Informações e Descrição do produto
Limpador de chapa

Antura CtP Plate Cleaner
Limpador de chapa de alta solvência em tinta, indicado para todas as chapas de CtP.
Antura CtP Plate Cleaner, nosso estado da arte padrão, limpador geral de chapas para todas as chapas de CtP. Remove a tinta e fornece
proteção durante paradas de máquina. Disponível em 6 x 1 L e 12 x 1 L.

Instruções de uso
Características principais

•
•

Agitar ante de usar.

•
•

Lavar imediatamente com água.

Aplicar o Antura CtP Plate Cleaner diretamente sobre a chapa com uma
esponja, limpe com a aplicação de pressão para remover a tinta da chapa.
O Antura CtP Plate Cleaner não deve ficar na área de imagem por
um longo período, pois causara um desgaste precoce.

•
•
•
•

Adequado para todas as tecnologias de Ctp.

•

Viscosidade optimizada para uma aplicação
mais fácil.

•
•
•
•

Melhora a receptividade de tinta na imagem.

Limpador de chapa com alta solvência de tinta.
Alto ponto de inflamação.
Elimina espuma, oxidação e arranhões
leves.

Melhora as propriedades hidrofílicas da área.
Emulsão estável.
Fornece proteção durante a parada de
máquina.
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Compatibilidade
Chapas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adamas

Aplicação
Tipo de tinta

Aluva P
Avatar T-ZP

Convencional Sim

Avatar V-ZH

Coldset Sim

Azura TE

Heatset Sim

Azura TS

UV Não

Azura TU

Cura de baixa potência Sim

Eclipse
Energy Elite

Electronic Beam Sim

Energy Elite Eco
Energy Verne
Meridian P51
N95-VCF
Thermostar P970

Propriedades
Fisica
Aparência Branca
Ponto de fulgor >61 °C

Químico
Componentes voláteis (VOC) 2 0 . 5
Sem aroma N ã o

Densidade 0.950 Kg/L
Viscosidade 1740 mPas
Acidez (25°C) 2.20 pH
Solvência de tinta Forte
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Armazenamento
•

Armazenar à temperatura ambiente em local seco e
ventilado.

•
•
•

Manter longe do calor e da luz solar.

Informações do pedido
•
•

Art. código 6x1 litros: P9O9N
Art. código 12x1 litros: AHEQD

Manter os recipientes fechados
Vida útil: 18 meses após a data de fabricação.

Descartes

Segurança

•
•

Coletar, se possível.

Ler a Ficha de Segurança (FISPQ) antes de utilizar os produtos.

Enviar para centros de descartes
autorizados.

Sempre que necessário, solicitar a Ficha de Segurança ao Suporte

•

Seguir as regulamentações legais
locais e nacionais.

Técnico da Agfa.
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