Informações e Descrições do produto
Goma

RC794
Goma finalizadora, para maquinas de jornais.
RC794 é uma goma finalizadora, com baixa viscosidade, compatível com todas as chapas offset. O produto forma uma camada fina e
uniforme na chapa, permitindo a remoção rápida da goma antes da impressão. O RC794 pode ser usado para armazenar chapas por 1 a 2
semanas.

Instruções de uso
Características principais
Aplicação automática

•
•

Preencha a processadora de acordo com as instruções.

•

Otimizar as configurações do secador para evitar o aumento de viscosidade.

Reabasteça regularmente com o produto concentrado para manter o
nível do tanque da processadora.

•
•
•
•
•
•

Pronto para uso.
Projetado para aplicação Automática.
Baixa viscosidade.
Armazenamento a médio prazo.
Compatibilidade com todas as chapas.
Excelentes propriedades nos filmes.
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Compatibilidade
Chapas
Plate

•
•
•
•
•
•

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

Propriedades
Fisica
Aparência Solução Marrom
Densidade 1.070 Kg/L
Viscosidade 3 mPas
Acidez (25°C) 5.00 pH
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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 10 litros: K9DS1
Art. Código 20 litros: K3KJR
Art. Código 4x5 litros: 4MYHQ

Manter os recipientes fechados
Prazo de validade: 36 meses a partir da data de
fabricação

Descartes
•
•

Coletar, se possível.

•

Seguir as regulamentações legais
locais e nacionais.

Enviar para centros de descartes
autorizados.

Segurança
Ler a Ficha de Segurança (FISPQ) antes de utilizar os produtos.
Sempre que necessário, solicitar a Ficha de Segurança ao
Suporte Técnico da Agfa.
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