NOVA DECALCIFIER
Özel Ürünler/Nova Kireç Çözücü
Ofset baskı sistemlerinde baskı makineleri ve kullanılan tüm yardımcı ekipmanların merdanelerinde oluşan kireç oluşumunu gidermek amacıyla kullanılan bir üründür. Ofset baskı makinelerinde ve yardımcı makinelerin merdanelerinde kullanılan sudan kaynaklanan genellikle kalsiyum ve
magnezyum tuzlarında oluşan kireç tabakası oluşumu sıklıkla karşılaşılan bir sorundur. Bu kireç
oluştuğu zaman merdane gözeneklerindeki tıkanıklık ve parlamalar merdanenin transfer kabiliyetini bozar işlevlerini zayıflatır. Su ve (veya) mürekkep merdanelerinde gerek su gerek mürekkep
transferi zorlaşır. Bu da ilgili makinenin bütün işlevlerini etkiler.

Avantajlar:

• Yüksek temizleme gücü sayesinde bir uygulamada sonuç alırsınız
• Kireç çözme kabiliyetiyle mükemmel temizlik sağlar.
• Makine merdanelere zarar vermez, güvenle kullanılacak bir üründür.
• Nova Kireç Giderici Ofset baskı ve yardımcı makinelerinde saf olarak kullanılır.
• Asidik ve konsantre bir üründür.
• Sistemdeki kireç oluşumunu yok eder ayrıca tekrar oluşum periyodunu bir süre uzatır.

Kullanım Şekli:

• Uygulamada ürün direkt olarak su katılmadan kullanılır.
• Ürün kullanılmadan önce mürekkep ve su merdaneleri NOVA BLUE WASH 60WM ile temizlenir.
• Su ve alkol ile silindikten sonra merdaneler NOVA Kireç çözücü ile temizlenir.
• Temizleme işlemi ürün merdanelerde kısa bir süre döndürüldükten sonra merdaneler bir sünger, fırça veya sert bir bez ile silinerek kireçten arındırılır.
• Bu temizlikten sonra merdaneler su yardımıyla ile ürün ve torulardan arındırılır.

Ambalaj:
1Lt.

Koli: 1Lt x 16 Adet

NOVA HAND CLEANER
Nova El Temizleme Kremi
Mürekkep lekelerini, gres yağını ve çeşitli kirleri çıkarmak için özel olarak formüle edilmiştir.Lanolin ve aktif mürekkep sökücü içeren bileşiği elinize yerleşen kirleri çıkartırken elinizi yumuşak
bir etki bırakır.

Avantajları

• Dermotolojik olarak test edilmiştir.
• Lanolin içeren formülü cildinizi besler ve nemlendirir.
• Kötü kokuları ortadan kaldıran hoş bir kokusu vardır.
• Çevre dostu bir üründür.

Kullanım Şekli:

• Elinize ufak bir miktarda Nova Hand Cleaner alıp ıslatmadan uygulayınız sonra temiz su ile
durulayınız.

Ambalaj:
0,5Kg.

1Kg.

2Kg.

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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