


و  چاپ  مرکب  پیشرو  متخصصان  از  یکى  عنوان  به 

تولیدکنندگان جهانى مواد اولیه 

نه تنها گستره کاملى از تولیدات مرکب و مواد اولیه 

خام و کمکى را به شما پیشنهاد مى کنیم 

بلکه مهمتر از همه تمام عشق و اشتیاق و تعهدمان 

را به پروژه، فعالیت و موفقیت شما نثار مى کنیم.

کنید.  احساس  را  آن  تفاوت  و  کنید  صحبت  ما  با 

مشتاق چالش هاى شما هستیم.



مرکب پنتون
افست
 یووى
 فلورسنت
متالیک

مرکب یووى

مرکب چاپ بسته بندى سیگار

IML مرکب

داروى آب چاپ

CMYKمرکب افست 

 UV  Colors

Fountain
solution

پرایم پالس
رزیستا

راپیدا

رفلکتا

Tobacco

IML



مرکب افست 

 INKREDIBLE
sheetfed inks

CMYK



این مرکب براى چاپهاى دورو و پوستر مناسب مى باشد، مرکب هاى 
و  تجارى  چاپهاى  آگهى،  چاپ  براى  و  بوده  باال  کیفیت  دارى  پروسس 

بسته بندى مناسب است 
    استفاده آسان و سریع و باالنس پایدار آب و مرکب 

    مناسب براى تمام سیستمهاى الکلى و غیر الکلى 
    ماندگار در مرکبدان

    مقاومت سایشى
    نفوذ سریع 

    کمترین برجستگى حاصل از مصرف پودر 
    مناسب براى چاپهاى دورو 
    مناسب براى سرعتهاى باال 

    چاپ عالى براى روى انوع گالسه 
    شدت رنگ باال 
    ترام دهى عالى

    مناسب براى لمینت 
    مناسب براى خشک شدن با   

RAPIDA
راپیـــــــدا

IR

 INKREDIBLE
sheetfed inks

    مورد استفاده 
    براى همه نوع کاغذ توصیه مى شود
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این مرکب براى چاپ براق و سریع پیشنهاد شده وداراى دامنه وسیع براى 
شرایط مختلف چاپ مى باشد و براى چاپ آگهى، چاپهاى تجارى و بسته بندى 

مناسب است
   استفاده آسان و سریع و باالنس پایدار آب و مرکب 

    مناسب براى تمام سیستمهاى الکلى و غیر الکلى 
    مناسب براى سرعتهاى باال 

    ماندگار در مرکبدان 
    چاپ خوب و براق روى انواع گالسه 

    شدت رنگ خوب  
    ترام دهى عالى

    مقاومت سایشى عالى
    مناسب براى لمینت 

     مناسب براى خشک شدن با   

PRIME PLUS
پرایم پالس

IR

 INKREDIBLE
sheetfed inks

    مورد استفاده 
    براى همه نوع کاغذ به غیر از گالسه مات توصیه مى شود 
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این مرکب براى کارهاى ضدخش طراحى شده و بدلیل داشتن روغن هاى 
گیاهى براى محیط زیست مناسب است و براى چاپ آگهى چاپهاى تجارى و 

بسته بندى توصیه مى گردد 
    استفاده آسان و سریع و باالنس پایدار آب و مرکب 

    مناسب براى تمام سیستم هاى الکلى و غیر الکلى
     مقدار مصرف کم پودر خشک کن 

    مقاومت سایشى عالى
    براقیت خوب براى انواع گالسه 

    مناسب براى سرعتهاى باال 
    ماندگار در مرکبدان 

    شدت رنگ باال
    ترام دهى عالى

    مناسب براى لمینت

RESISTA
رزیســـتا  INKREDIBLE

sheetfed inks

مورد استفاده 
 براى همه نوع کاغذ توصیه مى شود
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این مرکب براى براقیت باال و چاپ هاى پر رنگ پیشنهاد مى گردد و بدلیل 
داشتن روغن هاى گیاهى براى محیط زیست مناسب بوده و براى چاپ آگهى، 

