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 EZ SCRATCH REMOVER 
 Limpa Chapas, Remove Riscos  e Dessensibiliza 

Produto Nº7857 

DESCRIÇÃO 

EZ SCRATCH REMOVER é um removedor de riscos, 

limpador e dessensibilizante para chapas. 

Ele possui um ótimo dessensibilizante com uma excelente 

ação de limpeza. Ele é um limpador dessensibilizante de 

dupla ação para o uso em chapas de metal. EZ SCRATCH 

REMOVER remove tinta, verniz, goma e  revestimento de 

papel e deixa as áreas de não imagem da chapa limpas e 

dessensibilizadas. Contém solventes de limpeza suaves e 

ácido-base dessensibilizantes que são compatíveis com o 

processo de impressão. 

EZ SCRATCH REMOVER pode ser usado na maioria das 

chapas de metal  e é ideal para o uso geral, tanto em 

impressoras planas e rotativas. EZ SCRATCH REMOVER 

é recomendado  o seu uso sempre que a chapa se tornar-se 

sensível ou quando a impressora ficar parada por um longo 

período. Ele não vai prejudicar a imagem da chapa ou 

contaminar negativamente  a solução de fonte, quando 

utilizado como recomendado.

CARACTERÍSTICAS 

• Rápida capacidade de ação de limpeza.

• Dessensibiliza arranhões e  áreas de não imagem
sensível.

• Inicialização mais rápido, mais limpo.

• Odor suave e agradável.

• Fórmula de dupla ação.

• Utilize em chapas, rolos de cromo e cilindros de
impressão.

INSTRUÇÕES DE USO 

Para melhores resultados, utilizar EZ SCRATCH 

REMOVER enquanto a impressora estiver parada. Para 

usar, agite bem e aplique com um pano ou  esponja úmida, 

os riscos e impressões digitais serão removidos ou 

dessensibilizados. Use uma esponja limpa ou um pano 

úmido para remover o resíduo de limpador da chapa e 

recomeçar a impressão. 

Para garantir a compatibilidade, teste EZ SCRATCH 

REMOVER na sua chapa antes de usar. 

Aprovado para uso com chapas FUJI LH-PJ e  FUJI LP-NV2. 

DADOS TÉCNICOS 

Ponto de fulgor  151ºF 
VOC (método 24)  1,26 lb/gal 
Solvente éter glicol  0% 
Solventes aromáticos 1-5%
pH 2.0
Odor  Suave solvente
Cor  Emulsão branca
Gravidade específica  1.05
Validade  12 meses

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 

 Embalagens de  980ML


