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A-310 SOLVENTE
 Economico lavador de rolos e blanquetas

DESCRIÇÃO 

A-310 é  um lavador econômico que pode ser utilizado 
diariamente para uma rápida, segura e eficiente remoção 
de tinta. 

A-310 é miscível em água. Pode também remover restos 
de cola, papel e outras substâncias solúveis em água. 
Possui ponto de fulgor de 61º C e não contém 
hidrocarbonetos aromáticos.  

A-310 foi testado e aprovado pela FOGRA e    
atendeu as especificações exigidas pela MAN-Roland, 
Heidelberger e Baldwin para impressoras  planas. É 
um líquido claro e com odor suave. Atende todas as 
exigências quanto a segurança e saúde. 

BENEFÍCIOS 

• Aprovado pela MAN-Roland para uso em sistemas
de lavagem automático de rolos e blanquetas.

• Contém inibidor de corrosão que protege o
equipamento.

• Sua baixa volatilidade diminui a exposição a
vapores e reduz seu uso.

• Secagem controlada – significa melhor limpeza e
menos lavagens. Não deixa resíduo de óleo.

• Não causa endurecimento ou dilatação de rolos e
blanquetas.

• Tem baixo odor e não causa irritação de olhos ou
pele.

• Miscível em água; pode ser aplicado com pano
saturado em água, proporcionando economia.

Produto Nº7800 

INSTRUÇÕES DE USO

BLANQUETAS: A-310 pode ser usado com ou sem água 
para limpar rolos e blanquetas. Remova a tinta usando um 
pano saturado com A-310. Para usar com água, molhe um 
pano com água e A-310 e aplique na blanqueta. Esfregue 
com um pano seco. Para rolos, proceda de forma similar à 
limpeza da blanqueta. 

ROLOS: Aplique A-310 na parte superior do rolo e deixe 
agir por alguns minutos. Prenda a lâmina de lavagem e 
continue aplicando pequenas porções nos rolos, até estarem 
limpos. 

DADOS TÉCNICOS 

Velocidade de secagem       Lenta 
Miscibilidade       em água Completa 
Ponto de fulgor            61º C 
Odor/fragrância          Leve de solvente 
VOC (método 24)            6,3 lb/gal 
Gravidade específica           0,788 
Pressão do vapor            0,9 mm Hg 
Validade            18 meses 

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Embalagens de  20 e 208L 


