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OPIS PRODUKTU

CeraClean® W ID

CeraClean® W ID jest wodnym roztworem specjalnie dobranej kompozycji jonowych 
i niejonowych środków powierzchniowo-czynnych. Preparat stosuje się do mycia klisz 
fotopolimerowych, wałków rastrowych, jak również w układach farbowych i innych czę-
ści maszyn fleksograficznych zabrudzonych farbami wodnymi. Dzięki odpowiednio do-
branemu składowi preparatu, myte powierzchnie, nawet pokryte starymi farbami, dają 
się łatwo czyścić. Cechuje się wysoką skutecznością usuwania wszelkiego rodzaju farb 
wodnych, nawet bardzo zaschniętych.

Produkt posiada ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ Narodowego Instytutu Zdrowia 
publicznego PZH o nr B-BŻ-6071-113/21/A, z datą ważności do 2024-12-29, do ukazania 
na żądanie.

CHARAKTERYSTYKA
Wygląd ciecz  w kolorze różowym

Gęstość w 20°C, g/cm3 1,01 ± 0,05

pH 12,0 ± 0,5

Biodegradowalność ponad 90% składników aktywnych

Opakowanie kontener 1000l; beczka 200l; kanister 20l

Preparat CeraClean® W ID może być stosowany do czyszczenia klisz fotopolimero-
wych, wałków rastrowych, układów farbowych zamkniętych z pozostałości po farbach 
wodnych. Doskonale nadaje się do mycia układów farbowych w obiegu zamkniętym i 
innych części maszyn fleksograficznych. Może być stosowany przy pomocy atomizerów 
lub innego typu pompek. Posiada możliwość usuwania pozostałości do ścieków, pro-
dukt jest biodegradowalny. Preparat rozcieńcza się wodą w stosunku 1:12 (w zależności 
od stosowanych farb) bez utraty jego skuteczności.

ROZCIEŃCZENIA
Zwykłe farby wodne 1:12

Farby złote lub srebrne 1:1

Klisze fotopolimerowe 1:10

Układy farbowe 1:10

ZASTOSOWANIE
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CeraClean® W ID

•   Ręczne mycie klisz fotopolimerowych i wałków rastrowych:

Na oczyszczoną powierzchnie nanieść cienką warstwę płynu za pomocą atomizerów lub 
innego typu pompek. Odczekać kilka minut a następnie przetrzeć szczotką lub ścierecz-
ką. W razie potrzeby zabieg powtórzyć. Spłukać wodą lub przetrzeć wilgotną szmatką.

•   Mycie układów farbowych w obiegu zamkniętym:

Nalać odpowiednią ilość płynu do zbiornika pompy farbowej. Włączyć urządzenie na 
kilka minut. Wylać płyn i przepłukać wodą. W razie potrzeby zabieg powtórzyć.

SPOSÓB UŻYCIA
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Podczas posługiwania się wysoko efektywnymi środkami czyszczącymi do zastosowania przemysłowego należy zachować specjalne środki ostrożności i przestrzegać przepisów BHP. Przy  
aplikacji powinno się stosować wymagane środki ochrony indywidualnej, a po jej zakończeniu należy dokładnie umyć ręce i materiały pracy. Produkt powinien być przechowywany jedynie 
w oryginalnym opakowaniu, które po opróżnieniu musi zostać zutylizowane zgodnie z instrukcją umieszczoną w karcie charakterystyki. Należy zapoznać się z zagrożeniami i zasadami bez-
pieczeństwa z etykiety i karty charakterystyki, która jest dostępna na prośbę lub na naszej stronie internetowej.


