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Ambalaj Baský
Mürekkeplerine
Ýliþkin Usul ve
Düzenlemeler*
Gýda, eczacýlýk ve oyuncak ambalajlarýnda kullanýlan ambalaj baský mürekkepleri için hangi kanunlar geçerlidir?
Yoðurt kabý kapaklarýnýn üzerine basýlan renkli
þekillerin zehirli olmadýðýný garanti etmekten kim
sorumludur? Mürekkep bileþenleri, ambalajýn
içerisinden geçerek ambalajlanmýþ ürüne ulaþabilir
mi? Baskýlý ambalaj folyosu bir çocuk tarafýndan
çiðnenirse ne olur?
Aslýnda, baskýlý film katmanýnda kullanýlan baský
mürekkepleri nispeten düþük oranlarda tehlikeli
maddeler içermektedir. Normal kullaným koþullarý
altýnda, ambalaj malzemelerinin büyük kýsmý
insanlara ve çevreye zarar vermediðinden, bu
malzemeler sorunsuz þekilde kullanýlabilmektedir.
Diðer yandan gýda, ilaç ve oyuncak ambalajlarý bu
açýdan ele alýndýðýnda, bu uygulamalarda kullanýlan
baský iþlemlerinden genel anlamda bir baþarý elde
edilebilmesi için baský mürekkepleri hakkýnda
uzmanlýk seviyesinde bilgi sahibi olunmasý ve
tedbirin elden býrakýlmamasý önem arz etmektedir.
Gýda, ilaç ve oyuncak ambalaj malzemelerinde
kullanýlan baský mürekkepleri, doðrudan ya da
dolaylý yoldan ambalajlanmýþ ürün ile temas
edebilmektedir. Bu gibi durumlarda, istenmeyen
malzemelerin  baský mürekkeplerinde bulunduklarý
oranlarda  ambalajýn içerisinden geçerek ürüne
ulaþabilmeleri mümkündür. Birbirlerine sarýlý ya
da üst üste yýðýlý halde bulunan ambalajlý paketlerin
baskýlý dýþ yüzeylerindeki maddelerin ambalajýn
iç kýsmýna geçmesi dolaylý temas olarak

28

Ambalaj Bülteni Ocak / Þubat 2006

adlandýrýlmaktadýr. Ambalajýn üzerindeki baský
mürekkebi yüksek oranda uçucu maddeler içerdiði
takdirde bu maddelerin bir kýsmý alt tabaka
içerisinden (kaðýt, karton ya da plastik)
ambalajlanmýþ ürüne ulaþabilmektedir.

Yönetmelik Yoðunluðu Kafa Karýþtýrýyor
Ne Avrupa ne de ABD pazarýnda ambalaj
malzemelerinin dýþ kýsýmlarýndaki baskýlar için
kullanýlan baský mürekkeplerine iliþkin uyulmasý
gereken hiçbir özel yasal düzenleme ya da
yönetmelik bulunmamaktadýr. Bununla birlikte,
dolaylý yönden uygulanabilen ve uyulmasý
gereken çok sayýda kanun ve
yönetmelik vardýr. Örneðin, Avrupa
Plastik Malzeme Direktifi baský
mürekkepleriyle ilgili olmadýðý halde
gýda malzemeleri ile temas etmesine izin
verilen ve verilmeyen malzemeler hakkýndaki
kýsýtlamalarý içerdiðinden bu alanda
kullanýlabilir. Tam olarak tanýmlanmýþ nüfuz
etme (sýzýntý) sýnýr deðerlerine sahip belirli
malzemeler ile ambalajlý gýdalar arasýndaki temas
hususlarýna iliþkin yasal mevzuat bulunmaktadýr:
Gýda ve ambalajlama için kullanýlamayacak tehlikeli
maddeler, negatif listeler halinde tanzim edilmiþtir.
Örneðin, zehirli aðýr metallerin vb. kullanýlmasý
yasal mevzuat gereðince kýsýtlanmýþ ya da
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yasaklanmýþtýr.
Vicdanýnýn sesini dinleyen her baský mürekkebi
üreticisi, ürünlerinin satýlmakta olduðu Avrupa
ülkeleri, ABD, Kanada, Japonya, Avustralya ve diðer
ülkelerin yasal mevzuatlarýnda ve kanunlarýnda
yer alan bütün uygulamalar ve yönetmelikler
hakkýnda yeterli seviyede bilgi sahibi olma
sorumluluðunu taþýmalýdýr. Yasal kýsýtlamalarýn
yaný sýra ticari kurumlara iliþkin kanunlar ve
baþarýlý üretim uygulamalarýna yönelik prensipler
de göz önünde bulundurulmalýdýr.

