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Technical Data Sheet SunLit Exact PSO®

SunLit Exact PSO®

1. Descrição

SunLit Exact PSO® é uma inovadora linha de tintas de impressão offset plana inovadora para todos os tipos de 
papel e cartão. SunLit Exact PSO® é adequada para impressão comercial, de publicações e embalagens, em 
máquinas convencionais e com reversão (perfecting).

2. Características do produto

As tintas SunLit Exact PSO®:

• Estão disponíveis nas 4 cores processo.
• São base vegetal e livres de óleos minerais.
• Permanecem frescas no tinteiro.
• São otimizadas para cumprir com a padronização da cor de acordo com a norma ISO 12647:2 (Processo 

Padrão Offset, PSO). Possui plena conformidade com a norma ISO 2846-1.
• Possuem secagem por penetração e eficiente secagem por oxidação.
• São isentas de cobalto normalmente utilizado nos catalizadores de secagem.

3. Adequações do Produto

3.1 Aplicações

A SunLit Exact PSO é indicada para impressão impressão offset em papéis e cartões. É adequada para 
uso em impressoras offset plana com todos os tipos e formatos.

A tinta não é adequada para as seguintes aplicações:

• Impressão em metalizados e outros substratos não absorventes.
• As tintas SunLit Exact PSO Magenta e Amarelo não são adequadas para a impressão de cartazes.
• Aplicações em embalagens de alimentos sensíveis.
• Impressão offset waterless.

3.2 Substratos

As tintas SunLit Exact PSO são adequadas para os seguintes substratos:

• Todos os tipos de papéis  revestidos matt  e acetinados. 
• Todos os tipos de papéis  revestidos brilho.
• Todos os tipos não revestidos ("papel offset").
• Todos os tipos de cartão com ou sem revestimento.

Nota: A qualidade do papel influenciará no desempenho da secagem e no brilho do impresso.
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3.3 Envernizamento

As folhas impressas com SunLit Exact PSO podem receber a aplicação de verniz sobre impressão offset base 
de óleo ou  base aquoso.

Ao aplicar verniz UV online, o uso de um primer adequado é obrigatório. Quando um verniz UV é aplicado offline, 
recomenda-se o uso de um primer à base de água ou a espera de pelo menos 48 horas.

A solidez dos pigmentos deve ser levada em consideração.

4. Gama de cores

As tintas SunLit Exact PSO são fornecidas prontas para utilização.

A tabela abaixo indica a solidez à luz e as demais resistências, para as 4 cores de processo:

Process Colours
Código do 

Produto
Resistência à 

Luz ISO 12040**
Álcool ISO 

2836** 
Mistura de Solventes 

ISO 2836**
Alcális ISO 

2836**

SunLit Crystal Process Black EXA46 7 - - +

SunLit Crystal Process Cyan EXA25 8 + + +

SunLit Crystal Process Magenta EXA27 5 + + -

SunLit Crystal Process Yellow EXA26 5 + + +

SunLit Crystal Process Cyan G/S EXA07 8 + + +

SunLit Crystal PSO Intense Black EXA24 7 - - +

** Para informações detalhadas destas especificações, por favor, entre em contato com o seu representante local da Sun Chemical.

5. Manuseio Geral

5.1 Armazenagem

As tintas SunLit Exact PSO devem ser armazenadas à temperatura ambiente entre 5°C e 35°C. Nestas 
condições as tintas SunLit Exact PSO apresentam uma vida útil de pelo menos 36 meses em uma lata 
fechada embalada a vácuo.

As tintas fornecidas em tambores e baldes devem ser utilizadas dentro de 12 meses após a fabricação. 
Uma vez que o recipiente for aberto, a tinta de impressão deve ser utilizada nos prazos adequados para 
evitar a formação de pele.

