
 

Deze technische fiche wil u informeren en adviseren en is gebaseerd op onze huidige stand van kennis. Aangezien de 

concrete toepassing echter van meerdere factoren afhankelijk is, waarop wij geen invloed hebben, kan er geen garantie 

voor het drukresultaat uit afgeleid worden. 

 

 
 

onschadelijke migratie 

- internationale patentaanvraag - 

 

De BoFood serie voldoet aan de drie vereisten die aan drukinkten voor verpakkingen van 

levensmiddelen gesteld worden: 

 

• geurarm 

• swellingarm 

• geringe migratie/onschadelijke migratie 

 

BoFood inkten zijn onschadelijk op het gebied van migratie. Dit betekent dat deze, in tegenstelling 

tot traditionele systemen met geringe migratie, wegslaan en bijgevolg fysisch drogen. Op 

druktechnisch gebied zijn deze dus duidelijk beter dan de klassieke systemen met geringe migratie. 

Toch voldoen zij aan alle wettelijke aspecten van levensmiddelen, omdat de wegslaande en dus 

potentieel migrerende bestanddelen zelf levensmiddelen of additieven voor levensmiddelen zijn. 

Dit maakt het gebruik van BoFood drukinkten ook mogelijk voor de productie van primaire 

verpakkingen voor levensmiddelen. 

 

Om de geringe geurafgifte te bekomen, worden bindmiddelen gebruikt die de inkt niet voldoende 

schuurvast maken. Daarom is het noodzakelijk dat het drukwerk nadien gelakt wordt met 

dispersielak. 

 

Deze inkt is specifiek geschikt voor het drukken van verpakkingen, met name primaire verpakkingen 

voor smaakgevoelige producten. 

 

 

Op basis van deze eigenschappen kan zowel  aan de voorwaarde in verband met de gezamenlijke 

migratie (< 60 ppm) als aan de voorwaarde betreffende de specifieke migratie (<10 ppb) voor niet 

aan de evaluatie onderworpen stoffen voldaan worden. Een ondoordringbare laag om aan de 

wettelijke eisen van verordening 1935/2004 EG te voldoen, is niet vereist. 

 

 

BOFOOD SERIE

Eigenschappen

• geurarm ja

• swellingarm ja

• onschadelijke migratie ja



 

Deze technische fiche wil u informeren en adviseren en is gebaseerd op onze huidige stand van kennis. Aangezien de 

concrete toepassing echter van meerdere factoren afhankelijk is, waarop wij geen invloed hebben, kan er geen garantie 

voor het drukresultaat uit afgeleid worden. 

•  zonder minerale olie ja 

•  wegslag ja 

•  primaire levensmiddelenverpakkingen geschikt 

• dispersielak noodzakelijk 

 

Conformiteit met 1935/2004 EG 

 

Een certificaat van een onafhankelijk instituut met betrekking tot de conformiteit van drukken met 

BoFood inkten is beschikbaar. 

 

 Inkt nr. Licht Lazuur Sprit Nitro Alkali 

       

BoFood Euro Geel 97045 5 + + + + 

BoFood Euro Magenta 97046 5 + + + - 

BoFood Euro Cyaan 97047 8 + + + + 

BoFood Euro Zwart 52637 8 - + + + 

 

Echtheden


