DRUKINKTEN EN VERNISSEN

AtéCé Graphic Products heeft een eigen merk drukinkten: Deutsche
Druckfarben. Deze inkten worden volgens eigen AtéCé receptuur in Europa
geproduceerd. Deutsche Druckfarben heeft een compleet programma ‘high
quality’ inkten voor iedere plano- en rotatiedruk toepassing en worden
gebruikt voor zowel commercieel alsook verpakkingsdrukwerk.

• Offset inkten

De vernissen die AtéCé levert zijn van het gerenommeerde merk Silkoseal®
van Shackell Edwards, marktleider in het segment vernissen. De UV inkten
zijn van het merk Siegwerk. Siegwerk maakt voor alle toonaangevende
merken drukpersen UV, H-UV / LED UV inkten, die voldoen aan de hoogste
kwaliteitseisen, die aan het drukken met deze sneldrogende inkten
worden gesteld.

• UV, H-UV / LED UV inkten
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• Pantone inkten
• Menginkten service
• Metallic inkten
• Low Migration inkten
• Vernissen

Offset inkten

Offset inkten

Superior PSO Pro

Hard Dry

• Robuuste universele all-round inktserie
• Uitstekende bedrukbaarheid
• Snelle setting
• Uitstekende inkt / waterbalans
• Goede wrijfvastheid
• Inktbak fris
• Ook leverbaar in 1 kg verpakking

• Zeer snelle droging
• Geschikt voor niet-gecoate papiersoorten en karton
• Maximale slijtvastheid
• Uitstekende carboniserende eigenschappen
• Oxydatief

Superior PSO Bio

• Perfecte runability
• Perfecte inkt / waterbalans
• Hoge intensiteit
• Zeer goede schuurvastheid

Pro Foil Plus

• Zeer hoge wrijfvastheid
• Hoge stabiliteit op de pers
• Uitstekende inkt / waterbalans
• Hoge inktintensiteit
• Hoogste puntscherpte
• Inktbak fris
• Uitermate geschikt voor gloss en mat gecoat en niet-gecoat
papier en karton

Extreme PSO Bio LT
• Zeer hoge wrijfvastheid
• Hoge stabiliteit op de pers
• Uitstekende inkt / waterbalans
• Zeer geschikt voor plukgevoelige papiersoorten
• Hoge kleurintensiteit
• Semi-inktbak fris

• Laag energieverbruik
• Geen ozonvorming
• Snelle uithardingssnelheid
• Hoge kleurkracht
• Uitstekende inkt-waterbalans
• Kan gebruikt worden met of zonder IPA
• Foto-initiator 369 Vrij

• Hoge schuurvastheid
• Hoge stabiliteit op de pers
• Uitstekende inkt / waterbalans
• Zeer hoge inktintensiteit
• Inktbak fris
• Optimaal geschikt voor mat, gloss gecoat papier

UV-Paper Plus
• Zeer snel uitharding
• Uitstekende inkt / waterstabiliteit
• ITX en Benzophenone vrij
• Goede glans
• Lage puntverbreding

Advanced PSO Bio
• Hoge schuurvastheid
• Hoge stabiliteit op de pers
• Uitstekende inkt / waterbalans
• Zeer hoge inktintensiteit
• Uitermate geschikt voor gloss en mat gecoat en niet-gecoat
papier en karton
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• Uitstekende eigenschappen voor "work & turn"
• Geschikt voor alle vellenoffsetpersen
• Plantaardige inkt met laag VOC gehalte
• Werkt goed in combinatie met infra-rood droogunits, voor
een nog snellere setting en droging
• Geschikt voor een breed scala aan afwerktoepassingen,
zoals UV-lak, waterlakken, folie of laminaat

LED-UV Xtreme Pro

Advanced Bio Pro

Vraag het
AtéCé

AniPro

Leverbaar in: 2 kg cartridge, 2.5 kg blik, 200 kg drum
(andere verpakkingen op aanvraag)

Al onze Bio-inkten zijn
minerale olie en kobalt vrij
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AtéCé heeft meer dan 40.000 grafische verbruiksmaterialen in haar assortiment. ‘Wat’ als u
het product waar u naar zoekt, niet kunt vinden? Stuur een mail naar info@atece.be of bel
met +32 (0)14 76 23 94. Wij helpen u graag om het juiste product en / of oplossing te vinden.

