
Środek czyszczący do maszyn drukarskich  

Nasz środek czyszczący do maszyn drukarskich i części przenoszących 
farbę jest optymalnie dobrany do naszych farb drukarskich na bazie wody, 
dzięki czemu stanowi doskonałe uzupełnienie naszej oferty produktów. 
Oznacza to, że pozostałości farby drukarskiej z maszyn drukarskich i 
współpracujących z nimi urządzeń można usuwać skutecznie, higienicznie 
i w sposób przyjazny dla środowiska. ISEGA sklasyfikowała ten środek 
jako bezpieczny dla żywności, więc można go z powodzeniem stosować 
w maszynach drukarskich wykonujących nadruki na opakowaniach do 
żywności. W procesie opracowywania tego preparatu zadbaliśmy również 
o zastosowanie surowców łatwo ulegających biodegradacji zgodnie z  
wytycznymi OECD.

Możecie Państwo również skorzystać z naszych usług: oferujemy analitykę, 
kolorymetrię i optymalizację procesów na miejscu, doradzamy w zakresie 
wdrażania systemów dozujących oraz przedstawiamy rozwiązania i potenc-
jalne oszczędności w zakresie ponownego wykorzystania pozostałości farb 
drukarskich.

 
Cleaner for printing machines 

Our cleaning product for printing machines and ink-bearing parts is  
optimally matched to our water-based printing inks and thus represents 
a perfect addition to our product range. This means that ink residues from 
printing machines and their associated components can be removed ef-
ficiently, hygienically and in an environmentally friendly manner. ISEGA 
has classified its use as food safe and it is therefore optimally suited for 
use on printing machines for food packaging. During the development 
process we also took care to use easily biodegradable raw materials  
according to OECD guidelines.

You can also benefit from our services: We offer analytics, colourimetry 
and process optimisation on site, advise you on the implementation of 
dosing systems and show you solutions and savings potentional for the 
reuse of residual inks.
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Państwa korzyści 

 +   Czyszczenie bezpieczne i przyjazne 
dla środowiska

 + Wysoko skoncentrowana formuła 
 + Środek dopasowany do farb  

 drukarskich na bazie wody 
 + Rozpuszcza uporczywe   

 pozostałości na cylindrach do  
 druku wklęsłego i wałkach  
 aniloksowych

 + Łatwe i skuteczne czyszczenie  
 wysuszonych farb drukarskich na  
 płytach pozytywowych

 + Zawiera składniki łatwo ulegające 
 biodegradacji

 + Certyfikat ISEGA potwierdzający  
 możliwość stosowania w produkcji  
 opakowań na żywność 

Your benefits 
  

 +  Safe, environmentally friendly 
cleaning 

 + Highly concentrated formulation 
 + Matched to water-based printing 

 inks 
 +  Dissolves stubborn dirt from 

gravure cylinders and anilox rollers
 + Easy, efficient cleaning of dried inks 

 on printing plates 
 + Ingredients easily biodegradable 
 + ISEGA-certified for the application 

 in the production of food 
 packaging 
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FARBY DRUK ARSKIE

Próbka produktu: środek czyszczący, 
który gwarantuje czyszczenie  
bezpieczne i przyjazne dla środowiska. 
Product sample: The cleaner  
guarantees safe and environmentally 
friendly cleaning. 

FOLCO®

            CLEANER



Follmann GmbH & Co. KG  
Heinrich-Follmann-Str. 1 / 32423 Minden / Germany / p + 49 571 9339-0 / e sales@follmann.com / www.follmann.com

+ Czyszczenie bezpieczne i przyjazne dla   
    środowiska  
+ Safe, environmentally friendly cleaning

+ Rozpuszcza uporczywe pozostałości 
+ Dissolves stubborn dirt

+ Bezpieczny w rozumieniu prawa    
    żywnościowego  
+ Safe under food law

Ś RO D E K C Z YSZC Z ĄC Y DO M A SZ YN D RUK AR S KICH 

Do bezpiecznego i ekologicznego czyszczenia, certyfikat ISEGA potwierdzający 
możliwość stosowania w produkcji opakowań do żywności.

Zoptymalizowany do usuwania naszych farb drukarskich na bazie wody.

FOLCO CLEANER Odpowiednie 

Zastosowanie Cylindry drukarskie  +

Płyty drukarskie  +

Kasety z farbą  +

Części przenoszące farbę  +

Pojemniki z farbą  +

Narzędzia  +

Podłogi  +

Powierzchnie  +

Dalsze informacje i dodatkowe oferty produktów można znaleźć w naszych kartach informacyjnych produktów lub 
skontaktować się z naszymi ekspertami p + 49 571 9339-275 / e printinginks@follmann.com.