چاپ هاى تجارى و بسته بندى مناسب است 
    استفاده آسان و سریع و باالنس پایدار آب و مرکب 
    مناسب براى تمام سیستم هاى الکلى  و غیر الکلى 

    ماندگار در مرکبدان
    مناسب براى دستگاه هاى 10-8 رنگ 

    فیلم محکم بدلیل خشک شدن از طریق اکسیداسیون 
    نشست سریع مرکب
    مقاومت سایشى عالى

     مقدار مصرف کم پودر  
    مناسب براى سرعتهاى باال

    چاپ عالى براى روى انواع گالسه 
    شدت رنگ باال 
    ترام دهى عالى

REFLECTA
رفلکــــــــــــتا  INKREDIBLE

sheetfed inks
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Scale:   1-low    10-high        Recommended          Not Recommended        with Care

Closs

Setting

Work& Turn

Rub Resistance

Coated Paper

Matt

Uncoated 

Perfection printing

PRIME PLUS        RESISTA        RAPIDA      REFLECTA 

8                       8                    9                   10 

8                       7                    9                   7

8                       7                    9                   7

8                       10                  8                   8

Selection Guide
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Custom Brand
 Visual Identity
Development

10



مرکب پنتون

Pantone inks
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سیستم تطبیق رنگ پنتون    

در سال 1963، الرنس هربرت ، متوجه شد بین رنگى که طراحى 
مى شود تا آنچه که در نهایت چاپ مى شود تفاوت وجود دارد و این 
موضوع براى بسیارى از طراحان و صنایع چاپ تبدیل به مسئله 

شده بود.
هربرت معتقد بود که طیف رنگى از دید افراد مختلف مى تواند 
متفاوت باشد و این تفاوت دید است که مشکالت را به وجود آورده 
در نتیجه  یک سیستم  تولید رنگ استاندارد به نام سیستم تطبیق 

رنگ پنتون طراحى کرد
 پنتون مجموعه رنگ هایى هست که شرکت پنتون براى سهولت و 

کاهش خطاى رنگ در چاپ تهیه کرده است.
الرنس هربرت در سال 1963 یک دفترچه کامل از 2 هزار و 868 
از آن  بتوانند  تا طراح ها و گرافیست ها  رنگ جمع آورى کرد 

استفاده کنند.
این دفترچه زبان استاندارد و مشترکى بین مشترى و چاپخانه به 

وجود آورد

PANT
ONE

PANTONE PAN
TON

EPANTO
NE

PA
NT
ON

E

PANTONE
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PANTONE
PANTONE

Pantone inks

مزایاى استفاده از مرکب پنتون
• سفارش گذارى بر حسب تقاضا و نیاز

• امکان سفارش گذارى مستمر روزانه و هفتگى
• امکان استفاده از تمام شید هاى رنگى پنتون در طراحى وچاپ

• تثبیت رنگ در چاپ هاى بعدى
• عدم نیاز به ترکیب و ساخت رنگ در چاپخانه

• جلوگیرى از توقف ماشین چاپ
• کاهش چشمگیر باطله کاغذ و مقوا

• سرعت در  سفارش گذارى تلفنى و دریافت محصول
• سرعت عمل در چاپ

13



PANTONE
PANTONE

رنگ هاى پنتون بینش و ادراك رنگى و راه حل هاى رسیدن به رنگ را مطرح مى کنند

همراه با مشتریان به صورت استراتژیک چالش هاى رنگى را مخاطب قرار مى دهند

شیوه  طراحى رامنطبق با برند مشترى ارائه مى کنند
رنگهاى پنتون  با بهبود استراتژیک رنگ ها   راهنماى مشترى ها است 

و نیاز هاى منحصر به فرد و اختصاصى ایشان را تامین مى کند
 مانند :

