STANDART SPAREGUM
Kauçuk Temizleyici ve Besleyici Solüsyon
UYGULAMA:
* Tiftik bırakmayan bez ile kauçuk üzerine uygulanır.
KULLANIM ALANI:
* Etkileyic
Etkileyici temizliği ve çabuk kuruması ile iş görmektedir.
* Kauçuk şişirici ve besleyici olarak özellikle matbaa
sektöründe
* Ofset kauçuk ve merdanelerin temizlik ve bakım
ürünü olarak kullanılır.
ÖZELLİKLERİ:
* İnsan sağlığına zararlı methanol maddesi içermez.
* Ezikleri onarır.
* Yüksek parlamaya sahip üründür.
* Maliyetleri düşürür.
* Aroma içermez, kendine has bir kokusu vardır.
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STANDARD SPAREGUM
Rubber Cleaner and Nourishing Solution
APPLICATION:
over the rubber with a tissue that does not
* Applied
A
leave any flocculent traces.

1 Koli x 1 Litre = 20 Adet

AREA OF UTILIZATION:
* It is preferred thanks to its efficient cleaning and
rapid drying.
* It
I is used in the printing industry as rubber inflator
and nourishing element
* And as off
offset rubber and rollers cleaning and maintenance
FEATURES:
* Does
not contain any methanol dangerous for human health.
D
Repairs the crushes
* Has advanced shining feature
* Decreases the expenditures
* Does not contain any aroma, it has its specific odor.

SUPER-A- GOM EXTRA
Kauçuk Temizleyici ve Besleyici Solüsyon
UYGULAMA:
* Tiftik bırakmayan bez ile kauçuk üzerine uygulanır.
KULLANIM ALANI:
* Etkileyici temizliği ve çabuk kuruması ile iş görmektedir.
ir.
* Kauçuk şişirici ve besleyici olarak özellikle matbaa
sektöründe
* Ofset kauçuk ve merdanelerin temizlik ve bakım
ürünü olarak kullanılır.
ÖZELLİKLERİ:
* İnsan sağlığına zararlı methanol maddesi içermez.
* Ezikleri onarır.
* Yüksek parlamaya sahip üründür.
* Maliyetleri düşürür.
* Aroma içermez, kendine has bir kokusu vardır.
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SUPER-A- GOM EXTRA Rubber
Cleaner and Nourishing Solution
APPLICATION:
* Applied over the rubber with a tissue that does not
leave any flocculent traces.
AREA OF UTILIZATION:
* It is preferred thanks to its efficient cleaning and rapid
drying.
* It is used in the printing industry as rubber inflator and
d
nourishing element
* And as offset rubber and rollers cleaning and maintenance
ance
FEATURES:
Does not contain any methanol dangerous for human health.
Repairs the crushes
Has advanced shining feature
Decreases the expenditures
Does not contain any aroma, it has its specific odor.

1 Koli x 1 Litre = 20 Adet

SWELLAGUM Yanmaz Kalıp Yakmaz Sparegum
UYGULAMA:
* Tiftik bırakmayan bez ile kauçuk üzerine uygulanır.
KULLANIM ALANI:
* Etkileyici temizliği ve çabuk kuruması ile
iş görmektedir
* Kauçuk şişirici ve besleyici olarak özellikle
matbaa sektöründe
* Ofset kauçuk ve merdanelerin temizlik
ve bakımürünü olarak kullanılır.
ÖZELLİKLERİ:
* İnsan sağlığına zararlı methanol
maddesi içermez.
* Ezikleri onarır.
* Yüksek parlamaya sahip üründür.
* Maliyetleri düşürür.
* Aroma içermez, kendine has bir
kokusu vardır.
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SWELLAGUM Fireproof
Mold Non burning Spare gum
APPLICATION:
* Applied over the rubber with a tissue
that does not leave any flocculent traces.

1 Koli x 1 Litre = 20 Adet

AREA OF UTILIZATION:
* It is preferred thanks to its efficient
cleaning and rapid drying.
* It is used in the printing industry as rubber
inflator and nourishing element
* And as offset rubber and rollers cleaning
and maintenance
FEATURES:
* Does not contain any methanol dangerous
for human health.
* Repairs the crushes
* Has advanced shining feature
* Decreases the expenditures
* Does not contain any aroma, it has its specific odor.

PK EKSPRES Kalıp Temizleyici ve Ton Giderici
UYGULAMA:
* İş olmayan alanları temizler, iş olan bölümlerin
mürekkep kabul etmesini sağlar.
* Kalıbı oksidasyona karşı korur, ton yapmayı
engeller. Mürekkep artıklarının
temizliğini sağlar. Plaka görüntü alanını
etkinleştirir. Aşındırıcı özelliğinden
dolayı dikkatlice kullanılması tavsiye edilir.
KULLANIM ALANI:
* Konvansiyonel ve CTP ofset kalıplarına
uygulanır.
ÖZELLİKLERİ:
* Kalıp yüzeyinde kalan artıkların
temizlenmesini sağlar.
* Baskı kalitesini artır.
* İş alanlarına zarar vermez.
* Kalıp yüzeyine kolay sürülerek uygulanır.
* Kalıbı derinlemesine temizler.
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PK EXPRESS
Mold Cleaner and Ton Remover
APPLICATION:
* Cleans the non-operating areas and enables
the ink acceptance of the operating areas.
* Protects the mold against oxidation,
prevents the toning.
Enables the protection of ink residues.
* Activates the plate imaging area.
* It is recommended to use with precaution
due to its abrasive feature.
AREA OF UTILIZATION:
* Applied to the conventional and CTP off set molds.
FEATURES:
* Enables the cleaning of the residues over the mold surface.
* Improves the printing quality
* Does not damage the operating areas.
* Applied easily by wiping over the mold surface.
* Deeply cleans the mold.

