İNFOTEK Pazarlama Anonim Şirketi 1981 yılında kurulmuş ve 1986 yılında
ambalaj sektörüne girmiştir.
İnfotek Pazarlama, Flekso ve rotogravür (tifdruk) baskı ve endüstriyel ambalaj
malzemesi üreticilerine aniloks merdane, aniloks sleeve, tutkal setleri (doctor
roll, glue roll), flekso klişe sleeve ve adaptörleri, karbonfiber adaptörler, rotogravür ve laminasyon presör sleeveleri, ESA sleeve, ESA ve elektrostatik
eliminasyon ve ölçüm sistemleri, sıyırma bıçakları (doctor blades), aniloks
temizlik ve bakım ürünleri, aniloks temizlik makineleri, otomatik viskozite
sistemleri, karbonfiber bıçak tutucu ve otomatik mürekkep yıkama sistemleri,
solvent geri kazanım makineleri, manyetik mürekkep filtreleri ve pompalar,
korona cihazları, korona test ölçüm dyne kalemleri ve gravür silindiri parlatma
taşları için hizmet vermektedir.
Infotek Pazarlama müşterilerine, ihtiyaçlarına cevap verecek en uygun malzemelerin seçimi, malzemelerin doğru kullanımı ve baskı sektöründe karşılaşılan teknik problemlerin çözümlerinde 35 yılı aşkın bilgi birikimi ve teknik
kadrosu ile destek olmaktadır.
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35 YILI AŞKIN SÜREDİR

MATBAA ve AMBALAJ SEKTÖRÜNDE
GÜVENİLİR ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

ULTRACELL LAZERLE İŞLENMİŞ ANİLOKS MERDANELER
UltraCell hücre geometrilerinin, C02 ve YAG-lazer teknolojisine kıyasla, genişliği daha fazla ve derinliği %30 daha azdır.
UltraCell tüm hücre tiplerinde işlenebilir: Heksagonel, LongCell, Tri-Helical, Channellox, Pozitif ve diğerleri. UltraCell
süper yoğunluklu, düşük poroziteli, emici olmayan seramik ve UltraMelt lazer işleme süreci sayesinde; mürekkebin
klişeye aktarımının daha verimli olması, kolay ve hızlı temizlik yapılabilmesi, korozyona ve dairesel çiziklere karşı
yüksek direnç sağlanmaktadır. UltraCell teknolojisi daha uzun aniloks ömrü, istikrarlı mürekkep aktarımı ve daha iyi
baskı sonuçlarını garanti eder.

GTT LAZERLE İŞLENMİŞ ANİLOKS MERDANELER
Açık Slalom Mürekkep Kanal Geometrisi: Mürekkep istikrarlı şekilde klişeye aktarılır.
Sabit Lazer İşleme Teknolojisi: Sert, pürüzsüz ve hassas kanal duvarları işlenir.
Süper sert hibrit seramik: Yüksek-yoğunluk, düşük porozite seramik (%80 Krom oksit/ %20 Titanyum dioksit) kullanılır.
Gelişmiş Baskılar: Daha az beneklenme & nokta kaybı ile daha güçlü zemin baskılar, daha keskin ve net baskılar, daha temiz klişe tramları,
daha az nokta büyümesi elde edilir.
Sürdürülebilir Baskılar: GTT ile uzun metrajlı işlerde, iş değişimlerinde, yıllarca tahmin edilebilir ve tekrarlanabilir baskı sonuçları elde edilir.

ACCORA Tutkal & Doktor Merdaneleri
ACCORA Tutkal setleri günümüzde endüstride kullanılan en hassas merdanelerdir. Bu set, bizim AST (metal füzyon
prosesi) paslanmaz çelik tutkal merdanesi (TIR 20 mikrondur) ve seramik kaplı doktor merdanesinden (TIR 10
mikrondur) oluşur. Bu ileri teknoloji tutkal seti, benzersiz merdane yapısı ve üretim prosesi ile operatörlerin
merdaneler arasında daha küçük tutkal açıklığı ayarlamalarını sağlar.
Azalmış Tutkal / Nişasta tüketimi
Yüksek Üretim Hızı
Düşük ısı ihtiyacı sebebi ile düşük enerji maliyetleri
Azalmış Atık Mukavva
Gelişmiş Mukavva Kalitesi
Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik tutkal merdanesi
Scorline oluşumuna dayanıklı doktor merdanesi

