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De onderhoudsgids voor rakels is ontworpen om ervoor te zorgen dat uw UNITEX-rakel te allen tijde op
een optimaal prestatieniveau draait.

Vóór het gebruik

Algemeen

• De rakels mogen niet in zonlicht of fel licht bewaard
worden – UV-licht maakt de kleur van de rakel donkerder,
al heeft dit geen negatief effect op de kwaliteit van zijn
functioneren.
• Probeer rakels tussen 15-25 ° C in droge omstandigheden
en uit de buurt van inkt te bewaren – bij hoge
luchtvochtigheid absorberen rakels vocht en
oplosmiddelen uit de atmosfeer.
• Rakels plat bewaren, niet opgerold laten liggen.
• Wanneer er een rol gebruikt wordt, laat hem dan
gedurende 24 uur plat liggen, zodat de rakel de tijd heeft
om te ontspannen.

• Rakelrubbers verharden na verloop van tijd – test oude
rakelrubbers regelmatig. Geen oude rakelrubbers
gebruiken die 5 tot 10 graden harder zijn dan de
oorspronkelijke hardheid.
• De levensduur van de nieuwe ongebruikte rakelrubber is
ongeveer twee jaar, indien correct bewaard.
• Geen rakelrubber zonder inkt gebruiken. Hierdoor gaat
de drukrand na slechts een paar halen al kapot.

Tijdens het gebruik
• Rakels moeten onmiddellijk na het gebruik schoongemaakt
worden om opeenhoping van opgedroogde inkt te
voorkomen.
• Verwijder alle resterende inkt uit de houder en de rakel.
Resten kunnen vlekken van de rakel veroorzaken tijdens
daaropvolgende drukgangen.
• De drukkwaliteit kan tijdens een lange printrun
verslechteren wanneer de scherpe rand bot wordt; plan
daarom het tijdig verwisselen van de rakel. Afgeronde
randen gebruiken en brengen meer inkt op.
• Wanneer een rakel in de houder gemonteerd bewaard
wordt, laat hem dan niet op de rakel rusten of laat de rakel
tijdens de opslag niets aanraken.
• Rakels of houders mogen niet in oplosmiddelen geweekt
worden. In de week laten staan leidt tot zwelling en verlies
aan veerkracht.
• Wanneer de rakel gereinigd wordt, moet er een zachte doek
gebruikt worden en moet er altijd van de rand weggeveegd
worden.
• Om de levensduur van een rakelrubber te verlengen, moet
hij 12 uur "rusten" nadat hij gereinigd is en vóórdat er weer
met drukken begonnen wordt.

Verpakking
• De verpakking van uw rakelrubber is geoptimaliseerd om
ervoor te zorgen dat u hem in de best mogelijke conditie
ontvangt.
• We maken gebruik van veilige, vochtbestendige
containers voor zeevracht.
• Lichtgewicht verpakking voor luchtvracht.
• Priority freight (volgende dag) als het snel bezorgd moet
worden.
• Door de klant gespecificeerde koeriers indien nodig.

Markering rakelrubber
Tenzij anders vermeld bij de bestelling zijn alle UNITEXrakelrubbers gemarkeerd met:
• UNITEX
• ULON HP of MARATHON
• Gradatie rakelrubber
• Batchnummer
• Geproduceerd in het V.K.

Slijpen / Aanscherpen
• U zou een rakelrubber voorafgaand aan het eerste
gebruik niet hoeven aan te scherpen.
• Een rakel alleen aanscherpen als deze schoon en
droog is, en ten minste 12 uur niet voor het
drukken gebruikt is.
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