• رشد و ارتقاى رنگ برند
• راه حل براى رنگ هاى خاص

• داشتن پالت رنگى محصوالت

Pantone inks
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PANTONE
PANTONE

خدمات مشاوره رنگ
• ارائه استراتژى رنگ براى برند و محصول

• تا 87٪ تشخیص و شناسایى برند را افزایش مى دهد
•  تا 85٪ امکان خرید محصول را تحت تاثیر قرار مى دهد

• با رنگ هاى پنتون ها مى توانیم راه حل هاى جامع که اهرمى براى 
قدرت نفوذ برند هستند را ارائه کنیم

• با رنگهاى پنتون به اهداف برند دست مى یابید

Pantone inks
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راه حل هایى که رنگ هاى پنتون فراهم مى کنند 
• ارتقاى هویت بصرى رنگ برند

• تعریف رنگ صحیح برند
• تامین استانداردهاى رنگ برند – به لحاظ دقت و قابل حصول بودن

• الحاق پیام روانشناسى رنگ به ارزش هاى برند
• گسترش و بهبود پالت رنگى سفارشى

رنگ تصویرى از برند را ایجاد مى کند و بال فاصله هدف و چشم انداز 
برند یا شرکتى که آن را ارائه مى کند را اشاعه مى دهد

توان  گرفته،  شکل  رنگ  متفکرانه  کاربرد  پیرامون  که  برند  ارزش 
اختصاصى براى تفاوت گذاردن بین هویت بصرى برند و تاثیر گذارى 

فورى درگیر شدن ذهن مشترى را در پى دارد
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YOUR  MOTIVATION
IS  OUR  PASSION  
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مرکب یووى
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از دهه 1960 فرآیند آغاز واکنش پلیمریزاسیون توسط رادیکال آزاد و تحت نور ماوراء 
بنفش (UV) توسعه یافت. در ابتدا این تکنیک بیشتر به صنعت مبلمان محدود مى شد. 
امروزه طیف گسترده اى از مواد و تجهیزات از جمله چسب ها، پوشش ها و انواع مرکب 

بر اساس این فناورى در دسترس هستند.
در  و  بوده  پذیر  واکنش  دهنده  تشکیل  مواد   ٪100 یووى  مرکب  فناورى  در 
شده  حذف  حالل  به  نیاز  بنابراین  کنند.  مى  شرکت  فیلم  تشکیل  و  پلیمریزاسیون 

است. 
هوبرگروپ مجموعه کاملى از مرکب هاى یووى VOC-Free (فاقد ترکیبات آلى) را براى 
تمام کاربردها پیشنهاد مى دهد. تمام مرکب ها بطور مداوم و تحت سخت ترین نظارت هاى 

آزمایشگاهى به منظور ارائه عملکرد بهینه براى کاربران کنترل مى گردند. 

مرکب یووى
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 UV inks

���مهمترین ویژگیهاى مرکب
  طیف رنگ گسترده (رنگهاى اصلى و پنتون)

  پایدارى باالى سیستم و عدم تغییرات در حین چاپ
  تنوع گسترده مصرف

  حداقل مصرف مرکب و بازدهى باال
  خشک شدن سریع در چاپ با سرعت باال

  قابلیت چاپ روى سطوح متنوع
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رنگ:
تنوع  کند.  مى  ایفا  را  اصلى  نقش  رنگدانه  مرکب  ساخت  در 
رنگى باال چاپگر را قادر مى سازد تا در خروجى چاپ رنگ هاى 

مدنظر را بطور دقیق بازتولید نماید.

قابلیت اطمینان:
مرکب باید کیفیت باالى چاپ براى یک دوره طوالنى و با کمترین 

تغییرات در ماشین چاپ را ارائه کند. 

ثبات:
مرکب باید کامال سازگار بوده و رنگهاى با کیفیت باال را در هر 

چاپ  و در هر سرى تولید کند.

