
 

 

Właściwości produktu. 

 Varn ® Calcium Deglazer został opracowany, aby sprostać narastającemu problemowi gromadzenie się osadów 
wapnia  na wałkach i obciągach. Nagromadzenie osadów wapnia w przeszłości było wynikiem wytrącania sie  
pigmentów farby w  warunkach wodnych, dziś ze względu na rosnącą ilość wypełniaczy używanych w 
powlekanych podłożach, problem dramatycznie wzrasta. 

 Varn ® Calcium Deglazer nadaje się doskonale do usuwania osadów wapnia z zanieczyszczonych wałków i 
obciągów drukarskich, przywraca wałki i obciągi do ich pierwotnego stanu. 

 Varn® Calcium Deglazer jest zatwierdzony przez czołowych producentów wałków. 

 Varn® Calcium Deglazer może być używany w połączeniu z Varn® Call-Kleen jako składnik programu redukcji 
wapnia. 

 Varn® Calcium Deglazer nie powoduje problemów z transferem farby. 

Zalety Varn® Calcium Deglazer 

 Wysoka efektywność. 

 Wysoce wyspecjalizowany 

 Ekonomiczny w użyciu. 

 Redukuje czas postoju maszyny. 

 Aprobata OEM. 

 Bezpieczny dla wałków. 

Varn® Calcium Deglazer 
Płynny środek do usuwania osadów wapnia z wałków i obciągów drukarskich. 
 
 

Specjalistyczny środek doskonale nadający się do wszystkich rodzajów 
maszyn drukarskich. 



W przypadku pytań chętnie udzielimy dalszych informacji. 

Szeroka gama produktów. Łatwiejszy dostęp. Lepsze rezultaty. 
Flint Group oferuje unikalną i skuteczną kombinację produktów, serwis techniczny i wiedzę specjalistyczną, dając  dostęp do szerokiej 
gamy produktów. 
 
Farby i Lakiery. Chemia pomocnicza. Obciągi. Sleevy. 
 
Polegaj na naszej konsekwencji, wiarygodności i zorientowaniu na klienta. Naszym celem jest maksymalne ułatwienie procesów 
produkcyjnych, zapewniając osiągnięcie celów businessowych. Wspólnie z produktami Flint Group, możesz prowadzić swój business z 
pewnością siebie i spokojną głową 
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Varn® Calcium Deglazer 

Nasze dokumenty techniczne zawierają informacje i porady dla klientów. Według 
najlepszej wiedzy Flint Group zawarte w nich informacje są zgodne z prawdą. Nie 
ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, fakty, ani opinie. Klienci 
muszą sami sprawdzić, czy niniejszy produkt jest odpowiedni do danego zastosowania. 
Nie odpowiadamy za żadne straty wynikające z uznania przez kogokolwiek 
przydatności zawartych tu materiałów. 
  

Nazwy produktów oznaczone są znakami towarowymi zastrzeżonymi przez Flint Group 
(grupę reprezentowaną przez Flint Group US LLC lub Flint Group Germany GmbH) 

Kod produktu KU40-6CDG-#### (ostatnie 4 znaki definiują rodzaj opakowania). 

Rodzaj opakowania 1 litr (01AF) i 200 litrów (01N1). 

Zastosowanie Usunąć farbę z wałków, obciągów drukarskich. Wstrząsnąć butelkę przed użyciem. Nałożyć cienką 
warstwę Varn ® Calcium Deglazer bezpośrednio na wałki lub obciąg – nie dopuścić do pracy na 
sucho. Pozostawić na 5-10 minut i zmyć wodą ( ze względu na kwasowość, konieczne jest aby    
Varn ® Calcium Deglazer zmywać  wodą. Oczyścić obciąg drukarski i wałki. Dodatkowo Varn ® 
Calcium Deglazer nie ma wyraźnego zapachu podczas aplikacji. Można go rozcieńczać z wodą w 
proporcji 1:1 w zamkniętych pomieszczeniach. 

 

 
 

Cechy Zalety Korzyści 
   
 Skutecznie usuwa osady wapnia  Utrzymuje jakość I skuteczność wałków 

I obciągów drukarskich. 
 Wzrost produkcji. 
 Lepsza jakość wydruku. 

   
 Wysoce skoncentrowany.  Ekonomiczny w użyciu  Oszczędność kosztów. 
   
 Łatwy w aplikacji.  Natychmiastowa skuteczność.  Redukuje czas postoju maszyny. 


