
Toyo Ink Group, dünya üzerinde 8000'den fazla çalışanı ile 24 ülkede 

yaklaşık 70 şirketle faaliyet göstermektedir. Her bölgede farklı pazar 

ihtiyaçlarını karşılamak için ürün geliştirme, üretim, satış, teknik 

destek ve diğer operasyonlar ile birlikte çalışır. 

Toyo Ink Group her zaman ürün geliştirme süreçlerinde dünya çapında 

uyum yakalamayı amaçlar. Farklı pazarlardaki kalite, maaliyet, teslimat 

süreleri ve risk yönetimini sağlamak için sadece ISO-uyumlu yönetim 

sistemlerini kullanmakla kalmamış; grubun çapraz organizasyonel ve 

uluslararası satın alma ağı ve başlıca fabrikalarının merkezinde 

konumlandırılmış olan üretim ve tedarik sistemleri ile lojistik ağlarını 

optimize etmiştir. Bu sistemler ve ağlar tüm dünyaya yayılmaktadır.

TOYO INK GROUP GLOBAL AĞI

SHEET-FED OFSET MÜREKKEPLER

Toyo Matbaa Mürekkepleri Sheet-Fed Ofset Baskı Çözümleri

Merkez Ofis & Fabrika

Keçiliköy OSB Mah. Hasan Türek Blv. 6 Merkez Köyü Merkez Bucağı Yunusemre - MANİSA
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REOLOJİK KATKI MALZEMELERİ
TABAKA OFSET BASKI KATKI MALZEMELERİ

Katkılar

Ürün Kodu Ürün Adı Kullanım YeriAçıklama Önerilen
Kullanım

FM-0001

FM-0130
FM-0133

FM-0188

İNCELTİCİ YAĞ

OFSET İNCELTİCİ PASTA

OFSET ANSET PASTA

Mürekkebi yumuşatmak, yapışkanlık (tack) ve viskozite değerini
düşürmek için kullanılır.

Yapışkanlık (tack) değerini düşürmek ve dolayısıyla kağıtta yolma,
blankette birikmeyi önlemek amacıyla kullanılır.

Reolojik yapıyı etkilemeden, tozlu baskı materyallerine veya emiciliği çok az
kağıt ve kartonlarra yapılacak baskılarda mürekkebi baskıya uygun hale
getirmek ve arka verme tehlikesini azaltmak amacıyla kullanılır.

maksimum
% 1 - 4

maksimum
% 2 - 5

maksimum
% 2 - 5

Yolma ve mürekkep yığılma/transfer
problemleri

Yolma ve mürekkep yığılma/transfer
problemleri

Arka verme problemleri 

KURUTUCULAR
Ürün Kodu Ürün Adı Kullanım YeriAçıklama Önerilen

Kullanım

FM-0203

FM-0206

FM- 0207

FM-0017

OFSET SULU SIKATIF

OFSET SULU SIKATIF

SAHARA SICCATIVE PASTE

OFSET ANTITORK SPREY
(GECE BEKÇİSİ)

Ofset baskılarda mürekkeplerin kuruma özellliklerini arttırmaya yarayan
katalizörler. Fazla kullanımları mürekkebin merdanade kurumasına sebep
olabilir. Bu nedenle kullanım oranlarına dikkat edilesi gerekir.
FM-0203... Yüzeyden içe kuruma
FM-0206 ... İçten yüzeye kuruma
FM-02070*.... Yüzeyden ve içten kuruma
*baskı esnasında su ile aktive olmaktadır.

Yavaş kuruma problemleri için
oksidatif kurumayı hızlandırır.

Mürekkep haznesine ve ambalajında
yarım kalmış mürekkep üzerine
uygulanabilir. 

Baskı makinası üzerinde bırakılan mürekkebin kurumasını ve kabuk oluşmasını
engellemek için kullanılan etkili bir üründür. Ayrıca orjinal ambalajındaki
mürekkebin kurumasını engellemek amacı ile de mürekkep yüzeyine uygulanır.

maksimum
% 1 - 2

-

TABAKA OFSET HAZNE SUYU & OPV VE ÜST VERNİKLER
HAZNE SUYU KONSANTRELERİ         Hazne Suyu

Ürün Kodu Ürün Adı Alkolü AzaltılmışAlkolsüz IPA UV ISEGA Önerilen Miktar

FM-9008

PF-3300

PF-3500

su sertliği :  < 12 dH°  % 2
su sertliği :  >18 dH°  % 3

maksimum % 3- 4

maksimum % 2 - 4√

√

√√

√√

AQUA SHEET

PRESS FOUNT
ALCOFREE SF

PRESS FOUNT
ALCOFREE FOOD SF

ÜST VERNİKLER
SU BAZLI ÜST VERNİKLER         

Açıklama

Vernikler

Ürün Kodu Ürün Adı ParlakEkonomik Mat Indirekt
Gıda Teması

Isega
Sertifikası

Viskozite
(@23C DIN4)