1 Koli x 1 Litre = 20 Adet

ACTİFAST Plate Cleaner
UYGULAMA:
* İş olmayan alanları temizler, iş olan bölümlerin mürekkep
kabul etmesini sağlar.
* Kalıbı oksidasyona karşı korur, ton yapmayı engeller.
Mürekkep artıklarının
temizliğini sağlar. Plaka görüntü alanını etkinleştirir.
Aşındırıcı özelliğinden
dolayı dikkatlice kullanılması tavsiye edilir.
KULLANIM ALANI:
* Konvansiyonel ve CTP ofset kalıplarına
uygulanır.
ÖZELLİKLERİ:
* Kalıp yüzeyinde kalan artıkların
temizlenmesini sağlar.
* Baskı kalitesini artır.
* İş alanlarına zarar vermez.
* Kalıp yüzeyine kolay sürülerek uygulanır.
* Kalıbı derinlemesine temizler.
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ACTİFAST Plate Cleaner
APPLICATION:
* Cleans the non-operating areas and enables
the ink acceptance of the operating areas.
* Protects the mold against oxidation,
prevents thetoning. Enables the protection
of ink residues. Activates the plate imaging area.
It is recommended to use with
precaution due to its abrasive feature.
AREA OF UTILIZATION:
Applied to the conventional and CTP off set molds.
* App
1 Koli x 2 Litre = 6 Adet

FEATURES:
* Enables th
the cleaning of the residues over the mold surface.
* Improves the printing quality
* Does not damage the operating areas.
* Applied easily by wiping over the mold surface.
* Deeply cleans the mold.

ACTİFAST U V Plate Cleaner
UYGULAMA:
* İş olmayan alanları temizler, iş olan bölümlerin mürekkep kabul
etmesini sağlar.
* Kalıbı oksidasyona karşı korur, ton yapmayı engeller.
Mürekkep artıklarının temizliğini sağlar.
Plaka görüntü alanını etkinleştirir. Aşındırıcı özelliğinden
dolayı dikkatlice kullanılması tavsiye edilir.
KULLANIM ALANI:
* Uv kalıplarına uygulanır.
ÖZELLİKLERİ:
* Kalıp yüzeyinde kalan artıkların temizlenmesini sağlar.
* Baskı kalitesini artır.
* İş alanlarına zarar vermez.
* Kalıp yüzeyine kolay sürülerek uygulanır.
* Kalıbı derinlemesine temizler.
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ACTİFAST U V Plate Cleaner
APPLICATION:
* Cleans the non-operating areas and enables the
ink acceptance of the operating areas.
* Protects the mold against oxidation, prevents the
toning. Enables the protection of ink residues.
Activates the plate imaging area.
It is recommended to use with precaution
due to its abrasive feature.
AREA OF UTILIZATION:
* Applied over UV molds
FEATURES:
* Enables the cleaning of the residues over the mold surface.
* Improves the printing quality
* Does not damage the operating areas.
* Applied easily by wiping over the mold surface.
* Deeply cleans the mold.

1 Koli x 2 Litre = 6 Adet

SESS Süper Hazne Suyu
UYGULAMA:
* Tabaka ofset baskılarındaher türlü nemlendirme
sistemine uyum sağlayabilen bir katkı maddesidir.
KULLANIM ALANI:
* Sheet ofset ve Uv ofset makinaları için
%2-4 dozaj ile kullanılır.
ÖZELLİKLERİ:
* Sıfır alkol veya düşük alkol ile çalışabilen
bir üründür.
* Özel korozyon önleyici ihtiva eder.
* Suyun yüzey gerilimini ayarlayarak
kalıbın yüzeyinde yayılmasını sağlar. Baskı
kalıbının kısa ve uzun süreli durmalarda okside
olmasını engeller. Mürekkep su dengesinde
daha geniş bir hareket alanı sağlar.
* Güçlü ve etkinliği sayesinde bakteri
oluşumunu engeller.
* Yüksek tirajlı baskılarda mükemmel
mürekkep aktarımı sağlar.
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SESS Super Chamber Water
APPLICATION:
* An additive capable of adapting to any
kind of moisturizing system
related to layer offset printings.
AREA OF UTILIZATION:
* Used with 2-4% dosages for the sheet offset
machines and UV offset machines.

