NOVA REJUVENATOR
Nova Blanket Temizleyici
NOVA Rejuvenator sektörümüz için üretilmiş yeni jenerasyon üründür. Bu ürünün yaptığı işi yapabilmemiz mümkündür. Genel olarak matbaalarda kullanılan blanket temizlik malzemeleri
a- Yüksek uçucu ve yanıcıdırlar.
b- Kanserojen madde içerirler.
c- Tüketimleri fazladır.
d- Depolanma riskleri vardır.
e- Kalıba ve (veya) blankete atak yaparlar.
Nova REJUVENATÖR bütün bu olumsuzlukları taşımayan oldukça yüksek temizleme gücüne
sahiptir.

Avantajlar:

• Tüm bu teknik özellikleriyle kullanım ve depolamayla güvenli bir malzemedir.
• Makine, Merdaneler, Blanketler ve baskı kalıbına hiçbir zarar vermez. Blanket besleyicidir.
• Su ile karışabilir hem konvensiyonel hem UV mürekkepte etkilidir.
• Nova Rejuvenator yüksek temizleme gücüne sahip ve uçuculuğu düşüktür.
• Yanma ve tutuşma sıcaklığı oldukça ( 100°C ) yüksek olduğundan güvenli bir üründür.
• Blanket yüzeyinin çok iyi temizler ayrıca da baskı kalıbı üzerindeki mürekkebi de güvenle temizleyebilirsiniz.
Ambalaj:
1Lt.

Koli: 1Lt x 16 Adet

Kullanım Şekli:

• Uygulamada ürün direkt olarak su katılmadan kullanılır. Ancak istenirse su katılabilir.
• Ürün ofset baskı sistemlerinin tümünde blanketi ve aynı zamanda kalıbı silmek amacıyla kullanılır.
• Manuel kullanım için uygundur. Otomatik yıkamada kullanılmaz.
• Blanket temizliğinden sonra hızlı dönüş için kurulama gerektirmez. Ancak tavsiye edilir.
• Merdaneler üzerinde ya da Blanket üzerinde temizlik işlemi dışında bekletilmesi uygun değildir,
tavsiye edilmez.

NOVA SHAMPOO
Nova Şampuan
Ofset baskı makinelerinde makineyi hızlı yıkayıp temiz baskı yapabilmek amacı ile diğer yıkama
ürünleri ile yapılan işlemden sonra kullanılır. Yıkama şampuanı makinede merdane yıkama sonrası merdanelerde oluşan yağlanmayı giderir.Varsa diğer kalıntıları temizler.

Avantajlar:

• Yüksek temizleme gücü sayesinde bir uygulamada sonuç alırsınız.
• Yağ çözme kabiliyetiyle mükemmel temizlik sağlar.
• Makine merdanelere zarar vermez, güvenle kullanılacak bir üründür.
• Merdane yıkama Şampuanı genel olarak tüm Ofset makinelerinde tüm mürekkep cinsleri ile
kullanılabilir. Çünkü mürekkep olmayan ortamda kullanılır.
• Yoğun ve konsantre bir üründür.
• Yağ ve toz çözme özelliğine sahiptir.
• Yüksek temizleme gücüne sahiptir.
• Merdanelerin yüzeyindeki kalıntıları temizler ve yağlanmayı giderek baskıya hızlı geçiş sağlar.

Kullanım Şekli:
Ambalaj:

• Uygulamada ürün direkt olarak su katılmadan kullanılır.
• Merdanelerdeki yıkama işlemi sonrasında Şampuan dökülerek bir süre döndürülür.
• Sonrasında ise alkol ve su ile yıkanır.
• Şampuan uygulaması çok sıklıkla tekrarlanmaz.

1Lt.

Koli: 1Lt x 16 Adet

Member Of Fogra

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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