WP-0900

WP-0100

WP-1100

WP-0400

WP-0600

WP-0650

• Hızlı kuruma
• Mükemmel çizilme üsrtünme direnci
• Düşük koku
• Yüksek UV ışık direnci (sararmaz)
• Çok iyi bloklaşma direnci
  (püskürtme tozu gerektirmez.)
• Konvansiyonel laklama ünitesi ve anilox
   için uygundur

√

√

50-60

40-45

√

√

√√√

√

√

√

√

√

√

√

√

TOYO WATER BASED OPV

WB PROTECTOR OPV
ECO GLOSS

SU BAZLI OFSET VERNİK

WB PROTECTOR OPV
FOOD GLOSS

WB PROTECTOR OPV MATT

WB PROTECTOR OPV
EKSTRA MAT

NEMLENDİRME SİSTEMİ YARDIMCI MALZEMELERİ
FM-9929 OFSET ALKOLÜ % 8-12Ofset alkolü alkollü nemlendirme sistemine sahip makinelerde kullanılmak üzere hazırlanmış

özel bir alkoldür..      

Metalik

10-15

AG-0500

AG-0877

AG-0600

AG-0871

AG-0672

AG-0673

AG-0674

AG-0675

AG-0676

Ürün Kodu

**

***

**

***

**

***

**

**

**

Parlaklık

**

***

**

***

**

***

**

**

**

Sürtünme Direnci

**

***

**

***

**

***

**

**

**

Kuruma Hızı Haznede Kuruma Süresi (Saat) Teknik Detaylar

Gümüş

Gümüş

Altın

Altın

Altın

Altın

Altın

Altın

Altın

Renk

*uygun     **iyi       ***çok iyi

AG seri, tek komponentli altın ve gümüş yaldızlardan oluşan kapsamlı ve çok amaçlı ofset mürekkep 
serisi olup her türlü uygulama ihtiyacına hitap eden ürünleri içermektedir. Çok parlak yaldız 
pigmentleri ve yüksek performanslı vernik sistemi ile formüle edilmiş olan AG seri mükemmel 
makina ve baskı performansı sağlar. Konvansiyonel ve alkol nemlendirmeli makinalarda 
kullanılabilen, her türlü kağıt ve karton üzerine baskı yapmaya uygun olan bu seri, baskı sonucunda 
yeterli sürtünme direncine sahip, çok parlak sonuç verecek şekilde tasarlanmıştır.

Gümüş

Pan. 877

Altın

Pan. 871

Pan. 872

Pan. 873

Pan. 874

Pan. 875

Pan. 876

Pantone

METALİK MÜREKKEP SERİLERİ

Yardımcı MalzemelerBASKI TEMİZLİK YARDIMCI MALZEMELER
Ürün Kodu Ürün Adı Açıklama

FM-0914 OFSET MERDANE
TEMIZLEME PASTASI

ECO-WASH
YIKAMA SOLVENTI

BLANKET YIKAMA
MADDESI

FM-0914 tipo ve ofset makinalarında merdanelerin üzerindeki mürekkep, kağıt tozu ve diğer maddeleri tamamen temizlemek amacıyla
mürekkep haznesinden besleme yapılarak kullanılır. Pasta, uygulaması yapıldıktan sonra hızlı bir şekilde merdane gözeneklerindeki
mürekkep ve yabancı maddelerin kusturulmasını sağlar.        

Ofset makinalarında kauçuk merdane ve blanketlerin temizlenmesinde kullanılan çok hızlı kuruma özelliğinde özel solvent karışımlarıdır.

Aqua-Wash Ofset Yıkama Solventi, günümüzün otomatik yıkama fonksiyonlarına sahip modern baskı sistemlerinin taleplerini karşılayacak
özelliklerde geliştirilmiştir. Etkin temizleme gücü; petrol distilatları, bitkisel yağlar ve surfaktantlar sayesinde etkin bir temizleme
gücüne sahiptir.Blanketi ve merdaneleri korur; özenle seçilmiş olan solventler ve korozyon inhibitörleri blanket ve merdaneleri korur.
Az koku; rahatsız edici olmayan az kokulu bir üründür. Plakaları etkilemez; pozitif ve negatif kalıplara zarar vermez.