1 Koli x 10 Kg. = 4 adet
1 Bidon = 27 Kg.

FEATURES
* A product that operates with zero alcohol
and low level of alcohol.
* Contains special corrosion preventive element.
* Enables the distribution of the water over the mold
surface by regulating its surface tension
* Prevents oxidation of the printing mold during
short and long term interruptions.
* Provides a larger movement area for the ink-water balance.
* Prevents the formation of bacteria thanks to its
power and efficiency
* Provides excellent ink transmission for the
printings with mass circulations.

GOLD S-500 Hazne Suyu (Fogralı)
UYGULAMA:
* Tabaka ofset baskılarındaher türlü nemlendirme sistemine
uyum sağlayabilen bir katkı maddesidir.
KULLANIM ALANI:
* Sheet ofset ve Uv ofset makinaları için %2-4 dozaj
ile kullanılır.
ÖZELLİKLERİ:
* Özel korozyon önleyici ihtiva eder.
* Suyun yüzey gerilimini ayarlayarak kalıbın
yüzeyinde yayılmasını sağlar. Baskı kalıbının kısa ve
uzun süreli durmalarda okside olmasını
engeller. Mürekkep su dengesinde daha geniş bir
hareket alanı sağlar.
* Güçlü ve etkinliği sayesinde bakteri oluşumunu
engeller. Yüksek tirajlı baskılarda mükemmel
mürekkep aktarımı sağlar.
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GOLD S-500 Chamber Water (Wit Fogra)
APPLICATION:
* An additive capable of adapting to any kind of
moisturizing system related to layer offset printings.
AREA OF UTILIZATION:
* Used with 2-4% dosages for the sheet offset
machines and UV offset machines.
FEATURES
* Contains special corrosion preventive element.
* Enables the distribution of the water over the mold
surface by regulating its surface tension
* Prevents oxidation of the printing mold during short and
long term interruptions.
* Provides a larger movement area for the ink-water balance.
* Prevents the formation of bacteria thanks to its power
and efficiency
* Provides excellent ink transmission for the printings with
mass circulations.

1 Bidon = 27 Kg.

SAPRO Heat Set Hazne Suyu
UYGULAMA:
* Kurutmalı web ofset makinaları için tasarlanmıştır.
KULLANIM ALANI:
* Web ofset makinaları için %2-4 dozaj ile kullanılır.
ÖZELLİKLERİ:
* Kurutmalı web ofset makinelerinin nemlendirme
sistemine uygundur, alkol ilede çalışmaya uygundur.
* Alkolsüz ve az miktarda alkol ilavesi ile çalışabilir.
* Suyun yüzey gerilimini ayarlayan katkı
maddeleri içerir.
* Bakteri ve köpük oluşumunu engeller.
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SAPRO Heat Set Chamber Water
APPLICATION:
* Designed for heat set web offset machines.
AREA OF UTILIZATION:
* Used with 2-4% dosages for the web offset machines.

1 Varil = 200 Litre

FEATURES
* Compatible with the heat set web offset
machines’ moisturizing system.
* It may operate with alcohol as well.
* It may be operate without or with a low level
of alcohol addition
* Contains additives regulating the surface tension
of the water.
* Prevents the bacteria and foam formations.

SAPRO Cold Set Hazne Suyu
UYGULAMA:
* Kurutma sistemi olmayan web ofset makinaları
için tasarlanmıştır.
KULLANIM ALANI:
* Web ofset makinaları için %2-4 dozaj ile kullanılır.
ÖZELLİKLERİ:
* Orta su kalitesine göre çalışma
imkanı mevcuttur.
* Mürekkep su dengesini mükemmel
bir şekilde dengeler.
* Baskı suyunun yüzey gerilimini ayarlar.
* Baskı sırasında oluşabilecek köpüklenme
sorununu çözer.
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SAPRO Cold Set Chamber Water
APPLICATION:
* Designed for the web offset machines
without heat set system
AREA OF UTILIZATION:
* Used with 2-4% dosages for the web
offset machines.
FEATURES
* It can be operated in accordance with
medium water quality
* Balances perfectly the ink-water balance.
* Regulates the surface tension of the printing water.
* Solves the foaming problem that might occur
during the printing process

1 Varil = 200 Litre

SL-40 Ofset Makinası Yıkama maddesi
UYGULAMA:
* Merdane üzerine uygulayın su ile durulayın.
* Blanket temizliğinde bir bez ile uygulayın, eldiven kullanın.
ÖZELLİKLERİ:
* VOC standartlarına uygun yağ bazlı mürekkep
baskılarında merdane ve blanket temizliğinde kullanılan
yüksek temizleme gücü olan kimyasal orta ve üzeri baskı
sistemler için tasarlanmıştır.
* İnsan sağlığı için duyarlıdır.
* Korozyona karşı koruma özelliği bulunur.
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SL-40 Offset Machine Washing Material
APPLICATION:
* Apply on the roller, rinse with water.
* Apply with a tissue for the blanket cleaning,
use glows.

1 Bidon = 25 Litre

FEATURES
* Designed for chemical medium and superior printing
systems with an advanced level of cleaning power used
in the roller and blanket cleaning during the oil based ink
printing in compliance with VOC standards.
* Sensitive for human health.
* Contains a protection against corrosion.

