
 

 

Cechy produktu 

 Varn® Hydro-Solv AIII jest unikalną mieszanką wodorozcieńczalnych rozpuszczalników i środków czyszczących 
opracowany w celu usuwania resztek farb zarówno konwencjonalnych jak i UV, a także rozpuszczalnych w 
wodzie osadów węglanu wapnia. 

 Varn® Hydro-Solv AIII jest rozcieńczalny z wodą, ale sam w sobie nie zawiera wody. Szybko rozpuszcza resztki 
papieru, kurzu, farby, kazeiny i inne zanieczyszczenia obciągów i wałków znacznie lepiej niż tradycyjne 
zmywacze, które nie mieszają się z wodą. 

 Varn® Hydro-Solv AIII wnika głęboko w pory obciągów i łącząc się z pozostającą w nich wodą usuwa nawet 
osady węglanu wapnia. Dla ekonomii można łączyć z wodą 20-25%. 

 W celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy Varn® Hydro-Solv AIII, posiada niski zapach własny, a także spełnia 
wszystkie obowiązujące przepisy dla zmywaczy o wysokim punkcie zapłonu. 

Zalety Varn® Hydro-Solv AIII 

 Znacznie poprawia uwalnianie arkusza. 

 Doskonałe właściwości usuwania farby. 

 Znacznie redukuje puchnięcie wałków i obciągów. 

 Kompatybilny z mieszankami gum, takich jak nitrylowe 
mieszanki PCV. Nie nadaje się do EPDM i Nitrylu. 

 Stworzony zarówno do farb UV i konwencjonalnych. 

 Wysoki punkt zapłonu (>60°C) AIII. 

 Zalecany do automatycznych systemów. 

 Nadaje się do wszystkich podłoży, w tym folii. 

Varn® Hydro-Solv AIII 
Zmywacz do systemów automatycznych i mycia ręcznego 
 
 
 

Zmywacz do wałków i obciągów w druku mieszanym (konwencja + UV) 



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® Hydro-Solv AIII 

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 KV10-0A3G-#### ostatnie 4 znaki definiują rodzaj opakowania. 

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

Zastosowanie W automatycznych systemach używać w postaci nierozcieńczonej. 

Obciągi: Zmieszać z wodą lub stosować w postaci nierozcieńczonej przecierając powierzchnię 
obciągu nasączoną szmatką. Maksymalnie można rozcieńczyć z 20 % wody. 

Wałki: Używać w postaci nierozcieńczonej lub w wymieszać z wodą 20-25% w celu usunięcia osadów 
węglanów wapnia, resztek gumy i papieru. W celu zwiększenia efektywności i wydajności używaj w 
połączeniu z Varn® Take it off/Revitol i Varn® Calcium Deglazer jako część regularnego systemu 
utrzymania czystości maszyny. 

Nie używać do niewypalonych płyt pozytywowych i mieszanek gumowych EPDM. 

Punkt zapłonu >60ºC (AIII).  

Certyfikaty certyfikat OEM (Manroland, KBA i Heidelberg z automatycznymi systemami Baldwin) Spełnia 
wymagania Fogra na test puchnięcia elastomeru. 

 

 
 

Cechy Zalety Korzyści 
   
 AIII.  Wysoki punkt zapłonu. 

 Niski zapach własny. 
 Poprawa bezpieczeństwa. 
 Przyjazny dla użytkownika. 

   
 Doskonałe usuwanie farby.  Kompatybilny z większością systemów 

automatycznych. 
 Redukcja odpadów i zwiększenie 

produkcji. 
   
 Ekonomiczny w użyciu.  Mniejsza konsumpcja.  Oszczędność. 
   
 Doskonałe właściwości uwalniania 

arkusza. 
 Mniejszy tack.  Łatwiejszy start maszyny, krótsze 

postoje. 
   
 Znacznie zredukowane puchnięcie 

wałków i obciągów. 
 Kompatybilny z wszystkimi nitrylowymi 

związkami PVC. 
 Wszechstronne zastosowanie. 
 Zwiększa żywotność obciągów i 

wałków. 
   
 Odpowiedni do mycia farb 

konwencjonalnych i UV. 
 Jeden zmywacz do wszystkich 

zastosowań. 
 Wszechstronny i ekonomiczny. 