Os tubetes de polipropileno que armazenam a tinta não são uma barreira para o ar. A difusão de 
oxigênio na tinta, pode iniciar um processo de secagem prematuro, particularmente em temperaturas 
elevadas e em longos períodos de armazenagem. Experiências anteriores têm mostrado que as tintas 
de impressão em tubetes podem ser utilizadas por um ano após a fabricação, se armazenado e 
transportado à temperatura e umidade ambiente.
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5.2 Descarte de resíduos

O descarte de resíduos deve ser realizado de acordo com as boas práticas industriais, observando o 
local apropriado, legislação e orientações nacionais e regionais.

6. Condições de impressão

6.1 Solução de fonte

As tintas SunLit Exact PSO não necessitam utilizar uma solução de fonte especial. Porém, a Sun 
Chemical recomenda o uso dos produtos SunFount® para obter excelente performance:

SunFount® 410; adequada para 5-7% IPA em qualidades de água normal.
SunFount® 480; adequada para 3-6% IPA para prevenir vitrificação dos rolos.
SunFount® 455; adequada para 0-5% IPA adaptado para impressão livre de IPA.

A qualidade da água e as condições gerais de impressão têm uma forte influência na escolha da solução 
de fonte e o nível de IPA requerido. Por favor, consulte os nossos serviços de Assistência Técnica.

6.2 Chapas de impressão

As tintas SunLit Exact PSO podem utilizar qualquer tipo de chapas de impressão de base alumínio 
(chapas CtP, chapas convencionais positivas ou negativas).

6.3 Influência de secagem por IR

O uso da secagem por IR não é recomendado, pois pode levar a tendência de blocagem na pilha 
impressa.

6.4 Limpeza da impressora

Após as impressões com com as tintas SunLit Exact PSO, a impressora pode ser facilmente limpa 
utilizando-se limpadores de impressora padrão.

7. Segurança do usuário final

SunLit Exact PSO é uma série de tintas de base vegetal destinada à impressão offset plana.

Todos os produtos da Sun Chemical são formulados de acordo com as mais recentes diretrizes CEPE/EuPIA. Isto 
exclui o uso de substâncias cancerígenas, mutagênicas e tóxicas para a reprodução (CMR 1 e 2) ou rotulados (T) 
de acordo com as substâncias da Diretiva de Substâncias Perigosas 67/548/EEC. As substâncias classificadas 
como muito tóxicas (T +) ou tóxicas (T) e pigmentos à base de compostos de Antimônio, Arsênio, Cádmio, 
Cromo (VI), Chumbo, Mercúrio, Selênio além do uso de certos corantes, solventes, plastificantes e materiais 
diversos são também excluídos. Uma cópia do documento está disponível no site da EuPIA: www.eupia.org

A tinta SunLit Exact PSO também está em conformidade com EN71/3 (adequado para embalagens de brinquedo).
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Embora se acredite que as informações aqui apresentadas sejam precisas, a SUN CHEMICAL não presta nenhuma 
declaração ou garantia quanto à precisão, à inteireza ou à confiabilidade das informações. Todas as recomendações e 
sugestões são feitas sem garantia, visto que as condições de uso estão fora do nosso controle. A adequação para fins 
específicos ou condições de uso deverá ser determinada pelo usuário testando a adequação para os fins pretendidos 
sob condições de uso específicas. A Sun Chemical não será responsável, em nenhuma hipótese, por danos de nenhuma 
natureza oriundos do uso das informações ou da confiança nelas. A SUN CHEMICAL NÃO PRESTA NENHUMA 
DECLARAÇÃO OU GARANTIA COM RELAÇÃO AOS PRODUTOS, E RENUNCIA A TODAS AS GARANTIAS, EXPRESSAS 
OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO GARANTIAS DE COMERCIALIDADE E ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO. A Sun 
Chemical expressamente nega que o uso de quaisquer produtos mencionados neste instrumento, individualmente ou em 
combinação com outros materiais, estará livre de pedido de indenização lícito de qualquer terceiro, incluindo alegação de 
violação. A observância de todos os regulamentos legais e patentes é da responsabilidade do usuário.
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8. Assistência técnica/Contatos

Para mais informações, entre em contato com sua equipe local da Sun Chemical ou visite nosso website em 
www.sunchemical.com

SunLit® é uma marca registrada da Sun Chemical Corporation.