SL-60 Ofset Makinası Yıkama maddesi
UYGULAMA:
* Otomatik yıkama ünitesinden su ilavesi ile kullanılır.
* Blanket temizliğinde bir bez ile uygulayın,
eldiven kullanın.
ÖZELLİKLERİ:
* VOC standartlarına uygun yağ bazlı mürekkep
baskılarında merdane ve blanket temizliğinde
kullanılan yüksek temizleme gücü olan
kimyasal orta ve üzeri baskı sistemler için
tasarlanmıştır.
* Otomatik yıkama sistemleri için
geliştirilmiştir.
* İnsan sağlığı için duyarlıdır.
* Korozyona karşı koruma özelliği
bulunur.
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SL-60 Offset Machine Washing Material
APPLICATION:
* Used with water addition from the
automatic washing unit.
* Apply with a tissue for the blanket cleaning,
use glows.
FEATURES:
* Designed for chemical medium and superior
printing systems with an advanced level of
cleaning power used in the roller and blanket
cleaning during the oil based ink printing
in compliance with VOC standards.
* Developed for automatic washing systems.
* Sensitive for human health.
* Contains a protection against corrosion.

1 Bidon = 25 Litre

PPD-100 POZİTİF KALIP BANYOSU
UYGULAMA:
* Pozitif ofset kalıplarının banyo aşamasında
kullanılmak üzere geliştirilmiş konsantre bir üründür.
1 litre banyo konsantresi 9 litre
su ilave edilerek kullanılır.
* Her türlü ofset kalıbına uygundur.
KULLANIM ALANI:
* 1+9 su ilavesiyle manuel olarak kullanılır.
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PPD-100 POSITIVE MOLD PROCESSING

1 Koli x 10 Litre = 4 Adet

APPLICATION:
* A concentrated product developed to be
used during the Processing phases of the
* Positive offset mold. Used by adding
1 liter of Processing concentration
to 9 liters of water.
* Compatible with any kind of offset
AREA OF UTILIZATION
* Applied manually with 1+9 water addition.

AL-99 OFSET ALKOLÜ ( IPA )
UYGULAMA:
* Tüm ofset baskı makinalarında ve tüm nemlendirme
sistemlerine uygundur.
KULLANIM ALANI ve ÖZELLİKLERİ
* Ofset sisteminde nemlendirme suyu gerekir.
* Matkim Alkol yüzey gerilimini azalttığı için ihtiyaç olan
su miktarını azaltır. Su merdaneleri ve blanket üzerinde
mürekkep birikimini önlemekte ve buharlaşma efekti
ile mürekkep ünitesini soğutmaktadır.
* Ayrıca nemlendirme suyunda bakterilerilerin,
mantarın ve yosunların gelişmesine mani olur.
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AL-99 OFFSET ALCOHOL IPA )
APPLICATION:
* Compatible with all offset printing machines
and all moisturizing systems
AREA OF UTILIZATION and FEATURES
* Moisturizing water is required for the offset system.
* Since Matkim Alcohol reduces the surface tension, it
also reduces the required water quantity.
Prevents the ink accumulation over the water rollers and
blanket and cools the ink unit With its vaporization effect.
* Also it prevents the formation of bacteria, fungus and
mosses Within the moisturizing water.

1 Bidon = 25 Litre

OFSET ALKOLÜ ( IPA )
UYGULAMA:
* Tüm ofset baskı makinalarında ve tüm
nemlendirme sistemlerine uygundur.
KULLANIM ALANI ve ÖZELLİKLERİ
* Ofset sisteminde nemlendirme suyu gerekir.
* Matkim Alkol yüzey gerilimini azalttığı için
ihtiyaç olan su miktarını azaltır.
* Su merdaneleri ve blanket üzerinde
mürekkep birikimini önlemekte ve
buharlaşma efekti ile mürekkep
ünitesinisoğutmaktadır. Ayrıca
nemlendirme suyunda bakterilerilerin,
mantarın ve yosunların gelişmesine
mani olur.
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OFFSET ALCOHOL ( IPA )
APPLICATION:
* Compatible with all offset printing
machines and all moisturizing systems

1 Koli x 10 Litre = 4 Adet
1 Bidon
= 30 Litre
1 Varil
= 210 Litre

AREA OF UTILIZATION and FEATURES
* Moisturizing water is required for the offset
system.
* Since Matkim Alcohol reduces the surface
tension, it also reduces the required water quantity.
* Prevents the ink accumulation over the water
rollers and blanket and cools the ink unit
* With its vaporization effect.
* Also it prevents the formation of bacteria,
fungus and mosses
* Within the moisturizing water.

