Xtrawash Plus 60
Solvente para lavagem de blanqueta e rolos aprovado FOGRA
Xtrawash Plus 60 é um solvente altamente eficaz, miscível em água e quando usado em conjunto, rapidamente remove tinta e
resíduos, deixando os rolos com uma superfície receptiva a tinta. Xtrawash Plus 60 é um solvente aprovado pela FOGRA adequado
para todos sistemas de lavagem automática e aplicação manual. Um químico que não contém solventes aromáticos ou clorados,
menos prejudicial tanto para a saúde humana como para o ambiente.

Instruções de trabalho
Uso Manual: Blanqueta/Rolaria.

Características principais

• Fogra aprovado pela Heidelberg, Man Roland e

o
o

Realizar pré-mistura do solvente com água.

KBA.

Aplique a pré-mistura em um pano ou esponja, limpar a superfície da
blanqueta.

•

o

Para rolos e tinta, pulverize a pré-mistura nos rolos de tinta em seguida
enxague com água.

Aprovado

pela

Baldwin

para

lavagem

automática.

•

Adequado para Impressoras Plana e Rotativa

pequeno formato.

Uso Automático

o

Siga as instruções do fabricante.

• Excelentes propriedades de remoção de tinta.
• Adequado para uso manual e automático.
• Compatível com a maioria das chapas Offset.
• Limpa rapidamente a blanqueta.
• Evita a oxidação e o inchaço das borrachas.
• Mantém os rolos e a blanqueta receptivos à
tinta.

Agfa e a Agfa rhombus são marcas comerciais da Agfa-Gevaert NV, Bélgica, ou de suas afiliadas. Xtrawash Plus 60 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
Chapa
•Adamas

Aplicação
Tipo de impressora

• Avatar V-ZH

Offset Plana ✔

• Azura TE

Rotativo médio formato ✔

• Azura TS

Rotativo pequeno formato ✔

• Azura TU

Tipo de Tinta

• Eclipse

Convencional ✔

• Energy Elite

Tinta Rotativa Jornal ✔

• Energy Elite Eco

Tinta para Rotativa comercial ✔

• Energy Elite Pro

Uso

• Energy Verve

Automático ✔

• Meridian P51

Manual ✔
Miscível em água ✔

• N95-VCF
• Thermostar P970

Propriedades
Fisica

Químico

Aparência Incolor

Classificação AII

Ponto de fulgor 62 ˚C

Livre de aromático Sim

Densidade 0,785 Kg/L

Componentes voláteis (VOC) 98.0

Solvência Forte
Velocidade de secagem Media
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•

Armazenar à temperatura ambiente em local seco e ventilado.

Art. Código 1000 litros: P6J4Z

•

Mantenha longe do calor e da luz solar.

• Art. Código 20 litros: PYG42

•

Mantenha os recipientes fechados.

•

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

• Art. Código 2x200 litros: PYG54

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

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

• Siga as regulamentações locais e nacionais.
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