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TURBO AUTO WASH HH
 Lavador de blanqueta para sistema automático de rotativas Heidelberg 

Produto Nº7454 

DESCRIÇÃO 

TURBO AUTO WASH HH é um solvente especialmente 

desenvolvido para sistema automático de lavagem de 

blanquetas em impressoras rotativas Heidelberg.  

TURBO AUTO WASH HH é uma mistura de solventes de 

tinta com características especiais de limpeza e segurança 

para otimizar a performance do lavador de blanqueta. 

Heidelberg recomenda TURBO AUTO WASH HH como 

padrão para todos “start ups” de instalação.  

As impressoras rotativas da Heidelberg são instaladas com 

um rápido e sofisticado sistema de lavagem automático de 

blanquetas, que compõe vários modelos de impressoras 

Heidelberg. FUJIFILM Hunt e Heidelbeg trabalharam em 

conjunto para o desenvolvimento desse produto.  

TURBO AUTO WASH HH atende exigências especiais de 

solvência, alto ponto de fulgor (mínimo de 62º C), baixo e 

seguro limite de inflamabilidade em fornos de secagem e 

taxa de evaporação. 

BENEFÍCIOS 

• Atinge performance e compatibilidade exigidas pelas

impressoras rotativas da Heidelberg.

• Alto ponto de fulgor (mínimo de 62º C).

• Pode ser reciclado.

• Não é prejudicial a nenhum componente das

secadeiras ou equipamento de controle de poluição.

• Atende exigências de inflamabilidade das secadeiras.

• Excelente para limpeza manual.

INSTRUÇÕES DE USO 

Para uso em sistema automático de lavagem de 
blanquetas em impressoras rotativas Heidelberg.  
Siga as instruções fornecidas pela Heidelberg. 

Para lavagem manual 
Pode ser utilizado para lavagem manual. Siga os 

procedimentos normais para limpeza manual de 

blanquetas.  

Para lavador de rolos 
TURBO AUTO WASH HH é um excelente lavador passo 

único para rolos. Siga os procedimentos normais de 

lavagem de rolos. 

DADOS TÉCNICOS 

Miscibilidade em água    Completa 

Ponto de fulgor    62º C 

VOC (método 24)      6,9 lb/gal 

Reatividade fotoquímica  Sim 

Solvente éter glicol      4% 

Solventes clorados      0% 

Solventes aromáticos      43% 

Odor/fragrância      Solvente 

Cor      Incolor 

Gravidade específica      0,828 

Velocidade de secagem    Baixa 

Validade      18 meses 

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 

Embalagem de 200Litros


