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Více informací také na www.imaf.it

Společnost IMAF S.p.A. byla založena roku 1961 a velice rychle se stala vedoucí 
společností v chemii pro grafický průmysl - jedná se zejména o čisticí prostředky 
pro tiskové desky, tiskové stroje i jejich okolí a další použití.

ČISTICÍ PROSTŘEDKY
Čisté pracovní prostředí vede k lepším výsledkům.

Nabízené produkty:
• Anilox Clean - čištění aniloxových válců od barev na vodní bázi (ruční mytí)

• Anilox UV Clean - čištění aniloxových válců od všech druhů barev (ruční mytí)

• Ceramic Cleaner - speciální produkt pro čištění keramických a pochromovaných 
 rastrových válců, není vhodný pro hliníkové válce (ruční mytí i ve stroji)

• US 26 Flexo - koncentrovaný produkt pro ultrazvukové čištění rastrových válců
 a mechanických součástí tiskového stroje

• Flex All Clean - čištění flexotiskových štočků a částí tiskových strojů od všech druhů
 barev a laků (ruční mytí či v mycích strojích)

• Pentapolish - univerzální čistící prostředek pro tiskové stroje a jejich součásti
 (ruční mytí)

• Pull 80 - univerzální koncentrovaný čistič pro okolí tiskového stroje
 a další produkty.

Kromě čisticí chemie od společnosti IMAF, nabízíme i další čisticí pomůcky:
• Utěrky z netkané textilie pro mytí štočků a tiskových strojů při výrobě či při tisku 
• Kartáče na čištění štočků
• Ocelové kartáče na čištění keramických rastrových válců nebo mosazné kartáče 
    na čištění chromových rastrových válců
• Ceram Clean – čistič pro ruční mytí aniloxových a hlubotiskových válců 
    od zaschlých vodových, lihových či UV barev
• Unikátní separační prostředek Edo�ex, který pozitivně ovlivňuje adhezi barvy 
    k tiskové desce a zároveň brání přilepení barev, prachu a nečistot.
• Lepicí váleček pro odstranění povrchových nečistot z tiskových forem v tiskovém 
    stroji (prach, vlákna, barvy…) aj.


