Informações e Descrição do produto
Especialista

Xchange
Eficientes para limpeza de rolos de tinta.

Xchange, um excelente limpador de rolos de tinta, assegurará a remoção completa da tinta enraizada nos poros da borracha,
permitindo mudanças e troca rápidas de cor em uma lavagem. Xchange remove completamente os depósitos indetectáveis de
resíduo nos rolos. não contém solventes clorados.

Instruções de trabalho
Características principais
Rolos
•

Permite a troca rápida de cores.

•

Manter a borracha suave e resistente.

Deixe a impressora girando ocioso por pelo menos três minutos.

•

Não abrasivo.

Engate a lâmina de lavagem e enxágue os rolos com água para

•

Não contêm álcalis agressivo.

•

Baixo odor.

•

Lavar da maneira usual, utilizando o solventes convencional de lavagem.

•

Aplique Xchange suficiente ao longo do rolo superior de tinta.

•
•

remover qualquer resíduo de Xchange.
•

Deixe secar.
Blanqueta

•
•

Limpe a blanqueta com o solvente convencional..
Aplicar Xchange em toda a superfície da blanqueta usando uma
esponja ou pano limpe.

•

Permitir que penetre durante pelo menos um minuto.

•

Realize uma limpeza com esponja ou pano úmida . Depois enxague com água.

•

Deixe secar.
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. Xchange 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

Chapas

Tipo de Impressão

•

Avatar T-ZP

Offset Plana ✔

•

Eclipse

Rotativo pequeno formato X
Rotativa Jornal X
Rotativa comercial X
Tipo de Tinta
Convencional ✔
Uso
Manual ✔
Miscível em água ✔

Propriedades
Fisica
Aparência Emulsão Branca

Químico
Classificação AIII

Ponto de fulgor 63˚C

Componente voláteis (VOC) 57 %

Densidade 0.895 Kg/L

Livre de Aromático Sim

pH 9,5
Velocidade de secagem Lenta

Solvência Média
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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
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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.
• Enviar para centros de eliminação autorizados.

• Art. Código 6x1 litros: PYNKN

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

• Siga as regulamentações locais e nacionais.
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