PRODUKTY CZYSZCZĄCE

Produkty czyszczące
Oferta produktów czyszczących Fujifilm składa się z trzech starannie dobranych mieszanek
rozpuszczalników, z których każda jest przeznaczona do wykonywania określonego zadania.
Wszystkie produkty szybko i skutecznie usuwają resztki farb.
Instrukcje użycia znajdują się w odpowiednich kartach informacyjnych produktu.

Zmywacz ogólnego stosowania DFGC1
Czyści płyty, wałki, sita rotacyjne i inne urządzenia pomocnicze.
Wysoko skuteczny zmywacz ogólnego stosowania do farb UV
Szybko paruje
Nie pozostawia tłustych plam
Nie powoduje pęcznienia płyt
Bezpieczny dla części emaliowanych maszyn

Deep Clean DFDCL
Usuwa głęboko osadzone resztki farb z cylindrów aniloksowych.
Formuła zapewniająca wnikanie do komór
rastrowych i usuwanie zaschniętych resztek farby
Otwiera zablokowane komory rastrowe i przywraca je do
pierwotnego stanu

Autowash Cleaner DFAUT
Do stosowania w automatycznych urządzeniach myjących i zbiornikach zanurzeniowych do sit.
Usuwa resztki farb UV
Bardzo mała szybkość parowania
(temperatura wrzenia > 238°C) wydłuża czas działania
w urządzeniu myjącym.
Znikomy zapach
Brak oznaczeń sygnalizujących zagrożenie
Nie zawiera rozpuszczalników z lotnymi związkami
organicznymi

Informacje i zalecenia znajdujące się w niniejszej Karcie Informacyjnej Produktu, a także porady techniczne przekazane przez naszych przedstawicieli, zarówno ustnie, jak i na
piśmie, odzwierciedlają naszą obecną wiedzę i uważamy je za rzetelne. Tym niemniej nie udzielamy na nie żadnej gwarancji dokładności, gdyż nie jesteśmy w stanie przewidzieć
wszystkich możliwych zastosowań naszych produktów oraz dlatego, że metody produkcji, materiały używane do druku i inne materiały podlegają zmianom. Z tego samego
powodu nasze produkty
są sprzedawane bez gwarancji i pod warunkiem, że użytkownicy przeprowadzą własne próby w celu sprawdzenia, czy spełnią one ich konkretne
wymagania. Na skutek naszej polityki ciągłego doskonalenia produktów niektóre informacje znajdujące się w tej Karcie Informacyjnej Produktu mogą być nieaktualne i dlatego
prosimy użytkowników, aby kierowali się najnowszymi zaleceniami.

Prosimy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Fujifilm lub wejść na stronę fujifilmsericol.com.pl
Dalsze informacje:
www
www.fujifilmsericol.com.pl
tel:

+48 22 868 63 22

e-mail:

fspl.sprzedaz@fujifilm.com

