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O guia de cuidado de rodos é projetado para garantir que seu rodo UNITEX apresenta um nível de
desempenho ótimo em todos os momentos.

Antes da utilização
• Os rodos não devem ser armazenados sob a luz solar ou
luz brilhante – a luz UV vai escurecer a cor do rodo,
embora isso não tenha um efeito negativo sobre a
qualidade do seu desempenho.
• Tente guardar os rodos entre 15-25 ° C em condições
secas e longe de tintas – os rodos de alta umidade
absorverão a umidade e solventes a partir do ar.
• Guarde os rodos em plano, não deixe enrolados.
• Quando utilizar um rolo, deixe plano por 24 horas para
que o rodo tenha tempo para relaxar.

Em utilização
• Os rodos devem ser limpos imediatamente após o uso
para evitar o acúmulo de tinta seca.
• Remova todos os depósitos de tinta restantes do suporte
e do rodo. Qualquer tinta restante pode causar marcas no
rodo durante as operações de impressão subsequentes.
• A qualidade de impressão pode deteriorar-se durante uma
longa tiragem, dado que a borda afiada se perde. Planeie
para trocar com tempo o rodo. As bordas arredondadas
usam e depositam mais tinta.
• Ao armazenar um rodo ainda montado no suporte, não o
coloque sobre o rodo ou permita que o rodo toque em
alguma coisa durante o armazenamento.
• Os rodos ou seus suportes não devem ser deixados de
molho em solventes. A imersão irá causar inchaço e perda
de resiliência.
• Ao limpar o rodo use um pano macio e limpe sempre longe
da borda.
• Para prolongar a vida de um rodo, "descanse-o" por 12
horas após a limpeza e antes da próxima operação de
impressão começar.

Geral
• Os rodos endurecem com o tempo – teste os rodos
antigos regularmente. Não use rodos antigos que tenham
5 a 10 graus mais do que a sua dureza inicial.
• O prazo de validade do novo rodo não utilizado é de cerca
de dois anos se armazenado corretamente.
• Não use um rodo sem tinta. Ele vai destruir rapidamente
a borda de impressão após muito poucas passagens.

Acondicionamento
• O acondicionamento do seu rodo é otimizado para
garantir que ele chega até você na melhor condição
possível.
• Usamos recipientes à prova de umidade, seguros para o
transporte marítimo.
• Embalagem leve para o frete aéreo.
• Entrega prioritária se necessário para a entrega rápida.
• Transportadoras especificadas pelo cliente quando
necessário.

Marcação do rodo
A menos que especificado na altura da encomenda, todos
os rodos Unitex são marcados com:
• UNITEX
• ULON HP ou MARATHON
• Grau do rodo
• Número de lote
• Fabricado no Reino Unido

Moagem/Afiação
• Você não deve ser obrigado a aguçar um rodo antes
de usar.
• Apenas afie um rodo que esteja limpo, seco e não tenha
sido utilizado para impressão há, pelo menos, 12 horas.
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