Pantone inkten

Siegwerk | UV, H-UV / LED UV inkten

• Standard Eco base (100% vegetable)
• UV • H-UV inks • LED UV inks • LM inks • Foil inks

SICURA 41-WL

SICURA Litho Nutrimetal

SICURA Card 110N WA

SICURA Litho Nutriplast

Transparent White

Green

Yellow

SICURA Card 37700

SICURA Litho Plast LO

Black

Warm Red

Yellow 012

SICURA Flex 39-8

SICURA Litho Plast SP

Rubine Red

Rhodamine Red

Orange 021

SICURA Flex + Nutriflex Whites

SICURA Nutri Waterless

Red 032

Bright Red

Purple

SICURA Flex CAT 36-2

SICURA Nutriflex 10

Medium Purple

Blue 072

Dark Blue

SICURA Flex CAT 37-5

SICURA Nutriflex 20

Process Blue

Reflex Blue

Violet

SICURA Flex Metal

SICURA Nutriflex LEDTec

SSICURA Flex Varnishes and
Primers

SICURA Nutriflex Metal

SICURA Innova (62-LC)

SICURA Plast LM

SICURA Litho Board 900

SICURA Screen 78-3

SICURA Litho FLUO

SICURA Screen 78-6

SICURA Litho Metal

SICURA Screen Metal

Pink
Leverbaar in: 1 kg blik, 2.5 kg blik en 25 / 200 kg
drum (op aanvraag)
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Ook beschikbaar in:
Goud

Zilver

Metaal inkten

SICURA Litho Metaldec

SICURA Typo 41-2

Fluor

Web inkten

Ink additive

SICURA Litho Nutriboard

SICURA WL-Disc
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Silkoseal® | Shackell Edwards
Persvernis Overdruk Vernis (olie basis)
Hard Dry

• Plano overdruk vernis
• Geen verkleuring

Matt

• Deep matt finishing

QuickSet

• Plano overdruk vernis, uitermate
geschikt voor 10 and 12 kleurenpersen
• Geen verkleuring

Neutral

• Neutraal finish

Mirror Gloss

• Zeer hoge glans!

Unieke menginkten service

Beschikbaar in: 2 kg cartridge, 2.5 kg blik en 190 kg drum
18.11

Deutsche Drukfarben
Persvernis Overdruk Vernis (olie basis)
LED UV Matt

• Deep matt finishing geschikt voor Low
Energy UV lamp en LED UV technologie

LED UV Gloss

• High gloss finishing geschikt voor Low
Energy UV lamp en LED UV technologie
18.11

AtéCé Graphic Products heeft een eigen menginkten
service waar speciale kleuren op klantenwens kunnen
worden aangemaakt. Deze service begint met het
ontwikkelen van een recept in het laboratorium, het testen
in de praktijk tot en met aanmaken van de specifieke
menginkt in de gewenste hoeveelheid. Met deze
menginkten service en technische ondersteuning biedt
AtéCé haar klanten een unieke mogelijkheid om zich te
onderscheiden in de markt.

Compleet programma

AtéCé Graphic Products

AtéCé biedt een compleet programma kwalitatief hoogwaardige
inkten en vernissen van toonaangevende merken aan. Naast
het eigen merk Deutsche Druckfarben wordt dit programma
gecompleteerd met Silkoseal® vernissen en UV, H-UV / LED
inkten van Siegwerk. AtéCé beschikt over een afdeling Research &
Development waar continu aan productverbeteringen wordt gewerkt
en een modern laboratorium waar de inkten en vernissen worden
getest op een constante hoge kwaliteit en betrouwbaarheid.

AtéCé Graphic Products – opgericht in 1977 –
heeft zich op de internationale markt
ontwikkeld tot een onafhankelijke producent
van grafische verbruiksmaterialen.
AtéCé produceert in eigen huis coatings
en perschemicaliën en beschikt over een
modern geoutilleerde productiefaciliteit voor
het confectioneren van rubberdoeken en
wasdoekrollen. Daarnaast worden drukinkten,
vernissen en offsetplaten volgens eigen
receptuur in licentie geproduceerd.

Deutsche Druckfarben
De drukinkten van Deutsche Druckfarben worden gemaakt volgens
eigen, zorgvuldige samengestelde, receptuur en geproduceerd
in moderne drukinktfabrieken in Europa. Daarin is de kennis en
expertise die AtéCé in de loop der jaren heeft opgebouwd een cruciale
factor. Daarmee onderscheiden de inkten van Deutsche Druckfarben
zich in de markt en zijn geschikt voor zowel vellen- alsook rotatieoffset
drukpersen van alle toonaangevende merken drukpersen.

AtéCé voert in haar productportfolie de volgende
eigen merken:

PrintCare
blankets & stripping plates

Pantone® inks approved

www.atece.be
info@atece.be



T +32 (0)14 76 23 94

PressClean
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Deutsche Druckfarben zijn Pantone goedgekeurd en voldoen aan de
Pantone Matching System specificaties. Dit wordt jaarlijks getest.
Alleen inkten die deze strenge kleurprecisietesten doorstaan, mogen
het predicaat ‘Pantone® inks approved’ voeren.

coatings

washcloths

chemicals
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supplies

N va
offsetplates

ISO 9001 certified

Fogra member