کارآیى:
مرکب باید بادوام باشد خواصى مانند مقاومت نورى و چسبندگى 

فیزیکى متناسب با کاربرد آن را فراهم نماید.

 UV inks
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صرفه اقتصادى:
مرکب ��باید امکان چاپ با کیفیت باال را با قیمت مناسب براى 

مشتریان فراهم کند
طیف  در  عالى  عملکردى  ارائه  براى  هوبر  مرکبهاى  مجموعه 
گسترده اى از کاربردها از بسته بندى هاى انعطاف پذیر گرفته 
با  رنگدانه  بهترین  روند.  مى  کار  به  تبلیغاتى  بیلبوردهاى  تا 
چگالى باال، دوام عالى و 100% فاقد حالل، بهترین کیفیت را 

تضمین مى نماید.

 UV inks
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تفاوت بین مرکب افست معمولى و افست یووى
شیمى مرکب افست شامل حاللهاى تبخیر شونده، پیگمنتها و رزین 
ها مى باشد که تحت حرارت، مجاورت با اکسیژن محیط و یا نفوذ در 

بافت کاغذ خشک مى شوند.
مرکب یووى شامل پیگمنتها، رزین ها و آغازگرهاى نورى مى باشد. 
وقتى که فیلم چاپى در مجاورت نور یووى قرار مى گیرد فرآیند 
پلیمر شدن آغاز شده و تا خشک شدن کامل مرکب ادامه مى یابد. 
در حقیقت تنها نقطه مشترك بین دو مرکب پیگمنت مى باشد. 
سرعت خشک شدن براى مرکب معمولى کمتر و در مرکب یووى 
بیشتر است. این امر موجب مى شود در چاپ پشت و رو در زمان 
صرفه جویى شده و براى چاپ پشت کار نیاز به انتظار براى خشک 

شدن نباشد.

 UV inks
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مرکب یووى فاقد حالل است. پس:
حالل اضافى در محیط پخش نمى شود.

در  تغییر  آن  تبخیر  و  بدلیل عدم حضور حالل  زمان  طول  در 
ویسکوزیته مرکب بوجود نمى آید. 

براى پوشاندن زمینه چاپ مرکب معمولى کاربردى تر است زیرا 
معموال کدرتر بوده و قدرت پوشانندگى باالتر دارند. ولى در 

مقابل مرکب هاى یووى براق تر هستند.
بزرگترین اختالف در تشکیل امولسیون (اختالط آب و مرکب) 
است. امکان امولسیون سازى در مرکب یووى بیشتر است. در 
نتیجه باالنس صحیح آب و مرکب از اهمیت فراوانى برخوردار 

است.
 چاپ بدون الکل براى مرکب یووى مشکل تر است.

مرکب  نیتریل  یا  بوتیل  حاوى الستیک  روى سطوح  چاپ  براى 
معمولى اثر منفى ندارد. ولى مرکب یووى ممکن است که کمى 

روى سطح چاپ را حل کند. بنابراین توصیه نمى شود.

 UV inks

24



 
در مرکب افست معمولى براى جلوگیرى از پشت زدن چاپ از 
اسپرى پودر بهره گرفته مى شود که از کیفیت و براقیت مى 
شدن  خشک  باالى  سرعت  بدلیل  یووى  مرکب  در  ولى  کاهد. 

نیازى به استفاده از پودر نیست. 
مرکب معمولى داخل بافت کاغذ جذب مى شود که قسمتى از 
فرآیند خشک شدن را شامل مى شود. ولى روى سطوح فویل 
پالستیک و .... امکان جذب وجود ندارد و خشک شدن به تاخیر 

مى افتد. حال انکه در مرکب یووى این تفاوت وجود ندارد.
جذب مرکب در بافت کاغذ از قدرت آن کاسته و رنگ را کدرتر 
مى کند. بنابراین در مرکب یووى چاپ براق تر بوده و مصرف را 

