
 

 

Cechy produktu 

 Varn® Take It Off jest to najwyższej próby środek do wałków i obciągów w postaci żelu, który głęboko wnika w 
powierzchnię gumy, zbiera zasuszoną farbę i rozpuszcza zbudowane osady. 

 Varn® Take It Off wykorzystuje unikalne łagodne cząsteczki czyszczące, które usuwają farbę i osady nie 
uszkadzając powierzchni wałków i obciągów. 

 Varn® Take It Off nie ma powinowactwa do pozostawania na powierzchni metalu lub gumy, więc całkowicie 
zmywa z wodorozcieńczalnym zmywaczem Varn® 

 Varn® Take It Off jest szczególnie polecany, jako kluczowy element regularnego programu konserwacji wałków. 

Zalety Varn® Take It Off 

 Pomaga wydłużyć życie obciągów i wałków. 

 Bezpieczny dla wałków i obciągów. 

 Usuwa osady z wapnia i farby. 

 Nie agresywny. 

Varn® Take It Off 
Żel do usuwania osadów z wałków i obciągów 
 
 
 

Specjalistyczny środek do wszystkich aplikacji i maszyn drukujących. 



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® Take It Off 

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 KU40-0TFG-#### (ostatnie 4 cyfry definują rodzaj opakowania). 

Rodzaj opakowania 250ml (03A0) i 1kg (01B7). 

Zastosowanie Obciągi: Wetrzyj Varn® Take It Off na całej powierzchni obciągu i pozwól przeniknąć w głąb. 
Następnie przed uruchomieniem maszyny zmyj preparat wodorozcieńczalnym zmywaczem Varn®.  
W przypadku mocno zabrudzonych obciągów, z których nie można usunąć osadów, należy nanieść 
Varn® Take It Off  i pozostawić na noc lub weekend. Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie 
umyć obciąg.  

 Wałki: usunąć mokrą farbę. Nanieść niewielką ilość Varn® Take It Off nad rolką dystrybutora i 
uruchomić maszynę na ok 3 minuty. Następnie zaciągnąć zmywacz i wałki wodorozcieńczalnym 
zmywaczem Varn®. Dla maszyn wyposażonych w rolki EPDM nie zostawiać środka dłużej niż 
godzinę. Varn® 

 
 

Cechy Zalety Korzyści 
   
 Nie agresywny.  Bezpieczny dla gumowych wałków. 

 Można używać codziennie. 
 Wydłuża życie wałków. 
 Może być stosowany jako część 

regularnego systemu utrzymania 
czystości na maszynie. 

   
 Żel.  Łatwa aplikacja.  Wysoce skuteczny w usuwaniu osadów. 
   
 Uniwersalny.  Odpowiedni do czyszczenia wałków i 

obciągów. 
 Jeden produkt do wielu zastosowań. 

   
 Bardzo skutecznie usuwa osady.  Szybka zmiana koloru.  Podnosi produktywność i zmniejsza 

czas przestoju maszyny. 


