Varn® True Blue
Środek do czyszczenia i regeneracji płyt

Specjalistyczny środek do zastosowań poligraficznych i do wszystkich
typów maszyn drukarskich.
Cechy produktu


Varn® True Blue szybko i całkowicie usuwa zanieczyszczenia z wszystkich wypalonych typów płyt, nawet po
długim okresie przechowywania.



Varn® True Blue przywraca powierzchnię chłonącą farbę, usuwa zadrapania, plamy, zaschnięte resztki farby i
smugi, które obniżają jakość druku.



Varn® True Blue wydłuża żywotność, obniża czas postoju maszyny i poprawia wydajność płyt.



Varn® True Blue może być użyty do wałków nawilżających, zabezpiecza powierzchnię płyty oraz hydrofilizuje
elementy niedrukujące.

Zalety Varn® True Blue


Można rozpylać w trakcie pracy maszyny.



Zapewnia szybki i czysty start maszyny..



Usuwa zaschnięte resztki farby i smugi.



Sprawia że obszar obrazu jest bardziej chłonny



Usywa zarysowania powierzchni i plamy utleniania.

Varn® True Blue
Cechy

Zalety

Korzyści

 Silne działanie czyszczące

 Efektywnie czyści obszary niedrukujące
płyty..

 Szybsze uruchomienie maszyny.

 Zawiera silne środki dezynfekujące

 Usuwa zadrapania i plamy utleniania

 Wydłuża żywotność płyty.

 Nadaje się do czyszczenia płyt i wałków
zwilżających

 Uniwersalny.

 Jeden produkt do różnorodnych
aplikacji.

Kod produktu

KU40-5TBG-01AF.

Rodzaj opakowania

1 litr.

Zastosowanie

Wyłącz maszynę i podnieś wałki mające kontakt z płytą. Nanieś Varn® True Blue za pomocą
zwilżonej wodą szmatki lub gąbki. Nałożyć równomiernie na całej płycie lub wytrzyj obszary
zabrudzone.Po zakończeniu czynności należy płytę natychmiast przemyć wodą w celu usunięcia
resztek Varn® True Blue. W razie potrzeby czynność powtórzyć.
Użyj w postaci sprayu. Użyj Varn® True Blue w butelce z atomizerem bądź sprayu bezpośrednio na
wałek nawilżający w trakcie pracy maszyny.

Punkt zapłonu

40ºC (AII).

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

W przypadku pytań chętnie udzielimy dalszych informacji.

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.
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Nazwy produktów oznaczone są znakami towarowymi zastrzeżonymi przez Flint Group
(grupę reprezentowaną przez Flint Group US LLC lub Flint Group Germany GmbH)
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