
 
                                        
 

 
 
 
KP091 Caneta adicionadora.                        

 
Caneta adicionadora, para chapas. Esta caneta está disponível com a ponta ampla. 
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Informações e Descrição do produto 

                                  Caneta adicionadora 

 

  

     Instruções de trabalho  
      

Correção em uma placa desenvolvida antes de imprimi r. 
 
o Remova a goma da área que precisa ser corrigida com algodão úmido ou 

esponja molhada.  
o Limpe a área completamente e deixe secar. 

o Execute a sua correção escrevendo com a caneta (apenas uma vez - não 
várias vezes na mesma área). 

o Limpe a placa antes de imprimir. 

o Após a correção, sempre coloque a tampa na caneta. 
 
  Na correção da imprensa 

o Remova a tinta da chapa com o limpador dedicado. 

o Certifique-se de que toda a tinta seja removida. 

o Faça a área de correção secar completamente. 

o Execute a sua correção escrevendo com a caneta (apenas uma vez - não 
vários vezes na mesma área). 

o • Após a correção, coloque sempre a tampa na caneta. 
 

  

  

  



Compatibilidade   

   

Chapa   

• Avatar T-CF   

• Avatar T-ZP  
 

•Avatar V-ZH  
 

• Azura TE  
 

• Azura TS   

• Azura TU   

• Azura Vi   

• Eclipse  
 

• Energy Elite   

• Energy Elite Eco   

• Energy Elite Pro   

• Meridian P51   

• N95 – VCF   

• Thermostar P970   
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• Armazenar à temperatura ambiente em local seco e ventilado.                           

•  Mantenha longe do calor e da luz solar. 

•  Mantenha os recipientes fechados. 

• Vida útil: 18 meses após a data de fabricação. 

• Art. Código 1 X 3 pc: R2Q2Q 

 

• Coletar, se possível. 

• Enviar para centros de eliminação autorizados. 

• Siga as regulamentações locais e nacionais. 

         • Leia a Ficha de Segurança (FISPQ) antes de utilizar 

           os produtos. 