FM-9911
FM- 9910

FM-9904

Açıklama

YAĞ BAZLI ÜST VERNİKLER         
Ürün Kodu Ürün Adı

VP-3100

VP-4100

VP-5000

Mükemmel sürtünme ve çizilme direnci,
Her türlü kaplanmış, kaplanmamış kağıt ve kartonlara uygun,
Kağıda süratle yerleşme ve kuruma,
Düşük tack değeri,
Yaş - üstü - yaş ve kuru - üstü - yaş uygulanabilme özelliği,
Kuruduktan sonra sararma yapmaz.

MAT VERNİK

PARLAK VERNİK

PRINT VARNISH SEALER

Mürekkep haznesinden uygulanabilen, baskılı yüzeye 
koruyucu özellik vermek amacıyla kullanılan üst verniklerdir. 
Yaş - üstü - Yaş veya kuru - üstü - yaş uygulama yapılabilir. 
Yapışkanlıkları düşük olduğu için herhangi bir yumuşatıcı 
pasta ilavesi gerekmez.      

Spot & Pantone

Açıklama

RENK SERİLERİ

TOYO BOARD serisi  özell ikle yüksek ışık 
dayanıklılığı, kimyasallara karşı dayanıklılık ve 
yüksek sürtünme direnci gerektiren baskılar için 
geliştirilmiştir. Kimyasallara karşı dayanıklı olması 
sayesinde billboard yapıştırıcılarından etkilenmez, 
yüksek ışık dayanıklılığı sayesinde uzun süre rengi 
solmadan panolarda ilk günkü canlılığını korur.

Emici yüzeyi olmayan baskı materyalleri için özel 
olarak geliştirilmiştir, PO Seri mürekkepleri sadece 
oksidasyon yolu ile kururlar.  

PB Pantone renkleri  tipo ve ofset baskıları için 
özel olarak hazırlanan renklerin ortak bir dilde 
seçilmesi, belirlenmesi, iletişiminin sağlanması 
amacıyla Pantone ve spot renkleri hazırlama ve 
renk kontrol aşamalarında kullanılmak üzere 
geliştirilmiş ideal bir sistemdir.   

Pantone 801-809 floresan renkler

Yüksek parlaklık
Mükemmel sürtünme ve çizilme direnci
Kimyasallara karşı yüksek dayanıklılık
Çok yüksek ışık dayanıklılığı
Mükemmel mürekkep
su dengesi
Mükemmel tram keskinliği

Emici olmayan yüzeylere yapılan baskılarda baskılarda en iyi sonucu alabilmek için aşağıdaki şartları dikkate almak gerekir;
Mümkün olduğunca çok renkli makina kullanarak işin bir kerede bitirilmesi, ideal sonucun alınmasını sağlar. Mürekkebin sürtünme
dayanıklılığının ve baskı yüzeyine tutunmasının iyi olması için, baskı materyalinin çok temiz, tozsuz ve yağsız olması gerekmektedir.
İstifler yüksek tutulmamalı ve oksidasyonla kurumanın devam etmesi için püskürtme tozu kullanılmalıdır. Hazne suyuna
%8-12 oranında FM-9929 ofset alkolü ilave edilmesi mürekkep-su dengesini ayarlar ve kurumayı hızlandırır.

Bitkisel ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen hammaddeler ile formüle edilmiştir.
Cobalt tipi kurutucu içermez.
PANTONEye uygun ideal renk şiddeti ve renk tonu özelliğindedir.
Yüksek parlaklık / Çok iyi sürtünme ve çizilme direnci
Mükemmel mürekkep / su dengesi / Mükemmel tram keskinliği
Mükemmel makina performansı
Uzun tirajlı işlerde kararlı ve dengeli baskı
Kağıda süratle yerleşme ve kuruma

Bitkisel içerikli hamamddeler ile formule edilmiştir.
Çok iyi sürtünme ve çizilme direnci                                                         
Çok iyi mürekkep - su dengesi
Çok iyi nokta kazancı ve tram keskinliği

Yüksek Kimyasal/ışık dayanımlı renk seçenekleri
Yüksek parlaklık
Yüksek pigmentasyonlu pastalar sayesinde virimliliği yüksek
Çok iyi sürtünme çizilme direnci
Çok iyi mürekkep su dengesi

TOYO SMART BIO MIX, pasta sistemi mürekkepleri, 
tabaka ofset için özel renklerin eşleştirilmesi, 
kontrolü ve tekrarlanması için geliştirilmiş bir 
seridir. Seri, tüm Pantone renkleri ve diğer spot 
renkleri elde etmek için kurutucu içermeyen, 
bitkisel yağ esaslı hammaddelere dayalı, 
tek pigmentli, yüksek pigmentasyona sahip 
konsantre pastaları içerir.    

