
1000Lt.200Lt.30Lt.10Lt.

Ambalaj:

1000kg.200Lt.30Lt.10Lt.

Ambalaj:

TURKUAZ WASH 60WM 
Fogra Onaylı Otomatik Yıkama Solventi

NOVA BLUE WASH 60 WM
Fogra Onaylı Otomatik Yıkama Solventi 

Çok renkli günümüz ofset baskı makinelerinde özellikle otomatik yıkama teribatında güvenle kul-
lanabileceğiniz FOGRA lisanslı yıkama solventidir. Ayrıca diğer bütün ofset makinelerde, coldset 
baskı makinelerinde gerek otomatik yıkama gerekse el ile temizlikte kullanılır. Blanket ve merda-
neler için güvenilir, etkili bir temizlik ürünüdür.

Avantajlar:
• Her türlü çalışma ortamında yüksek temizleme performansı gösterir.
• Merdanelerinizde uzun soluklu ve sağlıklı bir çalışma temin eder.
• Ekonomik düşük seviyede kokusu ile çalışma ortamında rahatsız etmez.
• Her makine için fabrikasından kullanım sertifikalı bir üründür. 
• Yanma tutuşma sıcaklığı ≥63°C‘dir.
• TURKUAZ  WASH 60WM Uluslararası FOGRA Lisanslı ürünüdür.
• Formülünde koruyucular içerir. Merdanelere, blankete ve metal aksamlara atak yapmaz.
• İçeriğinde bulunan koruyucular sayesinde insan makine ve çevre sağlığı açısından minimum 

zararlıdır.

Kullanım Şekli:
• Otomatik kullanımlarda yıkama haznesine direkt konulur.
• El ile blanket temizliğinde yine direkt kullanılır.
• Makine ve matbaa temizliğinde istenilen temizlik gücünde su ile karıştırılarak kullanabilirsiniz.

Çok renkli günümüz ofset baskı makinelerinde özellikle otomatik yıkama teribatında güvenle kul-
lanabileceğiniz FOGRA lisanslı yıkama solventidir. Ayrıca diğer bütün ofset makinelerde, coldset 
baskı makinelerinde gerek otomatik yıkama gerekse el ile temizlikte kullanılır. Blanket, merdane-
ler ve metal (krom) aksamlar için güvenilir, etkili bir temizlik ürünüdür.

Avantajlar:
• Her türlü çalışma ortamında yüksek temizleme performansı gösterir.
• Merdanelerinizde uzun soluklu ve sağlıklı bir çalışma temin eder.
• Ekonomik düşük seviyede kokusu ile çalışma ortamında rahatsız etmez.
• Her makine için fabrikasından kullanım sertifikalı bir üründür.
• Su ile karışabilir.
• Yanma tutuşma sıcaklığı ≥63°C‘dir.
• NOVA BLUE  WASH 60WM Uluslararası FOGRA Lisanslı ürünüdür.
• Formülünde koruyucular içerir. Merdanelere, blankete ve metal aksamlara atak yapmaz.
• İçeriğinde bulunan koruyucular sayesinde insan makine ve çevre sağlığı açısından minimum 

zararlıdır.

Kullanım Şekli:
• Otomatik kullanımlarda yıkama haznesine direkt konulur.
• El ile blanket temizliğinde yine direkt kullanılır.
• Makine ve matbaa temizliğinde istenilen temizlik gücünde su ile karıştırılarak kullanabilirsiniz.
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http://www.teknova.com.tr - marketing@teknova.com.tr

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.
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