Sıyırma Bıçakları (Doctor Blade)
Daetwyler SwissTec, 1972 yılından beri her türlü uygulamada kullanılan yüksek kaliteli sıyırma bıçaklarının yenilikçi tedarikçisidir. MDC sıyırma bıçakları
yüksek kalite standartlarına sahiptir. İnanılmaz geniş yelpazedeki MDC sıyırma bıçaklarımız sayesinde müşterilerimiz kusursuz baskı sonuçları elde
etmektedir.
Standart Çelik
Yüksek kaliteye sahip Avrupa çeliği
Özel olarak parlatılmış bıçak düzgün bir sıyırma
sağlar
Tüm konfigürasyonlarda mevcuttur

Longlife
Uzun yıllardan beri en çok satan sıyırma
bıçağımız
Tüm baskı uygulamaları için her alanda başarılı
Uzun metrajlı işlerde çok uzun hizmet ömrü
Gravür baskıda çizgi atmaları ve tonlamaları
azaltır

Soft
Dünya çapında kendini kanıtlamış flekso baskı
ürünümüz
Ürünün uygulama alanı solvent ve su bazlı
mürekkeplerdir
Yumuşak kaplaması sayesinde yüzeyler
korunmaktadır
Seramik aniloks üzerindeki dairesel çizikleri
azaltır
Korozyona karşı koruma

ESA ve Statik Kontrol Sistemleri
ENULEC Elektrostatik Baskı Destek Sistemleri dünyada pek çok esnek ambalaj, sigara paketi ve dekor üzerine
rotogravür baskı yapan firma ve makine üreticileri tarafından, en ileri baskı kalitesinin elde edilmesi,
optimum mürekkep transferi ve nokta kayıplarının ve kaymalarının engellenmesi için tercih edilmektedir.
Sistemler su bazlı ve metalik olmayan solvent bazlı mürekkepler ile kağıt, karton ve plastik film
malzemelerinde kullanılmaktadır. Kullanıcı dostu, yüksek emniyetli, ATEX sertifikalı ve az bakım gerektiren
sistemler olarak tasarlanmıştır.
Enulec Statik Kontrol Sistemleri ile de statik elektrik oluşumu kontrol altına alır, inline statik ölçümü
yapılabilir.

ESA sistemli Baskı

ESA sistemsiz Baskı

Viskozite & Mürekkep Kontrol Sistemleri
VISCOLOR viskozite ölçüm ve düzenleme sistemidir ve baskı endüstrisi için geliştirilmiştir. Solventli ve su
bazlı mürekkeplerle rotogravür ve flekso baskı makinelerinde kullanılabilir. Viscolino ve Viscowave ölçüm
modülü mevcuttur. Isı kontrolü (COOLCOLOR), solvent Karışım (SOLCOLOR), Mürekkep karışım (RAVICOLOR), lak karışım (LAKCOLOR) sistemleri mevcuttur.
WASHCOLOR baskı ünitesini otomatik yıkayan özel yıkama sistemidir ve iş değişimlerini hızlandırır.
WASHCOLOR sistemi, hortumların içinde kalan mürekkebin tamamen geri boşaltılmasını, mürekkep
beslemelerin temizlenmesini ve solventi tekrar kullanarak solvent tüketiminin azaltılması sağlar.

Flekso Klişe Sleeve ve Adaptörleri
HQ Speed klişe sleeveleri oldukça dirençli poliüretan yüzeye (75 Shore D) sahiptir. Uzun ömürlü, hafif, kolay taşınabilir ve klişe bantı kolay sökülebilir. HQ Speed, iç gövdesi glasfiberdir ve kenarları poliüretan ile kaplıdır. Sleeve kalınlığına göre metal çentik veya paslanmaz çelik bilezik yapılabilir.
HQ Speed Conductive, iletken (antistatik) sleeve tipidir. ATEX 95 standartlarına uygundur. İçeriğindeki nanometrik agregatlar sayesinde elektrostatik yüklerin birikmesini engeller. Mekanik kimyasal direnci yüksektir. (84-86 Shore D). Sleeve kalınlığına göre metal çentik veya paslanmaz çelik
bilezik yapılabilir.
GTBRIDGE SLEEVE S, adaptörleri sleeve montajı ve demontajında mandrel havasını kullanır. Paslanmaz çelik kenar bileziklidir. Ayrıca bağımsız bir
hava kanalı ile havayı kullanan tipleri ve antistatik versiyonu da mevcuttur.