SR-86 Ton Giderici
UYGULAMA:
* Sünger yardımı ile kalıp ovulur.
* Bol su ile temizlenir.
KULLANIM ALANI:
* Ofset plakalarında kurumuş mürekkep yüzeydeki
oksidasyon tonlama ve diğer kirleri temizleme özelliği
olan mürekkep tutma özelliğini arttıran bir karışımdır.
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SR-86 Ton Remover
APPLICATION:
* The mold is rubbed with a sponge.
* Cleaned with plenty of water
AREA OF UTILIZATION:
* A mixture that improves the ink retaining feature
which is a feature of cleaning the oxidation toning
and other dirt over the dry ink surface in the offset plates.
1 Koli x 3 Litre = 6 Adet

PG9 Koruyucu Zamk
UYGULAMA:
* Islak bir süngerle kalıp üzerine yayılıp
iyice inceltilmeli ve süratle kurutulmalı.
ÖZELLİKLERİ:
* Kalıpların bekleme esnasında okside olmasını
engeller.
* Koruyucu maddeler ihtiva eden uzun ömürlü
bir karışımdır.
* Kalıbı uzun süre muhafaza eder.
* Kalıbın yüzeyini etkili bir şekilde korur.
* Su ile kolayca temizlenir.
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PG9 Protective Gum
APPLICATION:
* Spread over the mold with a wet
sponge and
* And diluted thoroughly and dried rapidly.

1 Koli x 3 Kg = 6 Adet
1 Koli x 10 Kg = 4 Adet
1 Bidon
= 30 Kg

FEATURES
* Prevents the oxidation of the molds
while waiting.
* A mixture of a long shelf life that contains
protective additives
* Protects the mold for a long time.
* Protect efficiently the surface of the mold
* Cleaned easily with the water.

PG-80 PLATE GUM Konvansiyonel
CTCP Ofset Kalıpların Korunması İçin Solüsyon
UYGULAMA:
* Kalıp banyo makinelerinde zamk ünitelerinde
kullanılabildiği gibi kalıp yüzeyine el ilede uygulanabilir.
ÖZELLİKLERİ:
* Manuel ve otomatik uygulamalar için tasarlanmıştır.
* Akışkandır kolay yayılır.
* Kalıp yüzeyinde ince tabaka olarak yayılır.
* Kalıbın yüzeyini etkili bir şekilde korur.
* Su ile kolayca temizlenir.
* Baktire oluşumunu engeller.
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PG-80 PLATE GUM Solution for
the protection of convention CTCP Offset molds
APPLICATION:
* Used not only on the Gum units of the mold
Processing machines but also over the mold surfaces
by hand as well.
FEATURES:
* Designed for manual and automatic applications.
* Fluid and easily spread
* Spread as a thin layer over the mold surface
* Protect efficiently the surface of the mold
* Cleaned easily with the water.
* Prevents the bacteria formation

1 Koli x 10 Kg = 4 Adet

UV Ofset makinaları İçin Yıkama Maddesi
UYGULAMA:
* Merdane üzerine uygulayın su ile durulayın.
* Blanket temizliğinde bir bez ile uygulayın, eldiven kullanın.
ÖZELLİKLERİ:
* Uv mürekkep kullanılan baskı makinalarının blanket
ve merdane temizliğinde yüksek temizleme gücü olan
yıkama maddesidir.
* Kullanımda ekonomi sağlar.
* Korozyona karşı etkilidir.
* Blanket üzerinde kalıntı bırakmaz.
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Washing Materials for UV Offset Machine
APPLICATION:
* Apply on the roller, rinse with water.
* Apply with a tissue for the blanket cleaning,
use glows.

1 Bidon = 25 Litre

FEATURES
* A cleaning material with advanced cleaning power
used in the blanket and roller cleaning of the printing
machines in which UV ink is used
* Provides usage saving.
* Efficient against corrosion
* Does not leave any residue over the blanket.

PROCHEM DİAZO POZİTİF KALIP BANYOSU
UYGULAMA:
* Pozitif ofset kalıplarının banyo aşamasında
kullanılmak üzere geliştirilmiş konsantre bir üründür.
1 litre banyo konsantresi
9 litre su ilave edilerek kullanılır.
* Her türlü ofset kalıbına uygundur.
KULLANIM ALANI:
* 1+9 su ilavesiyle manuel olarak kullanılır.
* Manuel ve banyo makinalarında
kullanıma uygundur.

20

PROCHEM DİAZO POSITIVE
MOLD PROCESSING
APPLICATION:
* A concentrated product developed
to be used during the Processing
phases of the
* Positive offset mold. Used by adding
1 liter of Processing concentration
to 9 liters of water.
* Compatible with any kind of offset
AREA OF UTILIZATION
* 1Applied manually with 1+9 water addition.
* Compatible with the manual use and in the
Processing machines

1 Koli x 10 Litre = 4 Adet

SG CLEANER 98 FIXER Kalıp Temizleyici ve Ton Giderici
UYGULAMA:
* İş olmayan alanları temizler, iş olan bölümlerin mürekkep kabul
etmesini sağlar.
* Kalıbı oksidasyona karşı korur, ton yapmayı engeller.
Mürekkep artıklarının temizliğini sağlar. Plaka görüntü
alanını etkinleştirir. Aşındırıcı özelliğinden
dolayı dikkatlice kullanılması tavsiye edilir.
KULLANIM ALANI:
* Konvansiyonel ve CTP ofset kalıplarına uygulanır.
ÖZELLİKLERİ:
* Kalıp yüzeyinde kalan artıkların temizlenmesini sağlar.
* Baskı kalitesini artır.
* İş alanlarına zarar vermez.
* Kalıp yüzeyine kolay sürülerek uygulanır.
* Kalıbı derinlemesine temizler.
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SG CLEANER 98 FIXER
Mold Cleaner and Ton Remover

1 Koli x 2 Litre = 12 Adet

APPLICATION:
* Cleans the non-operating areas and enables the ink
acceptance of the operating areas.
* Protects the mold against oxidation, prevents the toning.
Enables the protection of ink residues.
Activates the plate imaging area.
It is recommended to use with precaution due to its
abrasi ve feature.
AREA OF UTILIZATION:
* Applied to the conventional and CTP off set molds.
FEATURES:
* Enables the cleaning of the residues over the mold surface.
* Improves the printing quality
* Does not damage the operating areas.
* Applied easily by wiping over the mold surface.
* Deeply cleans the mold.

