Informações e Descrição do produto
Caneta Corretora

KP011 Caneta corretora.
Goma Caneta de exclusão para chapa térmicas positivas. Esta caneta está disponível com a ponta fina, média
e ampla.
Remova a tinta da chapa com o limpador formulado para chapas. Certifique-se de que toda a tinta da area de remoção foi
removida.Remova a imagem com a caneta corretora. Imediatamente após a correção, remova com um algodão ou uma esponja
úmida os residuos da correção deixado na chapa. Tenha cuidado para não limpar os resíduos líquidos na área da imagem. Após a
correção, sempre insira a tampa na caneta.

Compatibilidade
Chapa
• Amigo TS
• Azura TE
• Azura TS
• Azura TU
• Meridian P51
• Thermostar P970

Agfa e a Agfa rhombus são marcas comerciais da Agfa-Gevaert NV, Bélgica, ou de suas afiliadas. KP011 é uma marca registrada da Agfa-Graphics NV, Bélgica e de suas afiliadas. Todos os
outros nomes de marcas e produtos podem ser marcas de serviço, marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários. Todas as especificações do produto estão
sujeitas a alterações sem aviso prévio. Copyright 11- 12 - 2019 Agfa Graphics NV. Todos os direitos reservados. Publicado pela Agfa Graphics NV, Bélgica.

•

Armazenar à temperatura ambiente em local seco e ventilado.

•

Mantenha longe do calor e da luz solar.

•

Mantenha os recipientes fechados.

• Coletar, se possível.
• Enviar para centros de eliminação autorizados.

• Art. Código 1 X 3 pc: OAXFK

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

• Siga as regulamentações locais e nacionais.
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