Rotogravür ve Laminasyon Presör Sleeveleri, ESA sleeve
Kauçuk ve poliüretan kaplama presör sleeveleri mevcuttur. Solventli-solventsiz laminasyon ve coating uygulamaları için çok çeşitli ürünler mevcuttur.
Tüm tepeden yüklemeli ve direkt şarj ESA sistemlerine uygun poliüretan ESA sleeve üretilmektedir. Poliüretan kaplamalarımız, HanneResist, HannePearl, HanneCrystal & HanneVision daha iyi bir performansı ve daha uzun kullanım ömrünü garanti eder. Bu durum otomatik olarak daha güvenli
bir baskı sağlar ve giderleri azaltır. Yüksek kaliteli homojen & nano teknolojili Poliüretan (PU) formülasyonu İsviçre kalitesinde üretilmiştir. İleri üretim
teknolojisi baskıda güven sağlar ve dur kalk süresini azaltır. Stabil elektriksel ve fiziksel özellikler yüksek dinamik koşullarda bile uzun ve yüksek kaliteli
baskıları garanti eder.

Korona Yüzey Ölçüm Kalemleri
Corona Supplies Dyne test kalemleri formadid içermez ve operatörler tarafından hızlı Dyne seviyesi ölçümü için idealdir. Film malzemesi üzerinde
korona yüzey gerilimini başarı ile gösterir. Test ölçüm kalemleri 10 ml mürekkep içerir ve 10’luk paketlerde satılır. 38,40 & 42 Dyne test kalemleri
mevcuttur.
Jumbo Kalemler, 50 ml olarak üretilir. 31-59 Dyne için tüm Dyne seviyeleri ve 59-71 arasında tek rakamlılar mevcuttur.

Aniloks Temizlik ve Bakım Ürünleri, Yıkama Makineleri
Su bazlı ve Solvent bazlı mürekkep ve laklar için aniloks temizlik likitleri, sodyum bikarbonat ile makine üzerinde ya da kabin içinde temizlik yapan
aniloks yıkama makineleri, lazerle aniloks temizlik makineleri, Capatch aniloks hacim ölçüm bantları, seramik ve krom aniloks için temizlik fırçaları
mevcuttur.
Su bazlı mürekkepler için kreç sökücü ürünümüz Acidic ve en zor mürekkeplerin bile çıkarılmasında kullanılan Monster aniloks temizlik likitlerimiz
özellikle tercih edilmektedir.
Dragon temizlik likiti, çevre ve kullanıcı dostu, özel süngeri ile kullanılan, pH 7 olan bir üründür. Tüm mürekkep ve laklara uygundur. Özel süngeri
ile kullanılır.

Manyetik Mürekkep Filtreleri ve Pompalar
Manyetik Mürekkep Filtreleri, santrifüj, peristaltik ve diyafram pompalar
mevcuttur.

Solvent Geri Kazanım Makineleri
Solvent Geri Kazanım Makineleri paslanmaz çelik malzemeden üretilir ve
Avrupa standartlarına uygundur. Standart ve patlamaz kompartıman ile
solventin %95’inin damıtılmasını garanti eder. 20, 60, 100, 200, 400 ve 600
litre kapasiteli makineler mevcuttur. Düşük maliyetli, otomatik devir
kontrolü sayesinde kullanıcı dostudur. R600 (600 litre) modeli için geri
kazanım süresi 9 saat (70 litre /saat)’tir.

Karbonfiber Bıçak Tutucu
Çoğu bıçak tutucu alüminyumdan yapılır. Su bazlı mürekkepler alüminyum yüzeyde korozyona sebep olur.
BFT Carbon, karbondan geliştirilmiştir ve 10 yıl sonra bile ilk günkü gibi bir yüzeyi garanti eder. Yüzey gerilimi
sayesinde mürekkep yüzeyde tutunamaz ve su mürekkebin kolayca çıkmasını sağlar. Daha az enerji ve
zaman harcanır. Karbon çok hafif bir materyaldir ve montaj ve kullanımı kolaylaştırır. En az 2 kişinin kaldırabileceği alüminyum sistemlerine nazaran, BFT Carbon için sadece 1 operatör yeterlidir.

Gravür Silindiri Parlatma Taşları
Rotogravür baskı makineleri gravür silindiri taşlamasında kullanılır.

