
 

 

Product Features 

 Varn® ProTek 2300 jest wszechstronnym środkiem buforującym, przeznaczonym do pracy ze wszystkimi 
rodzajami farby w tym UV i metalicznymi. 

 Varn® ProTek 2300 jest stabilnym środkiem odpowiednim do większości rodzajów wód zapobiegającym 
osadzaniu się wapnia. 

 Z Varn® ProTek 2300 dzięki redukcji/wyeliminowaniu kłopotów związanych z osadzaniem się wapnia (kaolinu) 
możliwe jest uzyskanie lepszego transferu farby a co za tym idzie odbitki o bardzo wysokiej jakości. 

 Varn® ProTek 2300 nie zawiera w swoim składzie środków mogących negatywnie wpłynąć na właściwości 
migracyjne. 

Zalety Varn® ProTek 2300 

 Odpowiedni dla każdego rodzaju farb. 

 Posiada certyfikat ISEGA. 

 Znakomita drukowność farbami metalicznymi. 

 Pomaga w kontrolowaniu kłopotów związanych z osadzanie 
wytrącaniem się wapnia (kaolinu). 

 Optymalnie dopasowana do wszystkich rodzajów farb 
zwłaszcza do zadruku opakowań.  

Varn® ProTek 2300 
Zaawansowany technologicznie bufor offsetowy optymalnie dostosowany do branży opakowaniowej 
 
 
 

Odpowiedni dla wszystkich rodzajów maszyn offsetowych 



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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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) 
 

Varn® ProTek 2300 

Kod produktu KT10-001G-01H5. 

Opakowanie 20kg (01H5). 

Zalecane dozowanie Pomiędzy 2% a 4%, w zależności od parametrów wody doprowadzanej do maszyny. 

Uwagi Podczas druku opakowań spożywczych należy postępować zgodnie z wytycznymi Dobrych Praktyk 
Produkcyjnych (Good Manufacturing Practice - GMP).. 

Certyfikaty OEM zatwierdzony (Heidelberg, KBA oraz manroland), zgodnie z kryteriami testów Fogra 
dotyczącymi korozji i puchnięcia elastomerów.  

 Posiada certyfikat ISEGA dotyczący bezpiecznego drukowania opakowań spożywczych 

 
 

Charakterystyka Zalety Kożyści 
   
 Optymalnie dostosowany do pracy z 

wszystkimi rodzajami farb. 
 Wszechstronne właściwości 

produkcyjne. 
 Brak koniczności stosowania 

dodatkowych środków. 

 Poprawia jakość druku. 
 Przyjazny dla użytkownika. 

   
 Bardzo dobrze sprawdza się w druku 

farb metalicznych. 
 Zapewnia znakomity balans 

woda/farba. 
 Zapewnia optymalne zwilżanie płyt. 
 Wydłuża żywotność płyt. 

 Czystszy druk. 
 Zmniejszenie przestojów. 
 Oszczędność kosztów. 

   
 Znakomite właściwości odświeżające 

płyty. 
 Szybki, czysty start. 
 Redukuje pylenie farb. 

 Zwiększa wydajność produkcji. 
 Zmniejsza ilość makulatury. 
 Ogranicza pylenie farb. 

   
 Kontrolowanie osadzania wapnia.  Utrzymywanie stabilnego pH. 

 Redukuje osadzanie się wapnia. 
 Dłuższa żywotność wałków i obciągów. 
 Mniej czasu na odwapnianie 

(odkwaszanie) wałków. 


