
Farby drukarskie na bazie wody do serwetek i  
dekoracji stołu 

Doskonałe, wodne farby drukarskie zostały specjalnie opracowane do 
wszystkich rodzajów produktów do dekoracji stołu, takich jak serwetki, 
pokrowce i narzuty, torby na sztućce i podkładki. Spełniają one nie tylko 
wymogi prawne związane z krótkotrwałym, bezpośrednim kontaktem z 
żywnością, ale także najwyższe wymagania w zakresie jakości efektu  
drukowania. Nasze farby drukarskie są opracowane w sposób przyjazny 
dla środowiska (np. bez lotnych związków organicznych) i nadają się do 
druku na podłożach kompostowalnych (dodatki nieszkodliwe zgodnie z 
normą DIN EN 13432).

Możecie Państwo również skorzystać z naszych usług: oferujemy analitykę, 
kolorymetrię i optymalizację procesów na miejscu, doradzamy w zakresie 
wdrażania systemów dozujących oraz przedstawiamy rozwiązania i  
potencjalne oszczędności w zakresie ponownego wykorzystania 
pozostałości farb drukarskich.

Water-based printing inks for napkins and table 
decoration

The brilliant, water-based printing inks have been specially developed for 
all types of table decoration products like napkins, table covers and run-
ners, cutlery bags and placemats. They not only meet the regulatory re-
quirements associated with short-term, direct food contact  
applications, but also meet the highest demands for high-quality  
printing results. Our printing inks are formulated in an environmentally 
friendly way (e.g. VOC-free) and are suitable for printing on compostable 
substrates (additives which are harmless as per DIN EN 13432). 

You can also benefit from our services: We offer analytics, colourimetry 
and process optimisation on site, advise you on the implementation of 
dosing systems and show you solutions and savings potential for the reuse  
of residual inks. 
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Państwa korzyści

 +   Doskonała przyczepność, łatwość 
użycia, szybkie schnięcie 

 +  Systemy wysokopigmentowe 
umożliwiające uzyskanie 
olśniewających kolorów  

 + Nadają się do krótkotrwałego,   
 bezpośredniego kontaktu z   
 żywnością (DIN EN 646)  

 + Wysoka odporność na ścieranie   
 (DIN 54607) 

 + Zgodność z przepisami dotyczącymi  
 uwalniania pierwszorzędowych amin  
 aromatycznych 

 + Bez lotnych związków organicznych 
 + Niskie spienianie 
 + Łatwe czyszczenie  

 
 

Your benefits 
  

 +  Excellent adhesion, easy  
processing, fast drying  

 + Highly pigmented systems 
 for brilliant colours 

 + Suitable for short-term, direct  
 food contact (DIN EN 646)

 + High abrasion resistance  
 (DIN 54607)

 + Compliant with primary aromatic  
 amines  

 + VOC-free
 + Low foaming 
 + Easy cleaning 
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FARBY DRUK ARSKIE 

FOLCO®

                TISSUE

Próbka produktu: olśniewające, wolne 
od lotnych związków organicznych 
farby drukarskie umożliwiają tworzenie 
atrakcyjnych serwetek. 
Product sample: Brilliant, VOC-free 
printing inks create attractive napkins.



Follmann GmbH & Co. KG  
Heinrich-Follmann-Str. 1 / 32423 Minden / Germany / p + 49 571 9339-0 / e sales@follmann.com / www.follmann.com

+ System farb drukarskich intensywnie   
    koloryzujących 
+ Colour intensive printing inks system 

+ Zgodne z przepisami dotyczącymi  
    uwalniania pierwszorzędowych amin    
    aromatycznych 
+ Compliant with primary aromatic amines 

+ Bez lotnych związków organicznych   
+ VOC-free

FARBY D RUK AR S KIE NA BA ZIE WO DY DO S E RWETE K I D E KO R ACJI 

S TO ŁU

System farb kolorowych FOLCO TISSUE PREMIUM o maksymalnej wytrzymałości koloru

Nazwa C.I.

Kolor FOLCO TISSUE PREMIUM 11001 yellow P.Y. 13

FOLCO TISSUE PREMIUM 11002 yellow P.Y. 155

FOLCO TISSUE PREMIUM 21001 orange P.O. 34

FOLCO TISSUE PREMIUM 22002 rhodamine P.R. 122

FOLCO TISSUE PREMIUM 22004 red P.R. 254

FOLCO TISSUE PREMIUM 22005 red P.R. 170

FOLCO TISSUE PREMIUM 31001 violet P.V. 23

FOLCO TISSUE PREMIUM 32001 cyan P.B. 15:3

FOLCO TISSUE PREMIUM 41001 green P.G. 7

FOLCO TISSUE PREMIUM 71081 white P.W. 6

FOLCO TISSUE PREMIUM 81080 black P.Bk. 7

                                         

Nazwa

Wypełniacz FOLCO TISSUE PREMIUM 92081 extender 

              
       W celu uzyskania standardowej wytrzymałości kolorów polecamy naszą serię   
   FOLCO TISSUE BASIC.

                                                FOLCO EFFECT KOLOR: 

Nazwa C.I.

Kolor FOLCO EFFECT 60000 silver ./.

FOLCO EFFECT 63000 gold ./.

Oferujemy szereg dodatków do optymalnego dostosowania naszych farb drukarskich do warunków procesowych 
na miejscu u klienta.

Dalsze informacje i dodatkowe oferty produktów można znaleźć w naszych kartach informacyjnych produktów 
lub skontaktować się z naszymi ekspertami p + 49 571 9339-275 / e printinginks@follmann.com.


