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Forradalmi újdonság az anilox henger tisztításban! 
enpurex® 

Tisztító folyadék 95 plus & power 
 
Az enpurex® innovatív, szabadalmaztatott, újfejlesztésű  tisztító folyadék, amit az anilox hengerek, nyomóhengerek és 
ellennyomó hengerek tisztítására fejlesztettek k.  
Azon felül, hogy az enpurex® környezetbarát termék, mert  fizikai és nem kémiai hatásmechanizmussal működik, gazdaságos  a 
felhasználása:  az anilox hengereket a gépen belül, max. 5-10 perc alatt  tökéletesen megtisztítja.Két különböző változatban  
készült, a felhasználási területtől függően: 95 Plus&Power. 
A hagyományos tisztító folyadékok gyakran erős vegyi anyagokat tartalmaznak és vagy savas, vagy lúgos hatásúak. Ezzel 
ellentétben a vizes bázisú  enpurex® a fizikai tulajdonságainak köszönheti hatásosságát. Agresszív vegyi anyagok nélkül készült,  
teljesen új és hatékony jellemzőkkel rendelkezik, ami a molekulák rugalmas és mozgékony hálózatszerű felépítésének  
köszönhető. Ez teszi lehetővé, hogy a festék rétegeibe mélyen behatoljon. Egyszerűen vízzel történő öblítéssel a feloldott 
szennyeződés gyorsan, pórus mélységben, maradéktalanul, korrozió-  és sérülésmentesen,  egy speciális szivaccsal  eltávolítható, 
tökéletesen tiszta felületet eredményezve. 
 
Hatásmechanizmus 
A folyadék a molekulák folyamatos átstruktúrálódásának hatására  az ultrahangos tisztításhoz hasonlóan, a legkisebb és 
legmakacsabb részecskéket is feloldja, amik így könnyen eltávolíthatók.  A tisztítási folyamat víz hozzáadásával   megállítható és 
a feloldott részecskék könnyen letörölhetők. 
 

 
 
 
Az enpurex® előnyei 
 
Környezeti hatások 

- biológiailag lebomlik 
- alumínium-barát 
- vízbázisú 
- pH bőr semleges, gyengéd 

Felhasználhatóság 
- minden alkalmazott festéktípusnál hatékony 
- kémiai helyett fizikai oldás 
- az anilox hengerek gyengéd mélytisztítása 
-  a gépi állásidők csökkentése 
- egészségre ártalmatlan 
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Az egyes típusok előnyei  
 
95 Plus 

- a nyomtatási területek 95 %-ban alkalmazható 
- dermatológiailag tesztelt 
- a gyulladáspont 95 ˙fölött 
- a BG ETEM által ajánlott 

 
Power 

- megakadályozza a gumihengerek kiüvegesedését 
- ellenálló festékek esetében  is ajánlott(pl. 2K lakk) 
- a nagyon makacs szennyeződéseket is eltávolítja (pl. ragasztó és régi szennyeződések) 

 
Felhasználási területek 
 

- Raszterhengerek 
- Nyomóhengerek 
- További alkalmazások tesztelés alatt  

 
Felhasználási javaslat 
 
A folyadékot vékony rétegben javasolt a speciális szivaccsal a hengerre felhordani. Kb. 5-10 percig kell hatni hagyni, majd  utána 
vízzel lemosható. Min. 2 db szivacsot kell használni, az egyik a tisztító folyadék felviteléhez, a másik a lemosáshoz használandó. 
Fontos, hogy a henger vízmentes legyen, mert a vízzel történő érintkezés megállítja az oldási folyamatot .  
 
 
Árak: 
 
Enpurex 95 Plus  1 liter: 98 Euro/l  10 liter: 85 Euro/l 
Enpurex Power  1 liter: 108 Euro/l  10 liter: 95 Euro/l 
Mikropórusos szivacs0,9 Euro/db 
  
 
Kérdéssel, megrendeléssel kapcsolatban keresse a Partners Kft.-t, várjuk jelentkezését! 
 
 
Somosi Olga 
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