
 

 

Charakterystyka produktu 

 Varn® V60 Plus jest środkiem do czyszczenia wałków i obciągów o nowej, udoskonalonej formule, która zawiera pakiet 
emulgujący oraz mieszankę rozpuszczalników zapewniającą o wiele większą siłę czyszczenia, niż inne porównywalne 
środki czyszczące na dzisiejszym konkurencyjnym rynku. 

 Varn® V60 Plus posiada wysoki punkt zapłonu (klasyfikacja AIII) i uzyskał aprobaty wiodących producentów maszyn 
drukarskich i podzespołów. 

 Varn® V60 Plus redukuje czas cyklu mycia i gwarantuje mniejsze zużycie od typowych zmywaczy dostępnych na rynku. 

 Varn® V60 Plus zawiera środki chroniące przed korozją. Jest idealny dla nowych maszyn i automatycznych systemów 
myjących wałki i obciągi. 

Zalety Varn® V60 Plus 

 Znakomite właściwości czyszczące. 

 Certyfikat FOGRA. 

 Rekomendowany do automatycznych systemów mycia. 

 Bezpieczny dla wszystkich płyt, także materiałów CtP. 

 Wysoki punkt zapłonu (>60ºC) AIII. 

 Doskonała ochrona przed korozją. 

 Niski zapach własny. 

Varn® V60 Plus 
Zmywacz do systemów automatycznych i mycia ręcznego 
 
 
 

Odpowiedni dla wszystkich rodzajów maszyn drukarskich 



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® V60 Plus 

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 KV10-0V6G-#### (ostatnie 4 znaki definiują rodzaj opakowania). 

Rodzaje opakowań 10 litrów (01F9), 20 litrów (01H5), 200 litrów (01N1), 600 litrów (01U6), 1000 litrów (01U0). 

Zastosowanie Obciągi: Varn® V60 Plus w automatycznych systemach powinien byc używany w nierozcieńczonej 
postaci, w przypadku mycia ręcznego może być rozcieńczony wodą do 20%.         
Wałki: Varn® Varn® V60 Plus w automatycznych systemach powinien byc używany w 
nierozcieńczonej postaci, w przypadku mycia ręcznego może być rozcieńczony wodą do 20%.          
W celu uzyskania optymalnego efektu należy stosować w połączeniu z  Varn® Take it off/Revitol i 
Varn® Calcium Deglazer jako część regularnego systemu utrzymania maszyny w czystości.             
Dla zwiększenia wydajności zmywacz można łączyć z dodatkiem Varn® Aqua Plus wash. 

Punkt zapłonu >60ºC (AIII).  

Aprobaty Manroland - wszystkie typy maszyn drukarskich - Coldset, Heatset i Sheetfed;   
 KBA – wszystkie typy maszyn drukarskich -Coldset, Heatset i Sheetfed;  
 Heidelberg - offsetowe maszyny z automatycznymi systemami Baldwina;  
 Spełnia wymagania Fogra na test niszczenia i puchnięcia elastomeru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

Cechy Zalety Korzyści 
   
 Bardziej efektywne rozpuszczanie 

farby, w porównaniu z podobnymi 
środkami dostępnymi na rynku. 

 Szybsze mycie. 
 Wymagana mniejsza ilość. 

 Zredukowany czas postoju. 
 Oszczędność. 

   
 Ekonomiczny w użyciu.  Niższe zużycie. 

 Mniej odpadu rozpuszczalnikowego. 
 Oszczędność. 
 Zredukowane koszty utylizacji. 

   
 Zaaprobowany przez wiodących 

producentów maszyn drukarskich. 
 Kompartbilny z automatycznymi 

systemami. 
 Potwierdzona gwarancja. 

 Wielofuncyjność aplikacji. 
 Brak efektu puchnięcia na gumowych 

elementach zespołu drukującego. 
   
 Wysoki punkt zapłonu (AIII).  Niska toksyczność.  Bezpieczny dla środowiska. 

 Bezpieczny w użyciu i składowaniu. 
   
 Niski zapach własny.  Zwiększone bezpieczeństwo w 

zakładzie pracy. 
 Lepsze warunki pracy dla drukarzy. 