SG-70 Hazne Suyu
UYGULAMA:
* Tabaka ofset baskılarında tek renk ve çift renk
makinalarda, düşük hızda çalışan
ofset makinaları içindir.
KULLANIM ALANI:
* Sheet ofset makinaları için
%2-4 dozaj ile kullanılır.
ÖZELLİKLERİ:
* Suyun yüzey gerilimini ayarlayarak kalıbın
yüzeyinde yayılmasını sağlar.
Baskı kalıbının kısa ve uzun süreli
durmalarda okside olmasını engeller.
Mürekkep su dengesinde daha geniş
bir hareket alanı sağlar.
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SG-70 Chamber Water
APPLICATION:
* For one color or multiple color machines
with respect to the layer offset printing and
for the offset machines operating low speed.
AREA OF UTILIZATION:
* Used with 2-4% dosages for the sheet
offset machines.
FEATURES:
* Enables the distribution of the water over the mold
surface by regulating its surface tension
Prevents oxidation of the printing mold during
short and long term interruptions.
Provides a larger movement area for
the ink-water balance.

1 Koli x 5 Litre = 4 Adet
1 koli x 10 litre = 4 adet
1 Bidon = 30 Litre

HDL-120 AUTO WASH Blanket ve Merdane Yıkama maddesi
UYGULAMA:
* Merdane üzerine uygulayın su ile durulayın.
* Blanket temizliğinde bir bez ile uygulayın, eldiven kullanın.
ÖZELLİKLERİ:
* VOC standartlarına uygun yağ bazlı mürekkep
baskılarında merdane ve blanket temizliğinde kullanılan
yüksek temizleme gücü olan kimyasal orta ve üzeri baskı
sistemler için tasarlanmıştır.
* İnsan sağlığı için duyarlıdır.
* Korozyona karşı koruma özelliği bulunur.
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HDL-120 AUTO WASH
Blanket and Roller Washing Material
APPLICATION:
* Apply on the roller and rinse with the water.
* Apply with a tissue for the blanket cleaning,
use glows.

1 Koli x 10 Litre = 4 Adet
1 Bidon = 30 Litre
1 Varil = 210 Litre

FEATURES
* Designed for chemical medium and superior printing
systems with an advanced level of cleaning power used in
the roller and blanket cleaning during the oil based ink
printing in compliance with VOC standards.
* Sensitive for human health.
* Contains a protection against corrosion.

WM-365 SALENYWASH Otomatik ve Manuel
Blanket ve Merdane Yıkama maddesi
UYGULAMA:
* Otomatik yıkama ünitesinden su ilavesi ile kullanılır.
* Blanket temizliğinde bir bez ile uygulayın,
eldiven kullanın.
ÖZELLİKLERİ:
* VOC standartlarına uygun yağ bazlı mürekkep
baskılarında merdane ve blanket temizliğinde
kullanılan yüksek temizleme gücü olan
kimyasal orta ve üzeri baskı sistemler için
tasarlanmıştır.
* Otomatik yıkama sistemleri için
geliştirilmiştir.
* İnsan sağlığı için duyarlıdır.
* Korozyona karşı koruma özelliği bulunur.
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WM-365 SALENYWASH
Automatic and Manual
Blanket and Roller Washing Material
APPLICATION:
* Used with water addition from the
automatic washing unit.
* Apply with a tissue for the blanket cleaning,
use glows.
FEATURES
* Designed for chemical medium and superior
printing systems with an advanced level of cleaning
power used in the roller and blanket
cleaning during the oil based ink printing in
compliance with VOC standards.
* Developed for automatic washing systems.
* Sensitive for human health.
* Contains a protection against corrosion.

1 Koli x 10 Litre = 4 adet
1 Bidon = 30 Litre
1 Varil = 210 Litre

ECO WASH DAE-60
Otomatik ve Manuel Blanket ve Merdane Yıkama maddesi
UYGULAMA:
* Otomatik yıkama ünitesinden su ilavesi ile kullanılır.
* Blanket temizliğinde bir bez ile uygulayın, eldiven kullanın.
ÖZELLİKLERİ:
* VOC standartlarına uygun yağ bazlı mürekkep
baskılarında merdane ve blanket temizliğinde kullanılan
yüksek temizleme gücü olan kimyasal
orta ve üzeri baskı sistemler için tasarlanmıştır.
* Otomatik yıkama sistemleri için geliştirilmiştir.
* İnsan sağlığı için duyarlıdır.
* Korozyona karşı koruma özelliği bulunur.
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ECO WASH DAE-60 Automatic and
Manual Blanket and Roller Washing Material
APPLICATION:
* Used with water addition from the
automatic washing unit.
* Apply with a tissue for the blanket cleaning,
use glows.
1K
Kolili x 10 Lit
Litre = 4 adet
d t
1 Bidon = 30 Litre
1 Varil = 210 Litre

FEATURES
* Designed for chemical medium and superior printing
systems with an advanced level of cleaning power used in
the roller and blanket cleaning during the oil based ink
printing in compliance with VOC standards.
* Developed for the automatic washing systems.
* Sensitive for human health.
* Contains a protection against corrosion.

