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FREE FOUNT HS 1227
Solução de fonte para impressoras rotativas Heat set 

Produto Nº20352 

CARACTERÍSTICAS 

• FREE FOUNT HS 1227  é uma solução de fonte
que pode ser utilizada em todos os sistemas
contínuos de molhagem para impressoras rotativas.

BENEFÍCIOS 

• Elimina totalmente a  necessidade de uso do
álcool isopropílico.

• Ótimo equilíbrio água/tinta, proporcionando
qualidade de impressão estável.

• Trabalha com uma quantidade menor de solução
concentrada,  proporcionando  economia.

• A  presença  de  substancias  hidrofílicas protege
a chapa durante as paradas de máquina sem a
necessidade do uso de goma.

• Proporciona um rápido e limpo reinício de
impressão.

• Não é corrosivo.
• Contém um eficiente aditivo anti-piling.
• Maior intervalo entre as lavagens.

DADOS TÉCNICOS 

Para uso com todos os tipos de água. 
pH       5,0 +/- 0,2 
Dosagem   2,5 a 3% do vol. total 
Condutividade  465 µS para cada 1% 
Cor       Verde 

INSTRUÇÕES DE USO 

 Para ter uma referência de pH e condutividade da solução 
recém preparada, prepare antes uma amostra utilizando a 
concentração escolhida e a água local; então meça tanto 
pH como condutividade. Adote essas medidas como 
referência.  

A concentração inicial sugerida é de 2,5 a 3% do volume 
total, dependendo do sistema de molhagem. A 
condutividade será aproximadamente 465 µS para cada 1% 
de solução sobre a condutividade da água utilizada. O pH 
da solução de trabalho será de 5.0 +/- 0.2, dependendo da 
alcalinidade da água utilizada. 

 Mistura manual 
Complete o sistema de molhagem com água e adicione a 
quantidade desejada de FREE FOUNT HS 1227. Após 
uma completa circulação pelo sistema, meça pH e 
condutividade e compare com os valores de referência. 

 Misturador automático  
Ajuste o dosador para a dosagem desejada de FREE 
FOUNT HS 1227. Após uma completa circulação pelo 
sistema, meça  
pH e condutividade e compare com os valores de 
referência. 

ESTOQUE E TRANSPORTE 

FREE FOUNT HS 1227 pode ser estocado em temperatura 
ambiente. Não estoque a temperaturas maiores que 35º C e 
evite expor sob a luz do sol direta. Em caso de 
congelamento acidental, agite bem antes de usar para 
homogenizar todos os componentes.   

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 
 Free Fount HS 1227 (208L) 


