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SUPER RINSE-A-WAY
Limpador de rolos com acúmulo de cálcio
Produto Nº7826

DESCRIÇÃO

INSTRUÇÕES DE USO

SUPER RINSE-A-WAY foi desenvolvido para dissolver
de maneira eficiente depósitos de cálcio sobre os rolos.
Os compostos de cálcio aparecem nos rolos das
impressoras vindos dos papéis alcalinos, pigmentos das
tintas e freqüentemente da água dura. Esses compostos
podem formar um depósito branco nos rolos de tinta que
são receptivos à água, mas não são receptivos à tinta.
Como resultado, reduzem a transferência de tinta ou
provocam formação de faixas na rolaria. O ácido acético
é comumente utilizado para remover esses depósitos de
cálcio, porém sem resolver o problema.

Limpe toda a tinta dos rolos. Após os rolos estarem livres
de tinta e secos, solte a lâmina de lavagem e aplique uma
pequena quantidade de SUPER RINSE-A-WAY. Deixe
agir por 3 a 5 minutos e prenda a lâmina novamente.
Adicione um pequena quantidade de SUPER RINSE-AWAY para retirar eventuais resíduos. Após 2 a 3
minutos, lave os rolos completamente com água.
Inspecione os rolos e certifique-se de que não há nenhum
composto de cácio sobre os rolos. Se algum depósito
ainda for achado, repita a seqüência de lavagem.

SUPER RINSE-A-WAY é rápido, completo e seguro
quando utilizado conforme as instruções de uso. Molha
os rolos rápida e completamente, sendo ligeiramente
viscoso para permanecer mais tempo nos rolos sem
espirrar durante o uso. Aplicações regulares ao primeiro
sinal do problema manterão sua impressora rodando
como nova.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO
BENEFÍCIOS
•
•
•
•
•
•

Embalagem de 5Litros

Forte, remove depósitos de cálcio rápido e
completamente.
Age em 5 minutos.
Molha os rolos de maneira eficaz para agir mais
rapidamente.
Mantém 100% a transferência de tinta.
Não prejudica qualquer parte da impressora.
Tem viscosidade consistente, o que previne espirrar
durante o uso.
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