نیز مى توان کاهش داد.
مقاومت  است.  بیشتر  معمولى  مرکب  از  یووى  مرکب  دوام 

خراش، سایش و شیمیایى باالتر است.
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مالحظات استفاده از مرکب یووى در چاپخانه ها:
در شرایط عادى و با حفظ نکات ایمنى استفاده از مرکب یووى، 
خطرى براى براى سالمت انسان محسوب نمى شود. محل کار 
باید همواره از وجود آلودگى مرکب تمیز شود. ظروف مرکب را 
در مکان امن و بصورت دربسته نگهدارى کنید. ریزش مرکب 
روى لبه هاى ظرف را تمیز کنید. دستکش یکبار مصرف، پارچه 
ها و دستمال آلوده را در سطل مقاوم در برابر آتش بریزید. 

ضایعات مرکب یووى زباله خطرناك محسوب مى شود.

لباس ایمنى:
هنگام کار با مرکب یووى باید از دستکش غیرقابل نفوذ و عینک 
محافظ استفاده نمود. همچنین استفاده از کفش ایمنى و پیش 
بند درجه ایمنى را باال مى برد. دستکش نیتریل با ضخامت 0,2 

میلى متر گزینه اى مناسب است.

 UV inks
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در زمانهاى زیر احتمال تماس مرکب با بدن بیشتر است:
1-هنگام مخلوط کردن مرکب
2-هنگام رقیق سازى مرکب 

3-هنگام اعمال مرکب روى نوردها
4-هنگام تمیز کردن دستگاه چاپ

تماس با مرکب:
در  شود.  درماتیت  موجب  تواند  مى  پوست  با  یووى  مرکب  تماس 
صورت تماس مرکب یووى با بدن انسان نکات زیر را رعایت فرمائید:
فورا محل تماس را با آب سرد و صابون بشوئید. یک برگه اطالعات 
باشید.  داشته  همراه  پزشک  به  مراجعه  هنگام  در  را  مواد  ایمنى 

استفاده از تینر یا سایر حالل ها به هیچ وجه توصیه نمى گردد.
وجود مواد غذایى، نوشیدنى یا دخانیات در محل کار با مرکب یووى 

ممنوع است.
 براى پاك کردن لباس هاى آلوده با مواد یووى باید لباس ها شسته و 
و  الکلى  حالل هاى  با  توان  مى  را  کفش  و  بند  پیش  خشک شوند. 

استرى پاك کرد.

 UV inks
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نگهدارى مرکب یووى:
خنک  و  تاریک  مناسب،  تهویه  با  محیط  در  باید  یووى  مرکب 

نگهدارى شود. 
هرگز مرکب را در معرض دماى باال، نور شدید یا در مجاورت 

المپ خشک کن دستگاه چاپ قرار ندهید. 
در ظرف مرکب حداقل باید 10%  فضاى باالى آن خالى باشد. 

وجود هوا در باالى ظرف عمر مفید مرکب را افزایش مى دهد.
تهویه محیط چاپخانه باید کامل باشد.

 UV inks
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مرکب هاى پاکت بسته بندى سیگار
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Packaging for tobacco 

مرکب هاى پاکت بسته بندى سیگار
پاکت و کاغذ بسته بندى سیگار یکى از پر تقاضاترین  شیوه هاى 

چاپى است
تکنیک هاى  انواع  از  دربرگیرنده طیف وسیعى  چاپ  نوع  این 

چاپى یعنى : افست، فلکسو، گراور، و دیجیتال است.
روتوگراور،  چاپى  هاى  سیستم  هوبرگروپ  چاپ  هاى  مرکب 
افست ورقى سنتى، افست ورقى یووى، و فلکسوگرافیک را 

تامین و پشتیبانى میکند.

