
 

 

Características do produto 

• Varn® Premier Fount LA, é baseado numa tecnologia completamente nova, verdadeiramente revolucionária, 
para a eliminação num só passo do álcool, tendo sido experimentado e testado em todos os tipos de 
máquinas de folha-a-folha. Este produto, totalmente tamponado, é estavel em todos os tipso de águas, e irá 
reduzir dramáticamente  a necessidade de álcool, e em muitos casos,  eliminando-lo mesmo. 

• Adequado para todos os tipos de chapas, tintas e sistemas de molha – o Varn Premier Fount LA é um produto 
completo que permite imprime melhor e com arranques mais limpos e rápidos, reduzindo-se também o 
consumo de tinta. 

• Varn® Premier Fount LA foi formulado para ir ao encontro dos ultimos requisitos da tecnolociga CtP mais 
recente. 

Vantagesn do Varn® Premier Fount LA 

• Redução ou eliminação do álcool. 

• Propriedades dessensibilizadores melhoradas. 

• Trabalha com menos água e tinta. 

• Amigo do calcio. 

• Arrnaques mais rápidos. 

• Ajuda na secagem da tinta. 

• Compativel com todos os tipos de chapas, sistemas de 
molha e tintas. 

• Niveis baixos de COV. 

• Amigo do ambiente, biodegradável. 

• Inibidores de corrosão. 

Varn® Premier Fount LA 
Aditivo de molha avançado para a redução de álcool  
 
 
 

Adequado a toda as máquinas de impressão folha a folha 



Contacte-nos por favor para mais informações. 

Mais produtos. Acesso directo.  Melhores resultados. 
A divisão de Print Media do grupo Flint oferece uma combinação única e poderosa combinação de produtos, serviços e experiencia; 
proporcionando-lhe acesso à mais ampla gama de produtos químicos para a impressão  
 
Tintas e vernizes. Químicos para impressão, Cautchús convencionais e tubulares. Consumíveis. 
  

Confie em nós em termos de consistência, fiabilidade e foco no cliente. O nosso objectivo é ajudá-lo a alcançar os seus objectivos de 
negócio. Com os produtos do grupo Flint nas suas oficinas de impressão, pode operar o seu negócio com confiança e paz de espirito. 
 
 

Print Media Europe 
Varn House, Brinell Drive, 
Northbank Industrial Park, Irlam, 
Greater Manchester, M44 5BL, UK. 

T +44 (0)161 775 5412 
F +44 (0)161 775 5415 
printmedia.eu@flintgrp.com 
www.flintgrp.com 
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O objectivo dos nossos documentos técnicos é informar nossos clientes sobre os valores 
gerais. No entanto, a possibilidade de transferência de valores gerais conhecidos a partir da 
experiência e resultados laboratoriais para aplicações práticas concretas depende de uma série 
de factores que estão além do nosso controle. Solicitamos, portanto, para o seu entendimento 
de que este documento conselho não pode ser usado como base para reclamações legais. 
Além disso, a aplicação correta de cada produto tem de ser verificado com cuidado para 
adequação.  
 
Os nomes de produtos seguidos de ® são marcas comerciais registradas por Flint Group 
Incorporated. 
 

Varn® Premier Fount LA 

Código do produto KT10-10MG-#### (os últimos 4 dígitos são relativos ao tipo de embalagem). Tamb+em dosponivel 
na versão para águas duras/alcalinas com mais de 250 ppm de carbonato de cálcio e/ou um 
duraze de 15°dh - KT10-144G-####. 

Embalagens 10kg (01F9), 20kg (01H5), 200kg (01N1) e 600kg (01U6). 

Dose recomendada Entre 2% e 4%  dependendo das condições da água. 

Notas Se estiver a trabalhar para a indústria alimentar, siga as directivas Good Manufacturing Practice 
(GMP) para embalagem  

Aprovações Aprovado OEM (máquinas de folha-a-folha Heidelberg, KBA e manroland) de acordo com os testes 
de corrosão e dilatação da Fogra. 

 
 

Características Vantagens Benefícios  

   
• Reduz/elimina o álcool (IPA). • Responsabilidade ambiental. 

• Melhores condições e trabalho. 

• Sem necessidade de aditivos 
adicionais. 

• Redução significativa de custos. 

• Fácil de usar. 

• Solução de um só passo. 

   

• Universal. • Para se usar com todo o tipo de 
chapas, papeis, tintas, sistemas de 
molha e tipos de água. 

• Maior flexibilidade da produção. 

• Versatilidade total e desempenho 
avançado. 

• Redução de custos. 

   

• Humidade mínima. • Reduz a acumulação de tinta nos 
cilindros de impressão. 

• Melhora a secagem. 

• Redução da frequência de lavagem do 
cilindro de impressão. 

• Redução da maculação. 
   

• Sistema de molha melhorado. • Reduz o consumo de álcool. 

• Reduz os COVs. 

• Cores mais densas. 

• Maior rendimento da tinta. 

• Amigo do ambiente. 
   

• Sistema tamponável estável. • Controlo preciso do pH. • Qualidade de impressão consistente. 
   

• Sem espuma. • Melhor controlo da molha. • Reduz o desperdício. 


