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Dane techniczne

CKB Nude
Wielowarstwowy karton z niebielonej celulozy typu Kraft.

Właściwości Tolerancja Metodologia

Gramatura, g/m2 ±4% 205 230 255 ISO 536

Grubość, µm ±5% 380 445 495 ISO 534

Moment zginający Taber 15° MD, mNm -15% 12.9 19.2 26.3 TAPPI 489 om-99

Moment zginający Taber 15° CD, mNm -15% 5.1 7.7 10.5 TAPPI 489 om-99

Wytrzymałość na zginanie L&W 15° MD, mN -15% 266 400 544 ISO 2493

Wytrzymałość na zginanie L&W 15° CD, mN -15% 106 160 218 ISO 2493

Wilgotność, % ±1 7.5 7.5 7.5 ISO 287

Gładkość powierzchni, Bendtsen, ml/min, Top max 700 400 400 400 SCAN P 84:02

Gładkość powierzchni, Bendtsen, ml/min, Reverse max 2000 700 700 700 SCAN P 84:02

Odporność na rozrywanie MD, mN -800 2900 3400 3900 TAPPI 496 sp-99

Odporność na rozrywanie CD, mN -800 3300 3800 4300 TAPPI 496 sp-99

Cobb 60, g/m2, Top  30 30 30 ISO 535

Cobb 60, g/m2, Reverse  30 30 30 ISO 535

KARTON SUB KRAFT

Niebielona masa chemiczna

Niebielona masa chemiczna i CTMP

Niebielona masa chemiczna

Wszystkie właściwości zgodnie z pomiarem Skoghall Mill z produkcji maszyn pokładowych.
Warunki klimatyczne testowania 23°C / 50% RH (zgodnie z ISO 187).
Tolerancje w granicach 95% dotyczą średniej dostarczonej rolki/palety.
Moment zginający Taber 15 ° i wytrzymałość na zginanie L&W 15 ° są wiążące.
Moment zginający Taber 15ş obliczony na podstawie wytrzymałości na zginanie L&W 15ş.

CKB Nude jest niepowlekanym, brązowym, wielowarstwowym kartonem Kraft, wykonanym z niebielonej masy celulozowa chemicznej i dodatkowo CTMP 

w warstwie środkowej. Brązowy karton ma naturalny wygląd i dotyk, ale jest w pełni wykonane z pierwotnego włókna.



www.igepa.pl   

CKB Nude

KARTON SUB KRAFT

Techniki drukowania i wykończenia

Zalecenia dotyczące przechowywania

CKB Nude został zaprojektowany, aby spełnić wymagania konsumentów w zakresie ekologicznego i nadającego się do recyklingu materiału 

opakowaniowego o naturalnym wyglądzie i powierzchni. Wykonany z czystego włókna pierwotnego, CKB Nude to bezpieczny wybór do produkcji 

opakowań na żywność, napoje, kosmetyki oraz opakowań luksusowych. Zastosowanie CKB Nude wyróżnia produkt na półce. Przyciąga wzrok jego 

naturalny odcień brązu – taki wygląd opakowania jest ponadczasowy i modny. CKB Nude oferuje dużą sztywność, wytrzymałość oraz doskonałą 

drukowność i zadrukowalność. 

Produkt może być stosowany w różnego rodzaju druku: offset, flexo i druk cyfrowy. Można stosować technologię tonera atramentowego, 

suchego lub ciekłego, choć w niektórych przypadkach, może być wymagana wstępna obróbka podłoża. Najnowszy status certyfikacji może być 

weryfikowany na stronie internetowej producenta maszyny lub u lokalnych przedstawicieli Stora Enso. 

Ważne jest, aby sprawdzić ograniczenia sprzętu, szczególnie ze względu na wyjątkową różnicę w grubości i sztywności kartonu w porównaniu 

z papierem o tej samej gramaturze. Podczas pracy na grubszych podłożach powinny być stosowane zalecenia producenta maszyny drukarskiej 

w zakresie optymalnego kierunku włókna. Zasadniczo wszystkie te same techniki wykończenia mają zastosowanie zarówno do prac drukowanych 

cyfrowo, jak i offsetowo. Ponieważ na rynku dostępna jest szeroka gama urządzeń do druku cyfrowego, ważne jest, aby przed drukiem 

przeprowadzać testy. Karton sprawdza się bardzo dobrze w zakresie różnych technik wykończenia, takich jak: tłoczenie, tłoczenie folią na gorąco, 

laminowanie i inne.

Aby uzyskać optymalne wyniki drukowania, nie należy usuwać opakowania zabezpieczającego przed wilgocią, dopóki karton nie osiągnie temperatury 

pomieszczenia, w którym dokonywany będzie druk. 

Najważniejsze cechy i główne zastosowania

• Zarządzanie jakością ISO 9001

• Zarządzanie środowiskowe ISO 14001

• Bezpieczeństwo produktu FSSC 22000

• Zdrowie i bezpieczeństwo OHSAS 18001

• Zarządzanie energią ISO 50001

• Na zamówienie produkt dostępny z certyfikatami: FSC® (FSC® C109143) i PEFC.

• Tektura nadaje się do recyklingu.

Certyfikaty

Waga palety / roli (kg) Różnica temperatur między tekturą a pomieszczeniem , w którym następować będzie druk.  
(temp. pomieszczenia ok. 20 ° C)

10°C 20°C 30°C

400 kg 2 dni 2 dni 3 dni 

800 kg 2 dni 3 dni 4 dni 

1200 kg 2 dni 4 dni 5 dni 

Właściwości produktu, zgodnie ze specyfikacją, są gwarantowane przez 12 miesięcy od daty produkcji. Aby zapewnić bezpieczeństwo produktu, musi być on dobrze 
zapakowany i przechowywane w pomieszczeniu, osłonięty przed deszczem i śniegiem. Zalecane warunki w magazynie: 50-55% wilgotności względnej i 20-23°C.
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