
 

 

Merdane Bakım Önerileri 
 
Merdanelerin günlük temizlikleri genelde 
solvent ve su kullanılarak yapılmaktadır. 
Merdane parlamasına sebep olan inatçı 
birikintiler ve tortular ise ek müdahale ya-
pılmadan günlük yıkamayla giderilememek-
tedir. 

Merdane parlamasına, mürekkepteki pig-
ment ve reçineler, hazne suyundaki mine-
ral tuzlar ve zamk, kağıt tozları ve 
kuşelemede kullanılan kireç, silikat gibi 
maddeler sebep olur. Bu partiküller merda-
ne gözeneklerinde birikerek yüzeyde sert 
ve hidrofilik (su seven-mürekkebi iten) bir 
katman oluştururlar. 

 
Parlamış merdane yüzeyi 

 
Temiz yüzey 

Parlama merdanenin daha hızlı yaşlanarak 
kısa sürede bozulmasına, su-mürekkep 
dengesinin stabil kalmamasına ve hatta 
kurulamamasına sebep olarak kağıt firesi, 

zaman ve işçilik maliyetlerinin artmasına 
sebep olmaktadır.   

Parlamayı önleyerek merdane kullanım 
ömrünü uzatabileceğiniz ve aynı zamanda 
üretkenliğinizi de arttırabilmenizi sağlaya-
cak aşağıdaki ürünleri önermekteyiz. 

BöttcherPro Cleanfix 
0,5 kg tüp ambalajda 
Feboclean RE 
0,7 kg kutu ambalajda 

Derin temizleme ve kusturma pastası. Mü-
rekkep kalıntılarını derinlemesine temizle-
yerek parlamayı engeller 

BöttcherPro Calciumfix 
0,5 kg tüp ambalajda 
BöttcherPro EK 
1 kg şişe ambalajda 

Mineral tortuları derin temizleme ajanı. 

BöttcherPro AR 
1 kg şişe ambalajda 

Manuel veya otomatik temizleme progra-
mına uygun, kusturucu özellikte sıvı alkali 
temizleme ajanı. Merdane yüzeyinde gece 
boyunca bırakılarak-en az 8 saat bekletile-
rek etkisi daha da arttırılabilir. 

Bu ürünler düzenli olarak kullanıldığında 
BöttcherPro Rol-O-Past kullanımı azalır. 

BöttcherPro Rol-O-Past 
0,7 kg kutu ambalajda 

Mürekkep merdaneleri için derin temizlik ve 
gençleştirme pastası. Nemlendirme mer-
danelerinde kullanmayınız.  Merdane yü-
zeyinden kurumuş mürekkep kalıntılarını 
ve diğer kirleri tümüyle temizleyerek orijinal 
yüzeyin geri kazanılmasını sağlar. 
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Genel bakım programı 

 
Derin temizlik bakım programı 

Haftalık BöttcherPro 
Cleanfix 

Feboclean 
RE  

Kurumuş mürekkep kalıntı-
ları, derin temizlik, kustur-
ma ve merdane bakım 
pastaları. 

Ön yıkama sonrası merdane 
yüzeyine uygulayın. 5-10 dk. 
bekleyin. Solvent ve su ile du-
rulayın. 

Haftalık  

veya  

2 haftada 1  
 

BöttcherPro  
Calciumfix 

BöttcherPro 
EK 

Merdane gözeneklerindeki 
mineral tortuların derinle-
mesine temizliği 

Ön yıkama sonrası merdane 
yüzeyine uygulayın. 5-10 dk. 
bekleyin. Solvent ve ılık su ile 
durulayın 

BöttcherPro 
AR 

Hızlı mürekkep değişimi 
için kusturma 

Merdane yüzeyine uygulayın 5 
dk. bekleyin. Solvent ve su ile 
durulayın. 

Merdane bakımı Merdane yüzeyine uygulayın. 
Gece boyunca bekletin (en az 8 
saat). Az miktar tekrar uygulayıp 
2 dk. daha bekleyin. Solvent ve 
su ile durulayın.  

Yıllık  

veya gerek-
tiğinde  

6 Ayda 1 

BöttcherPro  
Rol-O-Past 

Merdane gençleştirme Merdaneleri sökün. Yüzeye en 
az 3mm kalınlığında sürün. 8 
saat bekleyin. Yumuşak spatula 
ile yüzeyi temizleyin, ılık su ile 
durulayın. 

 

  Bakım sıklığı İlgili problemler 

Mürekkep ve nemlendirme merdaneleri 
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1.Merdane temizliği X          X 

2.Merdane derin temizlik  X         X 

3.Merdane mineral arındırma  X X        X 

4.Merdane ayarlarının kontrolü    X       X 

5.Merdane yüzeyi görsel kontrol     X      X 

6.Sertlik kontrolu     X      X 

7.Rulman kontrolü     X    X  X 

8.Merdane gençleştirme      X X    X 

9.Rulman değişimi       X  X   

10.Rulman yatak kontrolü       X  X   

11.Baskı yapmayan merdaneyi koruma Her zaman  X X  

12.Merdane depolama Her zaman    X 

13.Merdane değişimi        X X  X 

 All our product information’s you will find in the internet on www.boettcher-systems.com.There you will also find 
 out why Böttcher is the world’s number one roller supplier and leading provider of printing blankets. 

http://www.boettcher-systems.com/

