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Flex@ble ink is one of our products friendly with environmentally, highly appreciate the quality and ability excellent printing. TAN 

DONG DUONG commits Flexo inks products as a high quality and suitable for any printing mechanic in the market. It contains 

neither noxious chemicals nor heavy metal (based on RoHS standards approved by TUV) in our Flexo inks. All of our material 

must base on the noxious list of Japan Association. Our Flexo ink is kindly requested to use for electrical and electronic 

commodities.

Mã màu - Code /P

Tính năng
Features

Tiêu chuẩn
Standard

Kháng trầy xước
Rub Resistance

Mực in hệ nước - Water base Flexographic inks: 

Tùy theo tính năng riêng biệt, mực in hệ nước được phân loại như sau-According to other features, Flex@ble is claasified as below:

Phân loại - Classification:
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Web-Packaging Flexo 

Flexo Process

/R /W /F

Chống thấm
Water Resistance

Chống thấm và kháng trầy xước
Water and Rub reistance

Flex@ble thân thiện với môi trường, được đánh giá cao cho chất lượng và khả năng in ấn tuyệt hảo. Là nhà sản xuất mực in Flexo 

chúng tôi cam kết sản xuất mực với chất lượng cao và phù hợp với tất cả các loại máy in. Mực Flexo của chúng tôi không chứa các 

hóa chất độc hại cũng như các nguyên tố kim loại nặng. Tất cả nguyên vật liệu của chúng tôi luôn tuân thủ danh sách các chất 

độc hại của hiệp hội sản xuất mực in Nhật bản và các qui định của tổ chức CONEG Hoa Kỳ. Sản phẩm mực in Flexo của chúng tôi 

còn được khuyến khích sử dụng cho các mặt hàng điện và điện tử.

Tính năng - Features:
- Dễ phối và phát triển thành nhiều màu sắc khác nhau.

- Easy to coordinate and develop in to different colors.
- Độ bám dính và kháng trầy xước tốt. 

- Excellent rub resistance and adhesion.
- Độ bền sáng cao

- High light fastness.
- Vệ sinh và tẩy rửa dễ dàng. 

- Easy of cleaning and washing.
- Đặc biệt thuận lợi cho hệ thống máy pha, phối nhiều màu 

- Especially suitable of color matching system.
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Dòng mực in hệ nước được sử dụng trong công nghệ in Flexo trên các 

màng HDPE đã xử lý CORONA (mức độ xử lý tốt ≧ 40 dynes).

This series of water base inks used in Flexo technology printing for Kraft 
paper, multi-layer bag such as: cement bag, notebook paper…

Dòng mực in hệ nước được sử dụng trong công nghệ in 
Flexo trên các bao bì carton cao cấp, độ sắc nét cao.

Flexo carton:

Flex@ble giấy cuộn - Flex@ble for web packaging:

Flex@ble PE Film:

Flex@ble Proccess: 

Dòng mực in hệ nước được sử dụng rộng rải trong công nghệ in  

Flexo cho bao bì giấy, thùng carton, túi giấy nhiều lớp và in nhãn.

This series of water base inks widely used for carton box packaging in 
Flexo technology printing for paper packaging, cartons, paper bags 
and labels.

Tính năng - Features:

- Khả năng in tốt trên các loại giấy carton.
- Ability to best printing on all of cartons paper.
- Kháng trầy xước tốt và ít bọt. 
- The excellent rub resistance and low foaming.
- Độ bền sáng cao.
- High light fastness.

- Khả năng in tốt trên máy in tốc độ cao.
- Ability to print at high-speed machine.
- Kháng trầy xước tốt.
- The excellent rub resistance.
- Ít bọt.
- Low foaming.

Dòng mực in hệ nước được sử dụng trong công nghệ in Flexo cho bao 
bì giấy cuộn, túi giấy nhiều lớp như:  bao bì xi măng, giấy kẽ tập..

Tính năng - Features:

- Khả năng in tốt trên màng HDPE đã xử lý Corona
- Ability to best printing on 
- Kháng trầy xước tốt.
- Excellent rub resistance (compared with other solvent inks).
- Độ bám dính tốt.
- Excellent adhesion.

HPDE film (with Corona treated).

This series of water based inks used in Flexo technology printing for HPDE film 
by CORONA technology (Corona treated >= 42 dynes).

Tính năng - Features:

- Khả chuyển tram tốt.
- Excellent tranfer ability.
- Kháng trầy xước tốt.
- Excellent rub resistance. 
- Độ bám dính tốt.
- Excellent adhesion.

This series is high quality water base inks used for process 
flexographic ink technology, applied on high class packing 
demand high concentrate color and clear images.

Tính năng - Features:
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