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A-410 WASH
 Lavador de rolos e blanquetas para impressoras 

 com sistema automático de lavagem 

DESCRIÇÃO 

A-410 WASH é um lavador com alto ponto de fulgor, que 
atende todas as exigências dos fabricantes de impressoras 
quanto à segurança.  

A-410 WASH é um líquido com coloração clara e com 
baixo odor. É miscível em água e remove resíduos de 
goma, papel e outros compostos que são solúveis em água. 

Foi testado e aprovado pela FOGRA para atender às 
especificações da Man Roland, Heidelberg, Koenig and 
Bauer (impresoras rotativas), Wifag para uso em 
impressoras planas e para sistemas automáticos de 
lavagens de blanquetas Oxy-Dry.  

A-410 WASH possui alto ponto de fulgor (94°C) e não 
contém hidrocarbonetos aromáticos. Atende todas as 
especificações da Comunidade Européia quanto à  saúde e 
segurança. 

BENEFÍCIOS 

• Aprovada pela Man Roland para uso em sistemas
automáticos de lavagem de rolos e blanquetas.

• Contém aditivo inibidor de corroção para proteger a
impressora.

• Baixa volatilidade – menor exposição a vapores e
redução da quantidade utilizada.

• Secagem controlada – proporciona melhor limpeza
e menos enxague. Não deixa resíduo de óleo.

• Não combustível, tem ponto de fulgor acima de
93º C.

• Odor muito baixo e não irrita os olhos ou  pele.
• Miscível em água.

Produto Nº7833 

INSTRUÇÕES DE USO

Aplique A-410 WASH puro ou diluído em água na parte 
superior dos rolos e deixe agir por alguns minutos. Prenda a 
lâmina de lavagem e continue aplicando pequenas porções 
nos rolos, até estarem limpos. 

Para uso em impressoras com dispositivo de lavagem 
automática,   siga as instruções do fabricante.  

DADOS TÉCNICOS 

Velocidade de secagem     Lenta 
Miscibilidade       Sim 
Ponto de fulgor            94º C 
Odor/fragrância       Suave de solvente 
VOC (método 24)       6,1 lb/gal 
Gravidade específica       0,80 
Reatividade Fotoquímica       Não  
Validade       18 meses 

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Embalagens de  20 e 200L 


