
 

 

PŘEHLED 

Solv-it je čisticí prostředek na bázi rozpouštědel, vyvinutý pro denní čištění válců tiskařských 
strojů kontaminovaných zbytky tiskařských barev na bázi rozpouštědla, či zbytků lepidla. 
 

HLAVNÍ RYSY 

Solv-it je snadně použitelný, je netoxický a z 90% biologicky rozložitelný.  
Lze jej používat při čištění různých aplikací od lepících linek, aniloxových válců, až po zásobníky 
barev.  
 

TECHNICKÉ VÝHODY 

Solv-it se používá neředěný v široké škále čistících aplikací. 
 

INFORMACE O APLIKACI 

Solv-it je formulován tak, aby se mohl aplikovat nezředěný, jak pro čištění povrchu zařízení, tak i 
pro cirkulaci potrubním systémem určeným pro barvy nebo lepidla a nádrže. 
 

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

pH  / 

Relativní hustota při 20°C 1.090 

Bod vzplanutí °C 103 

Rozpustnost ve vodě s vodou tvoří emulzi 

 

OPATŘENÍ  

Doporučuje se povrchy, které mají být vyčištěny a ošetřeny, nejprve otestovat za pomoci malého 
množství této látky na nedůležitých místech (oblastech), aby se eliminovala případná nežádoucí 
chemická reakce. 
 

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST 

Před použitím čtěte příslušný bezpečnostní list. 
 

BALENÍ 

 25 litrů kanystr – EUR paleta obsahující 24 kusů  

 210 litrů sud – EUR paleta obsahující 2 kusy  

 1.000 litrů IBC kontejner 

 20.000 litrů ISO tank.  
 
 
 

 
WVT Industries je výrobce speciálních chemických produktů a pokyny pro používání a uplatňování jeho chemických látek 

jsou uvedeny v dobré víře. Tyto informace jsou založeny na zkušenostech a výsledcích výzkumu, avšak nejsou 
zamýšleny jako definitivní prohlášení pro použití chemické látky a nemohou tak být přijaty jako úplné procesní 

poradenství. Zatímco společnost, její vedení a zaměstnanci mohou sdílet tyto znalosti a mohou dávat doporučení, nikdy 

tyto informace nemohou vést k odpovědnosti za následné škody od třetích osob. Veškeré poskytnuté informace o 

chemikálii nebrání zákazníkovi v jeho vlastním odzkoušení produktu a jeho návodu k použití za účelem ověření 

vhodnosti pro svůj zamýšlený účel. 
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