
 

 

Cechy produktu 

 Varn® Plate Plus jest agresywnym mleczkiem do czyszczenia płyt, który potrafi usunąć nawet zaschnięte farby, 
bez szkody dla większości typów płyt.  

 Varn® Plate Plus mieszanką rozpuszczalników naftowych i olei roślinnych, w pełni biodegradowalny o słabym 
zapachu i wysokiej temperaturze zapłonu. 

 Varn® Plate Plus jest w pełni kompatybilny z szeroką gamą farb, w tym UV i metalicznych. 

 Varn® Plate Plus zawiera łagodny materiał ścierny, który wspiera akcję czyszczenia i zwiększa wydajność. 

Zalety Varn® Plate Plus 

 Bardzo duża moc czyszczenia. 

 Lepka formuła – ekonomiczny w użyciu. 

 Bezpieczny dla wszystkich wypalonych typów płyt. 

Varn® Plate Plus 
Agresywne mleczko czyszczące do płyt 
 
 

Specjalistyczne mleczko do czyszczenia, mające zastosowanie w różnych 
aplikacjach i we wszystkich typach 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® Plate Plus 

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 KU40-3PPG-01AF. 

Rodzaj opakowania 1 litr. 

Zastosowanie Nałożyć preparat na wilgotną ściereczkę lub gąbkę i usunąć farbę z płyty. Następnie czystą płytę 
przetrzeć wilgotną szmatką. Ciągłe używanie może spowodować zanikanie obrazu na niewypalonych 
płytach pozytywowych- stosować z ostrożnością. 

Punkt zapłonu 50ºC (AII). 

 
 

Cechy Zalety Korzyści 
   
 Bardzo silne działanie czyszczące.  Skutecznie usuwa małe zadrapania.  Zwiększa żywotność płyty. 

 Redukuje czas postoju maszyny. 
   
 Lepka formuła zawierająca łagodny 

materiał ścierny 
 Z łatwością usuwa nawet zaschniętą 

farbę. 
 Szybka, prosta aplikacja. 

   
 Nadaje się do wielu różnych farb i płyt  Uniwersalny.  Jeden product do wielu zastosowań. 