Dosya

Uyulmasý Gereken Yönetmelikler
Gýdalarla temas eden malzemeler hakkýndaki 89
/ 109 / EEC Avrupa Genel Direktifi, gýda ambalajlarý
alanýnda (Sicpada ecza ambalajlarý, gýda
ambalajlarýyla ayný kapsama alýnmaktadýr) önemli
bir rol oynamaktadýr. Bu direktif, kullanýlan
malzemelerin bileþimini ve yapýsýný dikkate
almaksýzýn hazýr gýda ambalajlarýna iliþkin hususlarý
içermektedir. Ambalaj malzemesinin yaný sýra
ambalaja tatbik edilen kaplamalar, vernikler ve
baský mürekkepleri, bu direktifin ve buradan
esinlenerek hazýrlanmýþ Avrupa Birliði ulusal
mevzuatlarýnýn hükümlerine maruzdur. Ýsviçre ve
ABD, Avrupa Birliðinde olduðu gibi birbirlerine
benzer yasal mevzuatlarý kullanmaktadýr.
Diðer önemli bir direktif, Amerikan Gýda ve Ýlaç
Ýdaresinin (FDA) 21 CFR 175  177 Federal Tüzüðü
Kanunlarýnda muadili yer alan 2002/72/EC Avrupa
Plastik Malzeme Direktifidir. Her Avrupa ülkesinde
(Fransa, Almanya, Hollanda, Ýtalya) geçerli olan
düzenleyici metinlerin yaný sýra bu yasal belgeler,
toksikolojik açýdan incelenmiþ ve kapsamlý
uygulamalar altýnda katý kriterlere göre
deðerlendirilmiþ pozitif malzeme listesini
içermektedir. Sadece bu uygulanabilir pozitif
listelerde yer alan malzemelerden oluþan unsurlarýn
gýdalarla doðrudan temas etmesine izin

verilmektedir. Bunlara ilaveten, nüfuz etme
özelliðine sahip malzemelerin kullanýldýðý alanlarda
ya ambalajlama malzemesi için izin verilen geçirme
miktarý (mg / dm2 biriminde) ya da nüfuz etme
sýnýr deðeri (yani, gýdaya nüfuz etmesine izin
verilen maksimum madde miktarý) belirtilmektedir.
Gýda, eczacýlýk ve oyuncak sektörü için konuyla ilgili
diðer düzenlemeler (kapsamlý olmamakla birlikte)
þunlardýr:
 67 / 548 / EEC Direktifi ve tehlikeli maddelere
iliþkin ekleri
 Gýda maddeleriyle doðrudan temas eden yüzey
kaplamalarý hakkýndaki Avrupa Konseyi Kararý
AP (96) 5
 Gýda maddeleriyle temas eden plastik
renklendiriciler hakkýndaki Avrupa Konseyi Kararý
AP (89) 1
 Gýda maddeleriyle doðrudan temasýn saðlandýðý
uygulamalar için tasarlanmýþ plastik
malzemelerde kullanýlan polimerizasyon katký
maddeleri hakkýndaki Avrupa Konseyi Kararý AP
(92) 2
 Gýda maddeleriyle temasýn saðlandýðý
uygulamalar için tasarlanmýþ silikonlar
hakkýndaki Avrupa Konseyi Kararý AP (99) 3
 Bu konudaki yönetmelikleri de içeren Alman
gýda ve tüketim maddeleri kanunu (LMBG,

özellikle § 30 ve § 31)
 Materiaux au contact des denrees alimentaires
Fransýzca Broþür No: 1227 (bir pozitif malzeme
listesini de içermektedir
 NAPIM Ink Association rehberliðinde
hazýrlanmýþ ABD Baský Mürekkebi ve Gýda
Ambalajlarý Yönetmeliði
 Oyuncaklarýn güvenilirliði (özel maddelerin
nüfuz etmesi) hakkýndaki EN 71  3: 1994 /
A1:2000 Oyuncak Standardý ve 88 / 378 / EEC
Direktifi

