NOVA HA-016
Nova Su Sertlik Düzenleyici
Nova su sertlik düzenleyici Arıtma cihazı ile ham su elde edilen matbaalarda suyun Ph -Sertlik
ve iletkenlik değerlerini istenilen (olması gereken) seviyeye taşır. Güvenle kullanabileceğiniz çok
etkili bir üründür.

Avantajlar

• Güvenilir ve ekonomik bir üründür.
• Sisteminize ve sisteminizdeki cihazlara zarar vermez.
• Uluslararası standartlara uygun değerlere sahiptir.
• Sistemin doğru çalışmasını sağlar.
• Faydalı tuzlardan oluşan yapısı ile suyun temizleme kabiliyetini arttırır. Çökme yapmaz.
• Aşındırıcı ve korozif değildir. Yapısındaki koruyucularla sistemde bakteri üremesini önler.
• Her türlü baskı malzemesiyle tüm baskı sistemlerinde güvenilir ve etkili bir üründür.

Kullanım Şekli:

• Arıtma sisteminin çıkışına dozaj pompası eklenir ve pompa yardımıyla sisteme dozlanır.
• Dozlama oranı % 0,5 tir. Daha fazla dozlanmaya ihtiyaç gerekmez.
• % 0,5 oranıda dozlama ile elde edilen değerler yaklaşık 7Ph ,9dH (Alman sertliği), 350
microsimenstir.
Ambalaj:
10Lt.

30Lt.

200Lt.

1000Lt.

NOVA ANTİFOAM
Nova Köpük Giderici
Ofset baskı sistemlerinde kullanılan tüm yardımcı ekipmanlarda meydana gelen köpük
oluşumunda köpük giderici olarak kullanılır. Su bazlı sistemler içindir. Kalıp Banyo, BALDWIN su
hazırlama sistemi gibi yardımcı ekipmanlarda meydana gelen kimyasal ve mekanik köpük
problemlerinde köpük gidereci olarak uygulanır.

Avantajlar:

• Yüksek temizleme gücü sayesinde bir uygulamada sonuç alırsınız.
• Yağ çözme kabiliyetiyle mükemmel temizlik sağlar.
• Makinede merdanelere zarar vermez, güvenle kullanılacak bir üründür.
• Nova Köpük Giderici Ofset Su bazlı tüm sistemlerde saf olarak kullanılır.
• Yoğun ve konsantre bir üründür.
• Sistemdeki köpük seviyesini sistemin çalışmasına uygun hale getirir.

Kullanım Şekli:

• Uygulamada ürün direkt olarak su katılmadan kullanılır.
• Yardımcı sisteme tavsiye edilen oranda uygulanır.
• Çok sık aralıkla uygulanması tavsiye edilmez.
Ambalaj:
1Lt.

Koli: 1Lt x 16 Adet

Member Of Fogra

Bu broşürde verilen bilgilerin güvenilir ve iyi niyetle verildiği göz önünde bulundurulmalıdır ancak herhangi bir garantisi yoktur.
Bu ürünü ticari olarak kullanmadan önce, kullanıcının kendi kullanım koşulları altında uygunluğunun denenmesi tavsiye olunur.
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