هوبر گروپ نقطه تماس جهانى در صنعت سیگار است
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Packaging for tobacco 

چاپخانه هایى که چاپ پاکت بسته بندى و کاغذ سیگار را انجام 
مى دهند نیازمند باالترین سطح کیفى و پیشرفت هاى مبتکرانه 

مرکب آن هستند.
تمامى  را  آن  هاى  کوتینگ  و  گروپ  هوبر  چاپ  هاى  مرکب 

شرکت هاى بین المللى برجسته و ممتاز صنعت سیگار نظیر
 MM, JTI, BAT  تایید و استفاده مى کنند. این محصوالت براى 

تمام انواع نیاز هاى این شرکت ها سازگار هستند.
ماشین هاى بسته بندى سیگار با سرعت بیش از 1000 بسته 

پاکت در دقیقه کار میکنند
بنابر این کیفیت استاندارد ، پایدار و ثابت کاغذ و مقوا و مرکب 

و چاپ بسیار اساسى است.
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�مرکب ��
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IML  شیوه نوینى در صنعت چاپ است که شرکت هوبر گروپ 
در  نوع مرکب  این  کنندگان  تولید  ترین  و مرغوب  بهترین  از 

سطح جهانى است.
پلى  جنس  از  شده  چاپ  هاى   لیبل  چاپى،   سیستم  این  طى 
قالب  به  به خود گرفته و مستقیم  را  ،  شکل ظرف  پروپیلن 

تزریق مى شوند . 
در واقع ، فیلم خام پلى پروپیلن در ماشین چاپ افست و با 
برش  سپس  میشود.  چاپ   IML مرکب  نام  به  اى  ویژه  مرکب 

قالبى Die cut صورت مى گیرد . 
آنگاه فیلم هاى چاپ شده و برش قالبى خورده ، در دستگاه 
تولید ظرف هاى مورد نظر مانند انواع ظرف هاى بسته بندى 
بستنى ، خرما، پنیر، حلوا شکرى ، یا سطل هاى مختلف ماست ، 
رنگ هاى ساختمانى ، مرکب هاى مایع بر پایه آب یا حاللى ، روى 

ظرف تزریق مى شوند. 
این فرایند منجر  به یکى شدن لیبل و قالب ظرف با همدیگر میشود . 

 IML inks
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بدین ترتیب  در پایان فرایند قالب گیرى ، ظروف کامالً  چاپ شده 
را  مستقلى  چاپ  پرهزینه  و  دشوار  فرایند  به  نیازى  و  هستند 

نخواهیم داشت.
• ایمنى چاپ و ظرف و محصول از احتمال کپى بردارى و مصون ماندن 

برند از تقلب
• جلوه زیباى چاپ ، یکنواختى چاپ ،  ماندگارى مرکب 

• پرفروش شدن محصول در اثر بسته بندى جذاب و مدرن 
اینها برخى از مزایاى استفاده از سیستم چاپ و بسته بندى IML   مى 
باشند که مورد توجه و استقبال شدید صاحبان برند قرار گرفته است.                                                                                                                                                                                  

مرکب با مهاجرت کم، خاصیت خشک شدن اکسیداتیو دارد . 
جهت تولید بسته بندى هاى مواد غذایى روى مواد غیرجذبى  مناسب 
است. براى چاپ روى فیلمهاى  پلى الفین (نظیر PP وPE) به کار میرود. 

و در نتیجه مناسب براى چاپ IML مى باشد. 
خاصیت خشک شدن اکسیداتیو این مرکب یک الیه است و ارائه 

فیلم انعطاف پذیر و پایدار را مطابق انتظار تضمین مى نماید .

 IML inks
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 IML inks

: ����خواص مرکب و سیستم چاپى
طراحى شده براى استفاد در بسته بندى مواد غذایى بدون تماس 

با حداقل اثر روى فیلم پلى الفین و عدم تورم ، یک چاپ صاف و 
یکدست را فراهم مى کند

مقاومت سایشى عالى 
تنظیم سریع باالنس آب / مرکب 
فرموالسیون بدون روغن معدنى 

فاقد کبالت 
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