
 
 

 
 

 

Fisa tehnica 
 

VARIOWASH 2647 Solvent de curatare, temperatura de inflamabilitate 42°C 
 

Proprietati 

 
VARIOWASH 2647 este un solvent de curatare si dezobturator sita cu miros slab si temperatura de 

inflamabilitate de 42°C. Solventul poate fi utilizat atat pentru indepartarea tuturor sistemelor de 

cerneala 1- si 2- componenti, cerneluri pentru imprimari grafice, electronice si textile (pe baza de 

apa, solvent sau cu uscare UV) si a lacurilor de pe ecranele serigrafice cat si pentru curatarea 

ustensilelor si a racletelor. 

 

Avand o formula foarte echilibrata de solvent cu o volatilitate medie, acest tip de solvent nu ataca 

emulsiile directe/indirecte, filmele capilare si nici adezivii in doi componenti, neavand efecte 

negative asupra rezistentei acestora atata timp cat este manipulat corect. 
 
VARIOWASH 2647 contine hidrocarburi aromatice, dar nu contine solventi clorurati sau substante 

toxice organice care sunt clasificate in legislatia pentru substantele periculoase si in lista de 

concentratii maxime la locul de munca care afecteaza embrionii sau materialul genetic. 
 
Date legate de siguranta si de poluare pot fi obtinute din Fisa Tehnica de Securitate respectiva 

conform cu Regulamentul 1907/2006/EC. 
 

Aplicatii 
 
VARIOWASH 2647 este dezvoltat pentru utilizarea in bazine de spalare si in unitati de spalare 
manuala. 

 
Solventul de curatare are un punct de aprindere de 42 ° C si îndeplineste cerintele minime de 
protectie pentru serigrafie si curătare, împotriva exploziilor, în conformitate cu regulamentul 
european EN 1010 
= Securitatea masinilor - Cerinte de securitate pentru proiectarea si constructia de masini de 
imprimare si conversie hârtie. 
Va rugam sa retineti ca punctele de lucru unde sunt instalate echipamentele de spalare manuala 
sau automata precum si cele de recuperare a ecranelor serigrafice au zone unde pot aparea 
ocazional amestecuri periculoase (numita zona 1) unde sunt folositi agenti de curatare cu 
temperatura de inflamabilitate sub 55 °C. 
Dacă este utilizat în masini automate de spălat ecrane solventul poate fi reciclat prin distilare în vid.  
Pentru functionarea fără probleme a echipamentelor de spalare si de distilare este deosebit de 
important să se verifice în mod regulat functionarea si calitatea distilatului si a solventul utilizat. 

 
Ambalare- Depozitare 

 
VARIOWASH 2647 este ambalat in bidoane standard din tabla de 1, 5 si 20 L si in butoaie metalice de 58L si 

200L. Solventul trebuie depozitat la loc uscat si protejat impotriva inghetului. 
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TRADUCERE EDCG DUPA FISA ORIGINALA REMCO CHEMIE 

Din moment ce nu avem cunostinte si control asupra conditiior in care utilizatorul lucreaza, informatiile din 
aceasta fisa de securitate se bazeaza pe informatiile noastre proprii  si pe reglementarile nationale si 
comunitare. Produsul nu trebuie folosit in orice scop decat cel specificat in capitolul 1, decat in cazul obtinerii 
unei incuviintari scrise de la furnizorul de material. Este de responsibilitatea utilizatorului sa ia toate masurile 
necesare pentru a se supune cerintelor legale si reglementarilor locale. Informatiile date de noi in aceste fise 
de securitate trebuie privite ca o descriere a cererintelor de securitate in ceea ce priveste produsul nostru si 
nu o garantie a proprietatilor sale.  

  
   



 
Distribuitor: ELECTRONIC DESIGN & CONSULTING GROUP 

Floare de Gheata nr.9, sector 5, Bucuresti  
Tel: 021 4449320, 021 4449321, Fax:021 4449326;  

    E-MAIL: office@edcg.ro 
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