Informações e Descrição do produto
Especialista

Rolkleen
Limpador de rolo de borracha.

Rolkleen é uma mistura de solventes químicos e agentes tensuativos, que quando usados conforme recomendado retira os
contaminantes e os resíduos de tinta dos rolos de molha sendo rolos de chumbo, aço e borracha. Uso regular do Rolkleen irá
melhorar as propriedades hidrófilas da superfície do rolo, tornando-o menos incompatível a contaminação de tinta, assim ajudando
a reduzir os problemas associados aos rolos de molhas contaminados.

Instruções de trabalho
•

Aplique o Rolkleen em um pano limpo.

•

Esfregue bem até que a superficie esteja completamente limpa e os poros
livre.

Características principais
•

Projetado especialmente para uso Diario.

•

Use um pano limpo e ligeiramente umido para retirar os residuos do produto.

•

Melhora as propriedades hidrófila dos rolos.

•

Lavar com água para remover os residuos.

•

Miscível em água.

•

Remove a tinta de forma eficaz.

•

Evita a acumulação de tinta indesejada.

Observação
•

É importante não permitir que a solução entre em contato com a superfície da
chapa de impressão.

Agfa e a Agfa rhombus são marcas comerciais da Agfa-Gevaert NV, Bélgica, ou de suas afiliadas. Rolkleen 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.

Compatibilidade

Aplicação
Formulário continuo ✔
Offset Rotativa jornal ✔
Offset Rotativa comercial ✔
Offset Plana ✔
Tinta convencional ✔
Uso
Manual ✔
Miscível em água ✔

Propriedades
Fisica
Aparência Azulado

Químico
Componente voláteis (VOC) 73.0

Ponto de fulgor > 62˚C
Densidade 0,958 Kg/L
Velocidade de secagem Rápida
Solvência Forte
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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.

•

Prazo de validade: 36 meses a partir da data de fabricação.

• Coletar, se possível.

• Art. Código 6x1 litros: PYNMR

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

• Enviar para centros de eliminação autorizados.
• Siga as regulamentações locais e nacionais.
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