HDL-130 UV WASH Uv
Blanket ve Merdane Yıkama maddesi
UYGULAMA:
* Merdane üzerine uygulayın su ile durulayın.
* Blanket temizliğinde bir bez ile uygulayın,
eldiven kullanın.
ÖZELLİKLERİ:
* Uv mürekkep kullanılan baskı makinalarının
blanket ve merdane temizliğinde yüksek
temizleme gücü olan yıkama maddesidir.
* Kullanımda ekonomi sağlar.
* Korozyona karşı etkilidir.
* Blanket üzerinde kalıntı bırakmaz.
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HDL-130 UV WASH UV
Blanket and Roller Washing Material
APPLICATION:
* Apply on the roller, rinse with water.
* Apply with a tissue for the blanket cleaning,
use glows.
FEATURES
* A cleaning material with advanced cleaning
power used in the blanket and roller cleaning
of the printing machines in which UV ink is used
* Provides usage saving.
* Efficient against corrosion
* Does not leave any residue over the blanket.

1 Koli x 10 Litre = 4 adet
1 Bidon = 30 Litre
1 Varil = 210 Litre

AL- OFSET ALKOLÜ ( IPA )
UYGULAMA:
* Tüm ofset baskı makinalarında ve tüm nemlendirme
sistemlerine uygundur.
KULLANIM ALANI ve ÖZELLİKLERİ
* Ofset sisteminde nemlendirme suyu gerekir.
* Selenygraph Alkol yüzey gerilimini azalttığı için ihtiyaç
olan su miktarını azaltır. Su merdaneleri ve blanket
üzerinde mürekkep birikimini önlemekte ve buharlaşma
efekti ile mürekkep ünitesini soğutmaktadır.
* Ayrıca nemlendirme suyunda bakterilerilerin,
mantarın ve yosunların gelişmesine mani olur.
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AL- OFFSET ALCOHOL IPA )
APPLICATION:
* Compatible with all offset printing machines
and all moisturizing systems

1 Varil = 210 Litre

AREA OF UTILIZATION and FEATURES
* Moisturizing water is required for the offset system.
* Since Selenygraph Alcohol reduces the surface tension,
it also reduces the required water quantity.
Prevents the ink accumulation over the water rollers and
blanket and cools the ink unit With its vaporization effect.
* Also it prevents the formation of bacteria, fungus and
mosses Within the moisturizing water.

SALENYGRAPH 1+9 POZİTİF KALIP BANYOSU
UYGULAMA:
* Pozitif ofset kalıplarının banyo aşamasında kullanılmak
üzere geliştirilmiş konsantre bir üründür. 1 litre banyo
konsantresi 9 litre su ilave edilerek kullanılır.
* Her türlü ofset kalıbına uygundur.
KULLANIM ALANI:
* 1+9 su ilavesiyle manuel olarak kullanılır.
* Manuel ve banyo makinalarında kullanıma uygundur.
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SALENYGRAPH
1+9 POSITIVE MOLD PROCESSING
APPLICATION:
* A concentrated product developed to be used
during the Processing phases of the
Positive offset mold. Used by adding 1 liter of
Processing concentration to 9 liters of water.
* Compatible with any kind of offset
AREA OF UTILIZATION
* 1Applied manually with 1+9 water addition.
* Compatible with the manual use and in the
Processing machines

1 Koli x 10 Litre = 4 Adet

POLYTEX Mücellit Tutkalı
UYGULAMA:
* Her türlü kağıt, ambalaj, karton ve cilt işlerinin
yapıştırılmasında kulanılır.
ÖZELLİKLERİ:
* Yüksek katı maddeli kullanıma hazır bir yapıştırıcıdır.
* Matbaacılık sektöründe ciltleme, kutu yapıştırma ve
her türlü kağıt, karton, oluklu mukavva
yapıştırılmasında ambalaj sanayisinde poşet dip
yapışyapıştırılmasında kullanılır.
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POLYTEX Binder Gum
APPLICATION:
* Used for the agglutination of any kind of paper,
package and cover materials.

1 Koli x 1 Kg = 18 Adet
1 Koli x 4 Kg = 6 Adet
1 Koli x 10 Kg = 4 Adet
1 Bidon
= 35 Kg.

FEATURES:
* Ready-to-use Gum with a high amount of additives.
* Used in the printing industry for binding, box gluing
and agglutination of any kind of paper, carton and
corrugated cardboard.
* Used in the packaging industry for gluing deep structure
of the bags.

