ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΚΤΛΙΝΔΡΩΝ ANILOX (ΜΕ ΣΟ ΧΕΡΙ)

RECYL COBRA
Δραςτικό κακαριςτικό (παχφρρευςτο), υψθλισ οξφτθτασ για περιπτϊςεισ που
ζχουν βουλϊςει οι κυψζλεσ του anilox (μόνο κεραμικά). Tο κιτ περιλαμβάνει:
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1 κιλό κακαριςτικό ( για επιφάνεια 6 m ) - ςκόνθ ουδετεροποίθςθσ - γάντια και
προςτατευτικά γυαλιά - ειδικό χαρτί ςτράγγιςθσ. Καλό είναι ο κακαριςμόσ να
γίνεται εκτόσ εκτυπωτικισ μθχανισ. Αφινουμε να πζςει κατά μικοσ του κυλίνδρου ποςότθτα υγροφ – Φορϊντασ τα γάντια τθν απλϊνουμε ομοιόμορφα ςε όλθ
τθν επιφάνεια του κυλίνδρου - Αφινουμε να επιδράςει από 15 ζωσ 120 λεπτά –
Με τον χαρτοβάμβακα εμποτιςμζνο με νερό αφαιροφμε το υγρό . ε περίπτωςθ
μεγάλου βακμοφ εναπόκεςθσ μελανιοφ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί βοφρτςα με
ατςάλινο τρίχωμα. – Κακαριςμόσ και ψεκαςμόσ με νερό - Σο χρθςιμοποιθμζνο
νερό και το πανί τα ουδετεροποιοφμε (ωσ προσ το ph) , με τθν προςκικθ τθσ
ςκόνθσ μζςα ςτο κουβά.

RECYL CLEAN 2000
γενικισ χριςθσ κακαριςτικό

RECYL CLEAN PLUS (ενιςχυμζνο)
για δφςκολεσ περιπτϊςεισ όταν απαιτείται θ μεγίςτθ δυνατι κακαριςτικι δφναμθ
θ ςυντόμευςθ του χρόνου κακαριςμοφ. Ιδιαίτερα αποτελεςματικό εάν αφεκεί να
επιδράςει όλο το αββατοκφριακο (δεν ςτεγνϊνει) για βακφ κακαριςμό και ςε
περιπτϊςεισ όπου δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί το Cobra (κφλινδρα από χρϊμιο,
θ όταν ο κακαριςμόσ πρζπει να γίνει με τα κφλινδρα πάνω ςτθν μθχανι.
Και τα δφο προϊόντα ενδείκνυνται για τθν εβδομαδιαία ςυντιρθςθ (χρόνοσ
επίδραςθσ 15 ζωσ 60 λεπτά). Αυτι μπορεί να γίνει και με τα κφλινδρα πάνω ςτθν
μθχανι ( θ λάμα αναλαμβάνει τθν ομοιόμορφθ επίςτρωςθ του κακαριςτικοφ. Για
το ξζπλυμα με το νερό χρθςιμοποιείται το ςφςτθμα κακαριςμοφ του μελανείου ).
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Σο περιεχόμενο 800 γραμ. αρκεί για τθν φροντίδα 25 m κυλίνδρων anilox
(κεραμικά, χρωμίου θ επαφισ από καουτςοφκ). Κακαριςμόσ εκτόσ
εκτυπωτικισ μθχανισ. Αφινουμε να πζςει κατά μικοσ του κυλίνδρου ποςότθτα
υγροφ – Φορϊντασ γάντια τθν απλϊνουμε ομοιόμορφα ςε όλθ τθν επιφάνεια του
κυλίνδρου - Αφινουμε να επιδράςει ανάλογα με τον βακμό κορεςμοφ των
κυψελϊν - Κακαριςμόσ και ψεκαςμόσ με αλκοόλθ θ νερό (όχι acetate) . Μπορεί
να χρθςιμοποιθκεί βοφρτςα.

ΜΑGIC LOX
θ λφςθ για άμεςο κακαριςμό τθσ ςτιγμισ (τοπικά λερϊματα) . Ψεκάηουμε και
αφοφ επιδράςει για μερικά δευτερόλεπτα κακαρίηουμε με ζνα πανί. Ενδεχομζνωσ
να χρειαςτεί να το επαναλάβουμε. Μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε και τθν
κατάλλθλθ βοφρτςα. Αφαιρεί τισ πιτςιλιζσ μελανιοφ και βερνικιοφ από τα
κφλινδρα (χρωμίου θ κεραμικά), τα κλιςζ, το μελανείο.

Βοφρτςα με ςυνκετικι λαβι
και με ςφρμα (διαμ. 0,076
χιλ. ) ατςάλινο για κφλινδρα
anilox κεραμικά. Πολφ καλι
διείςδυςθ ςτθν κυψζλθ.

Βοφρτςα με ςυνκετικι λαβι και
με ςφρμα (διαμ. 0,076 χιλ. ) από
ορείχαλκο για κφλινδρα anilox
από χρϊμιο. Πολφ καλι
διείςδυςθ ςτθν κυψζλθ.

Προςτατευτικά καλφμματα (κουβζρτεσ) για τα
κφλινδρα anilox (Flexo & gravure). Αποφεφγεται ενδεχόμενοσ τραυματιςμόσ κακϊσ και θ
εναπόκεςθ γράςου μελανιοφ και ςκόνθσ.
Κόβονται ςτα μζτρα (διάμετροσ και πλάτοσ) και
αςφαλίηουν με ταινία klip.

