
Bu broşürde verilen bilgilerin güvenilir ve iyi niyetle verildiği göz önünde bulundurulmalıdır ancak herhangi bir garantisi  yoktur.
Bu ürünü ticari olarak kullanmadan önce, kullanıcının kendi kullanım koşulları altında uygunluğunun denenmesi tavsiye olunur.

Ambalaj:

Ambalaj:

NOVAFIX PLUS KALIP KİMYASALLARI 
Ağır İş Kalıp Temizleme Fikseri

NOVA CTP THERMAL PLATE CLEANER
Kalıp Kimyasalları/CTP Kalıp Temizleme Fikseri

Özellikle konvansiyonel kalıplarda günlük baskı işlemleri sırasında temizlik ve ton kaldırma ama-
cıyla kullanılır. Beklemiş kalıplar üzerindeki kurumaya yüz tutmuş boyaların temizlenmesinde ve 
kalıpları arşivlemeden önceki son temizlik işlemlerinde çok etkili olup, yoğun ve konsantre bir 
üründür.

Avantajlar:
• Yüksek temizleme gücü sayesinde uygulamada sonuç verir.
• İz, cüruf ve oksitleri ortadan kaldırır.
• Yüksek çözme kabiliyetiyle mükemmel mürekkep temizliği
• Kalıp yüzeyini çizmeden gözeneklerdeki istenmeyen kir ve lekeleri yok eder.
• Kimyasal yapısı itibari ile kalıba zarar vermez.

Kullanım Şekli :
• Kalıbın temizlenecek yüzeyi sünger ile direkt olarak silinir.
• Kalıbın temizlenmiş yüzeyi daha sonra temiz su ile mutlaka durulanmalıdır.
• Hassas emisyona sahip kalıplarda ürünü sulandırarak kullanılması tavsiye edilir.

Özellikle thermal CTP kalıplarda günlük baskı işlemleri sırasında temizlik ve ton kaldırma amacıy-
la kullanılır. CTP kalıplar üzerindeki kurumaya yüz tutmuş boyaların temizlenmesinde ve kalıpları 
arşivlemeden önceki son temizlik işlemlerinde çok etkilidir.

Avantajlar
• Temizleme gücü thermal CTP kalıplar için özel ayarlanmıştır.
• Yüksek çözme kabiliyetiyle mükemmel mürekkep temizliği
• İş alanlarına düşük seviyede bir etki
• İz, cüruf ve oksitleri ortadan kaldırır.
• Fırınlanmış kalıplardada etkilidir.
• Yoğun ve konsatre bir üründür.
• Kalıp yüzeyini çizmeden gözeneklerdeki istenmeyen kir ve lekeleri yok eder.
• Kimyasal yapısı itibarı ile de kalıba zarar vermez.
• Temizleme işleminden sonra kalıp yüzeyine çok inceltidiği takdirde zamk görevi görür.

Kullanım Şekli:
• Uygulamada direkt olarak sünger üzerinde kalıbın temizlenecek yüzeyi silinir.
• Kalıbın temizlenmiş yüzeyi daha sonra temiz su ile mutlaka durulanır.
• Hassas emisyona sahip thermal CTP kalıplarda kullanılmak üzere üretilmiştir.
                       

2Lt.

2Lt.

Koli: 2Lt x 6 Adet

Koli: 2Lt x 6 Adet
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