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Zaleca się stosować następujące zasady przy czyszczeniu  

zespołów drukujących drukarek fleksograficznych pracujących na farbach wodnych  
 
 
Czyszczenie bieŜące  
termin : przy kaŜdej zmianie zlecenia    środek : BioClean SAFE , BASIC lub SAFE MF (roztwór 1:10)  
sposób : płukać układ farbowy roztworem   czas efektywnego czyszczenia : min 5 min  
uwagi : zalecana ciepła, miękka woda, po płukaniu roztworem przepłukać układ czystą wodą  
zuŜycie środka : 1/10 pojemności układu farbowego  
 
Czyszczenie codzienne  
termin : 1 raz dziennie      środek : Bio Clean SAFE , BASIC lub SAFE MF (roztwór 1:10)  
sposób : płukać układ farbowy roztworem   czas efektywnego czyszczenia : min 20 min  
uwagi : zalecana ciepła woda, miękka, po płukaniu roztworem przepłukać układ obiegowo czystą wodą  
zuŜycie środka : 1/10 pojemności układu farbowego  
 
Czyszczenie okresowe  
termin : raz  na 2 tygodnie     środek : Bio Clean SAFE Periodic ( SP ) + Bio Clean GEL +   
        BioClean Liqiud  
sposób :  
- Roztworem 10% środka Bio Clean Peridic i płukać układ przez 30 - 60 min. Następnie wypłukać ukł. obiegowo czystą wodą  
- nałoŜyć równomiernie na całą powierzchnię rastru grubą warstwę środka Bio Clean GEL odczekać 30-60 min a następnie 
wyszczotkować dokładnie powierzchnię rastrową  
- w między czasie zwilŜać Ŝel za pomocą Bio Clean LIQIUD ( nie rozcieńczony ) 
- spłukać zanieczyszczenia z wału bieŜącą wodą   
- wytrzeć wał do sucha  
czas efektywnego czyszczenia : min 90 min  
uwagi : zalecana ciepła, miękka woda, po płukaniu roztworem przepłukać ukł. czystą wodą  
zuŜycie środka Bio Clean SAFE Peridic: 1/10 pojemności układu farbowego  zuŜycie środka Bio Clean GEL  0,2 kg 
 
Odkamienianie układu farbowego 
termin : raz  w tygodniu     środek : BioClean GlueRollCleaner  
sposób :  
- Roztworem 5-10% środka BioClean GlueRollCleaner  płukać układ przez 60 min. Następnie wypłukać ukł. obiegowo czystą wodą  
 
Czyszczenie interwencyjne poza maszyną  
termin : w przypadku zaschnięcia farby i braku moŜliwości doczyszczenia wg w/w metod  
środek : Bio Clean MONSTER 
sposób : wyjąć wałek z maszyny lub odizolować od otoczenia, środek nałoŜyć na całą powierzchnię, owinąć szczelnie folią strecz i 
pozostawić na kilka godzin. Następnie odwinąć folię i szczotkować raster, rozpuszczoną warstwę brudu spłukać bieŜącą wodą, w 
miarę potrzeb powtarzać do uzyskania zadawalającego efektu, na koniec spłukać wał obficie bieŜącą wodą . 
Wał pokryć BioClean GlueRollCleaner  , wyszczotkować i obficie spłukać czystą wodę i wysuszyć. 
czas efektywnego czyszczenia : wg potrzeb  
uwagi : chronić personel oraz chronić części aluminiowe maszyny przed bezpośrednim kontaktem z środkiem czyszczącym, 
postępować zgodnie z instrukcją obsługi, zbyt częste czyszczenie środkami agresywnymi prowadzi do pogorszenia właściwości 
zewnętrznej powierzchni warstwy rastrowej  
 
Czyszczenie mechaniczne  
termin : w miarę potrzeb np. raz na 1, 3, 6 lub 12 m-cy  
środek : ARMEX  
oprzyrządowanie : urządzenie BioJet usługa patrz www.barmey.eu 
sposób : kilka godzin przed czyszczeniem Bio Jet wykonać płukanie układu farbowego, wałek czyścić maszyną Bio Jet, pozostały po 
czyszczeniu pył spłukać dokładnie bieŜącą wodą z dodatkiem BioClean Acidic, a nastepnie wypłukać czysta wodą. 
Czas efektywnego czyszczenia mechanicznego : 120 - 240 min ( w zal. od długości wału ). 

 
W przypadku uciąŜliwych do usunięcia zabrudzeń zaleca się łączyć czyszczenie interwencyjen z mechanicznym i odkamienianiem 
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