TRELLEBORG APPLIED TECHNOLOGIES

O guia Squeegees Care foi concebido para garantir que a sua raclete UNITEX proporciona sempre um
nível de desempenho ótimo.

Antes da utilização

Geral

• As racletes não deverão ser armazenadas sob a luz direta
do sol. Os raios ultravioleta escurecerão a cor da raclete,
apesar de tal não apresentar um efeito negativo na
qualidade do seu desempenho.
• Tente guardar as racletes entre 15-25 °C em condições
secas e longe de tintas – as racletes de elevada humidade
absorverão a humidade e os solventes do ar.
• Guarde as racletes na posição horizontal. Não as deixe ao
alto.
• Quando utilizar um rolo, deixe na horizontal durante 24
horas para que a raclete tenha tempo para descomprimir.

• As racletes endurecem com o tempo. Teste as racletes
antigas regularmente. Não utilize as racletes que tenham
5 a 10 graus a mais da sua dureza original.
• O prazo de validade de uma raclete não utilizada é de
cerca de dois anos se armazenada corretamente.
• Não utilize uma raclete sem tinta. Destruirá a aresta de
impressão após poucas passagens.

Em utilização
• As racletes deverão ser limpas imediatamente após a sua
utilização para impedir a acumulação de tinta seca.
• Remova todas as deposições de tinta restantes do suporte
e da raclete. Qualquer remanescente poderá provocar
marcas da raclete durante as operações de impressão
posteriores.
• A qualidade de impressão pode deteriorar-se a longo prazo
pela perda da aresta afiada. Planeie a troca da raclete
atempadamente. As arestas arredondadas utilizam e
depositam mais tinta.
• Ao armazenar uma raclete ainda montada no suporte, não
a apoie sobre a mesma ou deixe que toque em algo
durante o armazenamento.
• As racletes e os seus suportes não devem ser deixados
imersos em solventes. A imersão irá provocar o inchaço e
perda de resistência.
• Ao limpar a raclete, utilize sempre um pano macio e limpe
sempre a partir da aresta.
• Para prolongar a vida de uma raclete, deixe-a "descansar"
durante 12 horas após a limpeza e antes do início da
operação de impressão seguinte.

Acondicionamento
• A embalagem da raclete é otimizada para assegurar que
lhe chega às mãos nas melhores condições possíveis.
• Utilizamos embalagens estanques e seguras para
transporte marítimo.
• Embalagens leves para transporte aéreo.
• Envio prioritário se necessário para rapidez de entrega.
• Transportadoras definidas pelo cliente quando
necessário.

Marcação de racletes
A menos que especificado na altura da encomenda, todas
as racletes Unitex são assinaladas com:
• UNITEX
• ULON HP ou MARATHON
• Grau da raclete
• Número de lote
• Fabricado no Reino Unido

Rectificação/Afiação
• Não deverá ser necessário afiar uma raclete antes
de a utilizar.
• Afie apenas uma raclete limpa, seca e sem
utilização em impressão durante pelo
menos 12 horas.
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