
 

 

Cechy produktu 

 Varn® Enviroflex Aquawash zastał opracowany dla maksymalnej wydajności oraz specjalnie stworzony do 

stosowania dla wszystkich rodzin płyt flexograficznych, wałków anilox, duktora farbowego, obudowy oraz 

podłogi wokół maszyny. 

 Varn® Enviroflex Aquawash został opracowany do zastosowania do konserwacji maszyn. 

 Varn® Enviroflex Aquawash został opracowany przy zastosowaniu bezpiecznych detergentów i środków 

czyszczących, nadających się do czyszczenia z farb i lakierów wodnych z większości powierzchni drukarskich.  

 Varn® Enviroflex Aquawash może być stosowany do codziennego płukania I mycia układy dozującego. 

 Varn® Enviroflex Aquawash jest uniwersalnym flexograficznym środkiem myjącym, opracowanym do 

wszechstronnego zastosowania. Może być dozowany bezpośrednio do automatycznego układu myjącego, 

pomocniczego układu myjącego płyty, systemu mycia wiaderek, czyszczenia zbiorników w drukarni oraz do 

automatycznych myjek podłogowych.  

Zalety Varn® Enviroflex Aquawash 

 Odpowiedni do automatycznych układów myjących. 

 Odpowiedni do regularnego czyszczenia. 

 W pełni biodegradowanly. 

 Zmywa farby wodne. 

 Niski zapach/niskopieniący. 

 Ekonomiczny w użyciu. 

 Redukuje odpady. 

 Odpowiedni do regularnego płukania w obiegu.  

Varn® Enviroflex Aquawash 
Uniwersalny środek czyszczący 

 

 

 

Środek czyszczący dedykowany do aplikacji Flexsograficznych 

 



W przypadku pytań chętnie udzielimy dalszych informacji. 

 

Szeroka gama produktów. Łatwiejszy dostęp. Lepsze rezultaty. 
Flint Group oferuje unikalną i skuteczną kombinację produktów, serwis techniczny i wiedzę specjalistyczną, dając  dostęp do szerokiej 

gamy produktów. 

 

Farby i Lakiery. Chemia pomocnicza. Obciągi. Sleevy. 

 

Polegaj na naszej konsekwencji, wiarygodności i zorientowaniu na klienta. Naszym celem jest maksymalne ułatwienie procesów 

produkcyjnych, zapewniając osiągnięcie celów businessowych. Wspólnie z produktami Flint Group, możesz prowadzić swój business z 

pewnością siebie i spokojną głową 
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Varn® Enviroflex Aquawash 

Nasze dokumenty techniczne zawierają informacje i porady dla klientów. Według 

najlepszej wiedzy Flint Group zawarte w nich informacje są zgodne z prawdą. Nie 

ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, fakty, ani opinie. Klienci 

muszą sami sprawdzić, czy niniejszy produkt jest odpowiedni do danego zastosowania. 

Nie odpowiadamy za żadne straty wynikające z uznania przez kogokolwiek 

przydatności zawartych tu materiałów. 

  

Nazwy produktów oznaczone są znakami towarowymi zastrzeżonymi przez Flint Group 

(grupę reprezentowaną przez Flint Group US LLC lub Flint Group Germany GmbH) 

Kod Produktu KV60-0AWG-#### (ostatnie 4 znaki oznaczają wielkość opakowania). 

Wielkości Opakowań 1 litr (DKAF), 10 litrów (DKF9), 20 litrów (DKH5), 200 litrów (DKN1) i 1000 litrów (DKU0). 

Aplikacja Varn® Enviroflex Aquawash może być pompowany lub rozprowadzany w całym układzie dozującym 

farbę. 

 Varn® Enviroflex Aquawash może być aplikowany gąbką, szmatką, szczotką, rozpryskiwany.  

 Pozostawić produkt na kilka minut, wyszorować następnie wytrzeć i spłukać czyszczoną powierzchnię 

następnie wytrzeć szmatka do sucha. 

 Varn® Enviroflex Aquawash powinien być przed zastosowaniem ręcznie lub przez system dozujący 

odpowiednia rozcieńczony.  

 Dla zoptymalizowania wydajności, stosować w połączeniu z Varn Enviroflex Pad. 

 

 

 

Cechy Korzyści Korzyści 

   
 Opracowany przy zastosowaniu 

bezpiecznych detergentów i środków 

czyszczących. 

 Skutecznie zmywa farby i lakier wodne.  Przyjazny dla użytkownika. 

 Uniwersalny w użyciu. 

   

 W pełni biodegradowalny.  Przyjazny dla środowiska.  Łatwość obsługi I utylizacj. 

   

 Detergenty zgodne z wszystkimi farbami, 

płytami flexograficznymi i  miesznkami 

gumowymi. 

 Nie uszkadza płyt fotopolimerowych. 

 Nie wywołuje erozji/korozji na 

powierzchni płyt.  

 Poprawia, jakość druku, redukcja cętek i 

odpadów, przedłuża żywotność. 

   

 Zmywa farby wodne, płyty lakierujące, 

wałki anilox  i duktor farbowy. 

 Bezpieczny do codziennego płukania i 

czyszczenia układu dozującego farbę. 

 Pomaga utrzymać rozmiar aniloxa. 

 Ekonomiczny. 

 Szybszy czas zmywania. 

 Mniej przestojów maszyny 

spowodowanych gęstością optyczną lub 

trudnościami ze zmywanie.  


