NOVA WASH UV
Blanket ve Merdane Temizleyici
UV mürekkebi kullanan makinelerdeki blanket ve merdane temizliği için tasarlanmış orta seviyede kuruma özelliği sunan, yüksek temizleme gücü olan yıkama kimyasalıdır. NOVA WASH UV
büyük makine üreticilerinin talebine uygun olarak tam bir korozyona karşı koruma ve yumuşatma
özelliğine sahiptir. NOVA WASH UV aynı zamanda konvansiyonel mürekkeplerle de kullanılır.

Avantajlar:

• Çözücü özelliği ile mükemmel mürekkep temizleme sağlar.
• Tam korozyon engelleme sayesinde baskı makineleri için güvenlidir.
• Kauçuk merdaneler ve blanketler için emniyetlidir.
• Blanketler üzerinde kalıntı yapmaz.
• Kokusu çok azdır.

Kullanım Şekli:

• Elle Kullanım için: Elle temizlik yaparken tiftik yapmayan bir bez parçası kullanın. Temizlikten
sonra kuru bir bezle silin.

Ambalaj:
10Lt.

30Lt.

200Lt.

1000Lt.

NOVA WASH 60W
Blanket ve Merdane Temizleyici Solventi
Yüksek temizleme gücü olan, orta seviyede kuruma özelliği de sunan su ile karışabilen blanket
ve merdane yıkama kimyasalıdır. NOVA WASH 60 W zararlı maddeler içermez. Çevreye ve insan
sağlığına duyarlı malzemelerden üretilmiştir. Kolaylıkla mürekkebi, kağıt tozlarını ve zamkı temizler. NOVA WASH 60 W büyük makine üreticilerinin talebine uygun olarak tam bir korozyona karşı
koruma ve yumuşatma özelliğine de sahiptir.

Avantajlar:

• Yüksek çözücü özelliği ile mükemmel mürekkep temizleme sağlar.
• Tam korozyon engelleme sayesinde baskı makineleri için güvenlidir.
• Kauçuk merdaneler ve blanketler için emniyetlidir.
• Ön fırınlama yapılan kalıplar için emniyetlidir.
• Aroma içermez, minimum kokusu vardır.
• Parlamaz olarak sınıflandırılan yüksek parlama noktasına sahip bir üründür.
• Yanma ve tutuşma sıcaklığı ≥63˚C’dır.

Kullanım Şekli:

• Elle Kullanım için: Temizlik ihtiyacına göre %15’ten %40’a kadar su ilave ediniz. Tiftik yapmayan
bir bez parçası ile yüzeyi temizleyiniz. Sonra su ile durulayınız.
• Otomatik Kullanım için: Makinenin kullanım talimatına bakınız.

Ambalaj:
10Lt.

30Lt.

200Lt.

1000Lt.

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.

http://www.teknova.com.tr - marketing@teknova.com.tr