Nüfuz etme oranýnýn mümkün olan en alt düzeye
indirgenebilmesi için Sicpa Group üretimi baský
mürekkepleri ve vernikler, istenmeyen maddelere
karþý maksimum sýzdýrmazlýðý saðlayabilecek
þekilde ve yüksek oranda saf maddeler kullanýlarak
imal edilmektedir. Bu hususlara ilaveten, mürekkep
filmi ile gýda arasýnda etkin bir sýzdýrmazlýk
katmanýnýn bulunmasýna da ambalaj üreticileri
tarafýndan dikkat edilmelidir (yani, bu uygulama
için uygun özellikte alüminyum folyo ya da plastik
bir film kullanýlmalýdýr).

Önceliði Olan Ýlkeler

Ambalajlamada bütünlük önemlidir
Gýdalar, ilaçlar ya da oyuncaklara iliþkin uygulanabilir
bütün kanunlarýn ve yönetmeliklerin neredeyse
tamamý temel ambalajýn, ambalajlanan ürünün bir
parçasý olmasýný öngörmekte ve ürünlerin tabi
t u t u l d u ð u a y n ý k at ý k r i te r l e re g ö re
deðerlendirilmesini gerektirmektedir. Bu husus,
kullanýlan her ambalaj maddesi ve baský
mürekkebinin eczacýlýk sektöründe geçerli katý
kriterlere uygun olduðunun onaylanmasýnýn
gerektiði ecza ürünleri açýsýndan özel bir önem
taþýmaktadýr.

Baský mürekkebi ile doðrudan temasa izin
verilmemektedir.
Gýdalarla temas etmelerine izin verilen ve oldukça
özel formüllerle elde edilmiþ çok az sayýda madde
bulunmasýndan dolayý (yani pozitif listeye dahil
edilen maddeler) baský mürekkebinin (genel bir
kural olarak) gýdalarla doðrudan temas etmesine
izin verilmemektedir. Bu nedenle, ilke olarak,
ambalaj malzemelerinin iç yüzeylerine baský
yapýlmasý yasaklanmýþtýr. Ancak, yalnýzca pozitif
listede yer alan maddeler kullanýlarak hazýrlanmýþ
olan baský mürekkepleri bu yasaðýn kapsamý
dýþýndadýr. Tabaka ambalaj filmlerinin bir çoðunda
mürekkep, filmin dýþ kýsmý yerine diðer tarafýna
tatbik edilmektedir. Bu durumda, gýda ile baský
mürekkebi arasýnda yeterli ve kalýcý þekilde
sýzdýrmazlýk saðlayan ilave bir film tabakasý
bulunmalýdýr. Ambalajýn iç kýsmýndaki baský, yalnýzca
baský-üstü bir vernik katmanýyla korunuyorsa,
mürekkep ve vernik sadece pozitif listede yer
alan ham maddelerden imal edilmiþ olmalýdýr.
Sýzdýrmazlýk ilkesi
Baský mürekkepleri, vernikler ve ambalaj
malzemeleri bazý durumlarda, doðrudan temas
olmasa dahi ambalajlanan ürünlerin içerisine çok
küçük oranlarda sýzabilen uçucu maddeler
içerebilmektedir. Yukarýda bahsedilen kanunlar ve
yönetmelikler, her madde için özel nüfuz etme
sýnýr deðerlerini öngörmekte ve toplam nüfuz
etme deðerlerini belirtmektedir. 2002 / 72 / EC
plastik malzemeler direktifine göre toplam nüfuz
etme sýnýr deðeri þu þekildedir: 1 kilogram ambalajlý
gýdada 0.6 gramýn (= 60 ppm) üzerinde mürekkep
maddesi (nüfuz etmek suretiyle gýdaya karýþan)
bulunmamalýdýr.
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Baþarýlý Üretim Uygulamalarý
Sorumluluk sahibi baský mürekkebi üreticileri, en
etkin önlemleri almak suretiyle geçerli bütün
yönetmeliklere uyulmasýna özen göstermektedirler.
Ayrýca, 89 / 109 / EEC genel direktifinin 2. maddesi
gereðince ve Baþarýlý Üretim Uygulamalarýna (GMP)
baðlý kalmak açýsýndan genellikle göz önünde
bulundurulan yöntemlere göre üretim faaliyetlerini
düzenlemeye de mecburdurlar. Bu kurala göre
ambalaj malzemelerinin, belirtilen ya da öngörülen
kullaným koþullarý altýnda aþaðýda belirtilen
m i k t a r l a rd a g ýd a l a r a k a r ý þ m a s ý n a i z i n
verilmemektedir:
 insan saðlýðý açýsýndan zararlý olabilecek
oranlarda ya da
 gýdanýn yapýsýnda makul olmayan deðiþikliklere
neden olabilecek ya da gýdanýn organik
özelliklerini olumsuz þekilde etkileyecek
oranlarda
Gýda ambalaj baský mürekkeplerinin önde gelen
üreticilerinden bir tanesi olan Sicpa, GMP ilkelerini

