TRELLEBORG APPLIED TECHNOLOGIES

Syftet med underhållsguiden för raklar är att säkerställa att din UNITEX rakel alltid presterar optimalt.

Innan användning

Allmänt

• Raklar ska inte förvaras i solljus eller starkt ljus. UV-ljus får
rakelns färg att mörkna, men har ingen negativ påverkan
på prestandakvaliteten.
• Försök förvara raklarna i torra förhållanden, mellan 15
-25°C och avskilda från tryckfärger. Vid hög luftfuktighet
absorberar raklarna fukt och lösningsmedel från luften.
• Förvara dem plant, de ska inte förvaras ihoprullade.
• När en rulle används, låt den ligga plant under minst ett
dygn, så att rakeln har möjlighet att slakna.

• Raklar hårdnar med tiden – testa regelbundet gamla
raklar. Använd inte en rakel som har ökat sin ursprungliga
hårdhet med mer än 5 till 10 grader.
• Vid korrekt förvaring är hållbarhetstiden för en ny,
oanvänd rakel ungefär två år.
• Använd inte en rakel utan tryckfärg. Det förstör
tryckkanten efter endast ett par omgångar.

Vid användning
• Raklarna ska rengöras direkt efter användning för att
undvika ansamlingar av torkad tryckfärg.
• Avlägsna alla färgrester från hållaren och rakeln. Om rester
lämnas kvar kan det orsaka märken från rakeln på
efterföljande tryckjobb.
• Printkvaliteten kan försämras vid större upplagor, eftersom
den skarpa spetsen försvinner. Planera därför ett tidigt byte
av rakeln. Rundade kanter använder och avsätter mer
tryckfärg.
• När en rakel förvaras monterad i hållaren, låt den inte vila
mot rakeln och se till att rakeln inte är i kontakt med något
under förvaringen.
• Raklar eller deras hållare får inte blötläggas i
lösningsmedel. Blötläggning orsakar svällning och förlorad
elasticitet.
• Rengör rakeln med en mjuk trasa och torka alltid i riktning
från kanten.
• För att förlänga rakelns livstid, låt den “vila” i 12 timmar
efter rengöring och innan den används till nästa tryckjobb.

Emballage
• Din rakel är förpackad för att vara i bästa möjliga skick
vid leveransen till dig.
• Vi använder säkra, fuktbeständiga behållare för sjöfrakt.
• Lättviktsförpackningar för flygfrakt.
• Expressfrakt om du behöver snabb leverans.
• Kundspecificerade transportbolag vid önskemål.

Rakelmärkning
Såvida inte annat avtalats vid beställningen, är alla raklar
märkta med:
• UNITEX
• ULON HP eller MARATHON
• Rakelgradering
• Batchnummer
• Tillverkad i Storbritannien

Slipning/Vässning
• Du ska inte behöva slipa en rakel innan användning.
• Slipa endast raklar som är rena, torra och inte har
använts till tryckning på minst 12 timmar.
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