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Vernizes SunCart  
 
 
1. Descrição do Produto 

SunCart é uma linha de vernizes à base de óleo com resistência ao atrito superior para a 
aplicação em tinteiro de impressoras offset planas, onde os vernizes à base de água ou os 
vernizes UV não são uma opção. 

 
2. Características do Produto 

Vermizes sobre impressão à base de óleo SunCart: 
• são baseados em óleos vegetais 
• apresentam secagem por oxidação e penetração otimizadas 
• pode ser impresso com ou sem solução de fonte (chapado seco) 
• não requerem tintas de impressão resistentes 
• possuem baixo tack, possibilitando impressão em linha 
• devem ser aplicados através da unidade de tinta 
• estão disponíveis nas versões brilho e fosco   

  
3. Adequação do Produto 
 

3.1 Aplicação 
Os vernizes SunCart são destinados para impressão em substratos celulósicos, sendo 
adequados para todos os tipos e tamanhos de máquinas de impressão planas. 
Os vernizes SunCart não são adequados para as seguintes aplicações: 
• Aplicações de embalagem de alimentos sensíveis 
• Impressão em substratos não absorventes como filmes e laminados 
• Impressão Waterless 
• Impressoras planas com sistema de tinta Anilox (por exemplo: Heidelberg Anicolor®) 

 
3.2 Substratos 

SunCart pode ser impresso nos seguintes substratos: 
• Qualquer tipo de papel revestido brilho 
• Qualquer tipo de papel revestido fosco ou acetinado 
• Qualquer tipo de cartão revestido 
Obs: A qualidade do papel influenciará o desempenho de secagem e no brilho da impressão.
  

4. Linha SunCart 
Os vernizes SunCart são fornecidos prontos para uso nas seguintes opções: 
 

NOME DO PRODUTO CÓDIGO EFEITO 

VERNIZ BRILHO BT SUNCART 011004B Brilho 

VERNIZ MATT BT SUNCART 011003B Fosco 

 
5. Manuseio Geral 
 

5.1 Armazenamento 
 
Os vernizes SunCart devem ser armazenados à temperatura ambiente entre 5 °C e 35 °C. 
Nestas condições, os vernizes SunCart têm uma vida útil de pelo menos 24 meses. 
 
Uma vez que a recipiente é aberto, o verniz à base de óleo deve ser utilizado nos prazos 
adequados para evitar a formação de pele. 
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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 
Os vernizes SunCart não necessitam utilizar uma solução de fonte especial. Porém, a Sun 
Chemical recomenda o uso dos produtos SunFount® para obter excelente performance: 

• SunFount® XL Gold: adequada para 5-10% IPA em qualidades de água com dureza normal 

• SunFount® 480: adequada para 3-6% IPA, ajudando à prevenir calcificação dos rolos 

• SunFount® 450: 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 

Os vernizes SunCart 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 os vernizes SunCart, a impressora pode ser facilmente limpa 
utilizando limpadores de impressora padrão. 

 
7. Segurança do Usuário Final 

Todos os produtos da Sun Chemical são formulados de acordo com as 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 
 

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 

 
 
 
 
Sun Chemical do Brasil 
Av. Justino de Maio, 100 – Cumbica 
Guarulhos – S.P. 
CEP 07222-000 
Tel: +55 (11) 2462-2500 
 

http://www.eupia.org/
http://www.sunchemical.com/

