
 

 

Cechy produktu 

 Varn® Enviroflex Pad jest to unikalny produkt, który został opracowany, aby podczas stosowania w połączeniu z 

innymi produktami z serii zmywaczy Varn Enviroflex, uzyskać optymalne efekty czyszczenia jak również sprostać 

wymogom branży Flexograficznej. 

 Czyściwo Varn® Enviroflex Pad zostało tak opracowane, aby wniknąć w głąb każdej nawet jak najmniejszej 

kapilary aniloxu zapewniając optymalny efekt czyszczenia nawet bardzo trudno dostępnych i zanieczyszczonych 

powierzchni. Średnica elementów czyszczących dopasowuje się do szerokości poszczególnych komórek rastra 

(50 mikronów). 

 Varn® Enviroflex Pad nadaje się do czyszczenia płyt CtP jak również cylindra wklęsłego - wklęsłodruk. 

 Varn® Enviroflex Pad składa się ze specjalnej warstwy chłonnej, która wspomaga i usprawnia proces mycia 

wałków. 

Zalety Varn® Enviroflex Pad 

 Bardzo dokładne i dogłębne czyszczenie nawet pojedynczych 

kapilar wałków anilox. 

 Wielkość elementów czyszczących dopasowana do wielkości 

poszczególnych kapilar wałka anilox. 

 Nie szkodliwe, elastyczne. 

 Nadaje się do czyszczenia nawet bardzo zabrudzonych 

obszarów takich jak obudowa maszyny, podajniki oraz rolki.  

Varn® Enviroflex Pad 
Czyściwo do optymalnego usuwania farby z wałków anilox 

 

 

 

Do aplikacji flexograficznej 

 



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® Enviroflex Pad 

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 KW10-0EPG-1001. 

Wielkość Opakowania Pudełko 20 sztuk. 

Aplikacja Stosować w połączeniu z innymi zmywaczami z serii Varn Enviroflex 

 

 

Cechy Korzyści 

  
 Efektywnie usuwa 

pozostałości farb 

rozpuszczalnikowych, 

wodnych, UV oraz lakierów. 

 Jeden produkt do wszystkich 

aplikacji. 

 Może być stosowany na jaki i 

poza maszyną. 

  

 Zastosowanie dwustronne, 

przez co możliwe jest 

czyszczenie płyt CtP jak 

również cylindrów druku 

grawiurowego. 

 Długa żywotność. 

 Nie uszkadza powierzchni 

wałka anilox. 

 Wielkość elementów 

czyszczących dopasowana do 

wielkości poszczególnych 

kapilar wałka anilox. 

Aplikacja 
Farby 

Wodne 

Farby 

Rozpuszczalnikowe 
Farby UV 

   

Wałki anilox   

   

System dozujący farbę    
   

Cylinder dociskowy   

   

Obudowa maszyny   

   

Rolki dociskowe   

   

Rolki prowadzące    
   

Opakowania zwrotne   

   

Dodatkowe 

urządzenia czyszczące   

   

   

Płyty drukowe   