aþaðýda belirtilen þekilde formülleþtirmiþ ve
yayýmlamýþtýr. Bu ilkeler, mürekkep formüllerinin
geçerli standartlara uygunluðunun düzenli olarak
gözden geçirilmesini ve yeni üretilen baský
mürekkepleri ve verniklerdeki geliþmelerin geçerli
k u r a l l a r ve y ö n et m e l i k l e r pa r a l e l i n d e
gerçekleþtirilmesini firma bünyesinde garanti
altýna almaktadýr.

 Sicpa, gýda ambalajlarý gibi kritik uygulamalarda
kullanýlan ham maddelerin kimyasal yapýlarýný ve
saflýk derecelerini belirlemek üzere laboratuar
analizleri yapmaktadýr. Sicpa þubelerindeki
laboratuarlara ilaveten Lozan / CH yakýnýndaki
Prillyde bulunan Sicpa Group, bilimsel araþtýrmalar,
sýzýntý ölçümleri ve duyumsal özellik testlerinin
gerçekleþtirildiði bir Grup Analitik Laboratuarýný
da (GAL) iþletmektedir.

 Sicpa, tedarikçi birimleriyle birlikte hammadde
seçiminde, onaylanmýþ saflýk kriterlerine titizlikle
uyulmasýný denetlemektedir (yani zehirli aðýr
metaller, aromatik aminler ve dioksinlerin izin
verilen maksimum miktarlarýnýn hiçbir koþulda
aþýlmamasýna dikkat etmektedir)
 Sicpa, mürekkep ve vernik üretiminde EuPIA
muafiyet listesinde bulunan maddelerden herhangi
birini içeren hiçbir ham maddeyi kullanmamaktadýr.
Ayný þekilde, mürekkep ve vernik üretimi esnasýnda
bu maddelerin herhangi birinin ürünlere
bulaþmamasý Sicpa tarafýndan saðlanmaktadýr.
(CEPE Avrupa baský mürekkebi derneklerinin
yukarýda anlatýlan EuPIA muafiyet listesinde,
çevreye uygunluðu þüpheli olan element ve
bileþiklerin yaný sýra 67 / 548 / EU tehlikeli
maddeler direktifine göre üreme saðlýðý açýsýndan
zararlý etkileri olan ya da toksik, kanserojen ve
mutajenik özellik taþýyan maddelerin kullanýmý
yasaklanmýþtýr).
 Sicpa, yeni uygulamalarýnýn tamamýnda,
yönetmeliklere uygunluðuna henüz karar
verilmemiþ bekleme durumundaki bütün
maddelerin (zehirli
o l d u k l a r ý
deðerlendirilmesine
raðmen henüz
listelere dahil
edilmemiþ olan ya
da gelecekte
incelemeye tabi
tutulmasý
düþünülen
maddeler)
listelendiði
Avr u p a B i r l i ð i
Komisyonunun Özet Dokümanýna
( Sy n o pt i c Do c u m e n t) ( s o n
sürümüne) baþvurmaktadýr.

Ofset baský
makinasý kontrol
panelinden detay...