Mat
Kuşe

***

***

**

**

Ürün Kodu

DB-5XXX

PO-0XXX

PB-3XXX

AN-38XXX

MB-3XXX

Ürün İsmi

TOYO BOARD

TOYO FOLYO

PANTONE

ANKUR
FLORESAN

TOYO SMART
BIO

Kuşe

***

***

***

***

1. hamur

**

***

**

***

Karton

***

***

**

***

Metalize

***

*

Parlaklık

**

**

***

**

***

Sürtünme
Direnci

Kuruma/Kağıda
Yerleşme

***

**

***

**

***

***

**

***

**

***

Teknik Özellikler

MürekkeplerTABAKA OFSET MÜREKKEP SERİLERİ
AçıklamaMetalieMat

Kuşe

***

***

***

***

Ürün Kodu

LF-1XXX
LF-3XXX

TB-9XXX

LP-9XXX

TU-1XXX

Ürün Adı

TOYO LIFE

TOYO LIFE BIO 

TOYO LIFE PREMIUM
FOOD LO/LM 

TOYO
UNIVERSE

Kuşe

***

***

***

***

1. hamur

***

***

***

***

Korton

***

***

***

***

Parlaklık

***

***

***

**

Sürtünme
Direnci

***

***

**

**

Kuruma/Kağıda
Yerleşme

Yüksek pigmentasyona sahip TOYO LIFE serisi 
mürekkepleri her türlü kağıt ve kartonun basımında 
kullanılır. TOYOLIFE mürekkep serileri bitkisel ve 
mineral yağ bazlı vernik sistemi ile formüle 
edilmiştir.

TOYO LIFE BIO, sheet-fed ofset baskı uygulamaları 
için geliştirilmiş trikromik renkleri içeren 
mürekkep serisidir. TOYO LIFE BIO yenilenebilir 
kaynaklardan elde edilen bitkisel yağ bazlı vernik 
sistemi ve bitkisel yağlar ile formüle edilmiştir.

TOYO LIFE PREMIUM FOOD LO/LM serisi düşük 
migrasyon/düşük koku özelliklerinde gıda, ilaç 
kozmetik gibi ürünlerin birincil ambalajlarının dış 
yüzeylerine basılabilir tabaka ofset serisidir. 
(sadece indirekt temasa uygundur)

TOYO UNIVERSE serisi mürekkepleri her türlü 
kağıt karton yüzeylere uygun, optimum teknik 
özelliklerde, ekonomik ve üniversal bir seridir.

SHEET-FED OFSET MÜREKKEP SERİLERİ

Her tip baskı makinesine uyumlu, alkollü veya alkolsüz tüm nemlendirme sistemleri için evrensel mürekkep serisidir. 
Kağıt yüzeyine süratle yerleşir ve hızla kurur.
Kısa sürede mükemmel ve stabil mürekkep - su dengesi sağlar.
Mükemmel sürtünme direncine sahiptir. / Çok yüksek parlaklık özelliğindedir.
Yüksek renk şiddeti (*Deep Black LF-1571 özellikle zemin siyah baskıları için önerilmektedir.)
72 saat haznede kurumama süresi
*Perfektörlü makinalar için kuruma performansı özel olarak geliştirilmiş LF-3000 serisi uygundur.
RoHS Directive (Directive 2015/863) uygundur.

Bitkisel yağ bazlıdır, mineral yağ içermez. 
Cobalt türevi kurutucular içermez.
Çok yüksek parlaklık özelliğindedir.
Çok iyi çizilme ve sürtünme direncine sahiptir.
Kısa sürede mükemmel ve stabil mürekkep - su dengesi sağlar. Mükemmel tram keskinliği
Çok yüksek renk şiddeti sayesinde optimum baskı densitesi sağlar.
Çok yüksek hızlı makinalarda dahi düşük uçma/sıçratma (misting) performansına sahiptir. 
RoHS Directive (Directive 2015/863) uygundur.

Bitkisel kaynaklar ile formulize edilmiş , mineral yağ ve kurutucu içermez
Yüksek pigmentasyonu ve renk şiddeti sayesinde hedef densitede elde edilen ince film kalınlığı kurumaya yardımcı olur.
Gıdanın organoleptik özelliklerini etkilemez
ISEGA tarafından sertifikalı (sertifika ve diğer teknik bilgiler için teknik ekibimize danışınız)
Proses renkler, Pantone renkler ve özel renk yapımında kullanılmak üzere konsantre pasta sistemi serileri mevcuttur.

CMYK proses mürekkep serisidir.
Bitkisel ve mineral yağ bazlı vernik sistemi sayesinde kağıt yüzeyine hızla yerleşme ve hızlı kuruma
optimum renk şiddeti ve baskı densitesi sağlar.
ekonomiktir / optimum parlaklık / optimum sürtünme ve çizilme direnci / optimum mürekkep - su dengesi
RoHS Directive (Directive 2015/863) uygundur.

Teknik Özellikler

***

***

**

***


