordening conformeert. Wij adviseren u dringend om tijdens 
de bedrukking van foodverpakkingen, drukinkten en lakken in te zetten, die expliciet voor deze toepassing zijn 
samengesteld met een speciale low migration-formulering. 
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UVALUX® FCM U581 Serie 
Low Migration inktserie voor UV-LED Offset 
 

Disclaimer  
De informatie in deze brochure is gebaseerd op onze huidige kennis over en ervaring met het product. De informatie ontheft de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid 
om vooraf te controleren of het product geschikt is voor zijn of haar proces. De informatie is bedoeld om te informeren en adviseren en is onderhevig aan invloeden van het 
technische proces. 
 Pagina 9 van 9 
Versie 2011-01 van 12 november 2020.  
Alle vorige versies van deze TDS vervallen en zijn niet meer geldig! Zeller+Gmelin B.V. 

Planker 2 | 5721VG Asten | Nederland 
  Tel: +31 493 49 65 75 | Fax: +31 493 49 18 75 

 www.zeller-gmelin.nl | info@zeller-gmelin.nl 

OPMERKING: 
De producent van het eindproduct en de afvuller dragen de volledige wetgevende verantwoordelijkheid om te 
verzekeren dat het eindproduct geschikt is voor het uiteindelijke doel en aan de wetgevende eisen voldoet (niet uw 
toeleverancier van de materialen). Wij verwijzen u hierbij tevens naar de relevante publicaties van de European Printing 
Inks Association EuPIA (www.eupia.org). 
 
Er zijn veel verschillende soorten eindverpakkingen en de drukinkt en lak betreffen slechts één component van de 
verpakking. Omdat de parameters tijdens het bedrukken, verpakken en opslagprocessen buiten de controle van de 
drukinktproducent liggen, is het voor de leverancier van drukinkten niet mogelijk om overeenstemmingsverklaringen af 
te geven, die de wetgevende verantwoordelijkheid van de gehele verpakkingsketen afdekt (Tekst uit EuPIA-PIFOOD 
van mei 2007). 
 
De statements in deze verklaringen zijn gebaseerd op onze huidige kennis over en ervaring met het product. De 
informatie is bedoeld om te informeren en adviseren en is onderhevig aan invloeden van het technische proces. Hieraan 
kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie ontheft de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid om vooraf 
te controleren en te testen of het product geschikt is voor zijn of haar proces. 