 Prillydeki Sicpa Group, ayrýca mükemmel bir
ham madde merkezinin iþletimini yapmaktadýr.
Bütün Sicpa þubelerinin eriþim saðlayabileceði
veri tabanlarý vasýtasýyla negatif ya da pozitif
listeye dahil edilen bütün maddeler, çeþitli
malzemeler üzerinde gerçekleþtirilen testler ve
bu çalýþmalar neticesinde ortaya çýkarýlan formüller
hakkýnda bilgi temin edilebilmektedir.
Günümüzün dünyasýnda deðiþmeyen þeylerden bir
tanesi deðiþimin bizzat kendisidir. Ambalajlara iliþkin
düzenlemeler deðiþtikçe ve yeni bilgiler elimize
ulaþtýkça, iþ perspektifi açýsýndan bu tür geliþmelerin
zirvesinde olmak önem arz etmektedir. Baský
sektöründe görev yapan çalýþma arkadaþlarýnýz bu
görevde size yardýmcý olabilirler.
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Kaynak: EAFA  European Aluminum
Foil Association Yayýnlarý, Aðustos 2005

Alüminyum Folyo: Gerçekler
Malzeme ve Kullanýmý Hakkýnda Özet Bir Açýklama
 Alüminyum folyo çok ince alüminyum bir
tabakadýr (en fazla 200 mikron kalýnlýðýnda olabilir)
 Avrupa üretimi: 2003 yýlý 819,000 ton, 2004
yýlý 831,500 ton (On beþ AB üyesi, Bulgaristan,
Çek Cumhuriyeti, Ermenistan, Ýsviçre, Macaristan,
Norveç, Rusya, Slovenya ve Türkiye)
 Son yedi yýlda yýllýk ortalama büyüme oraný
yüzde 3.6dýr.
 Takriben yüzde 75i ambalaj ve evde kullanýlan
folyolar olarak tüketilmektedir. Geri kalan yüzde
25i ise endüstriyel olarak otomobillerde, binalar
için ýsý izolasyonunda, borularda, roket kablolarýnda
ve elektronik sanayinde kullanýlmaktadýr.
 Genel olarak ambalaj laminasyonlarýnda
kullanýlan sadece 6 mikron (0.006 mm) kalýnlýkta
alüminyum folyo ile, gýdalar taze kalýrken herhangi
bir soðutmaya gerek kalmadan aylarca muhafaza
da edilebilmektedir. Birçok ambalajlý gýdalara
kesin bariyer özellikleri sunmaktadýr. Deðerli
aromalarýn kaybýný önlemekte ve ambalajýn içindeki
gýdayý ýþýk, oksijen, rutubet ve kontaminasyona
karþý korumaktadýr. Kalite, duyarlý ve deðerli
ürünler için bozulmaya karþý en iyi korumayý
garanti etmektedir.
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Temel ambalaj uygulamalarý:
- Ýçi alüminyum kaplý karton kutular
- Poþetler ve karton kutular içinde korunan
gýdalar için ambalajlar
- Yoðurt kabý kapaklarý ve tereyað ya da
peynir için sargýlýk folyolar
- Þekerleme ambalajlarý
- Ýlaç blisteri ve açma þeritli ambalajlar
- Fýrýnda piþirilen ürünler, hazýr yemekleri
hayvan gýdalarý vb için folyo kaplar

 Alüminyum folyo yüksek seviyede ýsýl
iletkenliðe sahip bulunmaktadýr. Bu özelliði
yapýþtýrma ve sterilizasyon için gerekli olan enerjiyi
düþürmektedir.
 Alüminyum folyo
keza bir çok endüstriyel
uygulamalarda saðlamlýðý,
dövülebilirliði ve bariyer
özelliklerinden dolayý
yaygýn olarak kullanýlmaktadýr.
 Sürekli kullanýlabilmesi, etkin farklý teknikler
sayesinde alüminyum

tekrar kullanmak üzere folyo uygulamasýnýn birçok
çeþidinden tamamen geri dönüþtürülebilmektedir.
Ayýrmanýn mümkün olmadýðý yerde, daha ince
folyolar (50 mikrondan daha ince) içinde ýsýl olarak
tekrar geri kazanýlabilmektedir.