POLYTEX A-1 Tutkalı
UYGULAMA:
* Her türlü kağıt, ambalaj, karton ve cilt işlerinin
yapıştırılmasında kulanılır.
ÖZELLİKLERİ:
* Kullanım alanı geniştir.
* Baskılı ve parlak yüzeye yapışmayan
kağıtları rahat bir şekilde yapıştırır.
* Etiket, selefon kaplamalarda, laklı,
vernikli kutu yapıştırma, şişe etiket
poşet imalatında yumuşak PPV,
PVC kağıt yapışmalarında kullanılır.
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POLYTEX A-1 Gum
APPLICATION:
* Used for the agglutination of any kind of
paper, package and cover materials.
AREA OF UTILIZATION
* It has a large area of utilization.
* Gums easily the papers non-cohesive
upon printed and shining surfaces.
* Used for the manufacture of labels, cellophane
bands, polished and varnished boxes, bottle label,
Bag and for the agglutination of soft
PPV and PVC papers.

1 Koli x 1 Kg = 18 Adet
1 Koli x 4 Kg = 6 Adet
1 Koli x 10 Kg = 4 Adet
1 Bidon
= 35 Kg.

POLYTEX A-2 Tutkalı
UYGULAMA:
* Her türlü kağıt, ambalaj, karton ve cilt işlerinin
yapıştırılmasında kulanılır.
ÖZELLİKLERİ:
* Kullanım alanı geniştir.
* Polytex A-2 tutkalı çabuk yapışma sağlama
özelliği ile etiketleme ve laminasyon
uygulamaları için ideal bir
yapıştırıcıdır. ısıya dayanıklı şeffaf bir
bir film tabakası oluşturur.
* Selefonlu, laklı, verniklikutu ve kağıtların
yapıştırılmasında kutu kapamada, PVC, pet,
PP ve PE şişelerin etiketlenmesinde
çok iyi netice alınır.
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POLYTEX A-2 Gum
APPLICATION:
* Used for the agglutination of any kind of
paper, package and cover materials.

1 Koli x 1 Kg = 18 Adet
1 Koli x 4 Kg = 6 Adet
1 Koli x 10 Kg = 4 Adet
1 Bidon
= 35 Kg.

FEATURES:
* It has a large area of utilization.
* Polytex A-2 agglutinant is an ideal Gum for the
labelling and lamination applications
Thanks to its rapid gluing feature.
* It creates a heat-tolerant transparent film layer.
* Provides excellent results in the agglutination of
cellophane, polished, varnished box and papers;
box closing and labelling of PVC, pet, PP and PE bottles.

POLYTEX E-5 Tutkalı
UYGULAMA:
* Her türlü kağıt, ambalaj, karton ve cilt işlerinin
yapıştırılmasında kulanılır.
ÖZELLİKLERİ:
* Yüksek oranda yumuşatıcı içeren çok elastikli
film özelliğine sahip yüksek viskoziteli
yapıştırıcıdır. Matbaa sektöründe esnek ve
elastikli olması istenen ciltlerde sırt yapıştırıcı
olarak kullanılır.
* Baskılı kağıt ve kartonlar, bloknot imalatı,
kitap sırtları, her türlü kağıt,
karton laminesi, kutu yapıştırmaları,
cilt işleri, kumaş üzerine
poliüretan sünger laminasyonlarında
kullanılır.
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POLYTEX E-5 GumWW
APPLICATION:
* Used for the agglutination of any kind of
paper, package and cover materials.
FEATURES:
* High viscosity of Gum with a feature of
multiple elastics film
* Containing an advanced level of softener.
* Used as back Gum for the covers that are
* Wished to be flexible and elastic within the
printing industry.
* Used for printed paper, carton and notepad
manufactures, lamination of book covers,
any kind of paper and carton,

1 Koli x 1 Kg = 18 Adet
1 Koli x 4 Kg = 6 Adet
1 Koli x 10 Kg = 4 Adet
1 Bidon
= 35 Kg.

POLYTEX 555 Çok Amaçlı El kremi
UYGULAMA:
* Temizlenecek yüzey 3 gr. Polytex 555 ile ovalanır
su ile yıkanır. Suyun olmadığı durumlarda ovalama
işleminden sonra kuru bir bez ile silinir.
KULLANIM ALANI:
* Her türlü mürekkep ve yağ temizliğinde kullanılır.
ÖZELLİKLERİ:
* Cildi nemlendirir ve korur.
* Cilt üzerinde kaybolan nemi tersine yağlandırma
ile tamamlar. Sentetik çözücü ve petrol türevi
maddeler içermez. Hoş kokuludur.
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POLYTEX 555 Multipurpose Hand Cream
APPLICATION:
* The area to be cleaned is rubbed with 3 gr.
Polytex 555 And washed with water. In case there
Po
is no water, it is wiped with a dry tissue
After rubbing.
AREA OF UTILIZATION
* Used for any ink and oil cleaning.
1 Koli = 500 ml Kavanoz x 24 Adet
.ROL POùLúH[$GHW
.ROL PO3RúHW$GHW
.ROL POùLúH$GHW

FEATURES:
* Moisturizes and protects the skin.
* Complete the lost moisture of the skin with adverse oiling.
Does not contain synthetic dissolver or petrol derivative
substances. Has a nice odor.

