
 

 

Dagelijkse Wasmiddelen – Aromaatvrij  

Avisol/ van Elburg 

 

 
Dagelijkse Aromaatvrije 
wasmiddelen: 

Soort Vlampu
nt   

Toepassing 
Formaat 
offset 

Kleur 
Verpakkings- 
eenheid 

130 26° natte inkten tot 50x70 rood 
5, 25, 60 en 
210 

160 66° 
natte inkten + 
heat offset 

> 50x70 
kleurloos
   

5, 25, 60 en 
210 

230 26° natte inkten tot 50x70 groen 
5, 25, 60 en 
210 

240 40° natte inkten > 50x70 geel 
5, 25, 60 en 

210 

310 44° natte inkten > 50x70 kleurloos 
5, 25, 60 en 
210 

312 62° natte inkten > 50x70 geel 
5, 25, 60 en 
210 

316/Q 66° 
natte inkten + 
rotatie offset 

> 50x70 kleurloos 
5, 25, 60 en 
210 

320 105° natte inkten   kleurloos 
5, 25, 60 en 
210 

375 105° natte inkten   kleurloos 
5, 25, 60 en 
210 

Klein offset < 21° natte inkten < 50x70 kleurloos 
5, 25, 60 en 
210 

COLOR-OFF < 21° natte inkten universeel kleurloos 
5, 25, 60 en 
210 

2001 26° natte inkten universeel groen 
5, 25, 60 en 
210 

DRR 40° natte inkten universeel rood 
5, 25, 60 en 
210 

VCA 150° natte inkten universeel kleurloos 
5, 25, 60 en 
210 

DT < 21° natte inkten universeel kleurloos 
5, 25, 60 en 
210 

UV 700/10 
Type 3 

40° 
UV drogende 
inkten 

universeel kleurloos 
5, 25, 60 en 
210 

UV 700/EP 58° 
UV drogende 
inkten 

EPDM-rollen kleurloos 5, 25 en 200 
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Aromaatvrije wasmiddelen: 

Avisol 130 
 

Avisol 130 is een snel verdampend dagelijks wasmiddel voor het reinigen van 
rubberrollen, rubberdoeken en offsetplaten. 

Eigenschappen 

 aromaatvrij 

 vlampunt 26° C 

 watervermengbaar 

 qua verdampingssnelheid geschikt voor drukpersen tot een formaat 
< 50x70 cm. 

Gebruiksaanwijzing 

Rollen en rubberdoek met de hand: 

 met een doordrenkte poetsdoek opbrengen en schoonvegen 

Rollen: 

 op de bovenste rol gieten, machine laten draaien en de rakel aanzetten 

Verpakking: 5, 25, 60 en 210 liter. 
 

Avisol 160 - Avisol 160 BZ 
 

Avisol 160 is een dagelijks wasmiddel voor het reinigen van rubberrollen, 
rubberdoeken en offsetplaten. 

Eigenschappen 

 aromaatvrij 

 vlampunt 66° C 

 watervermengbaar 

 qua verdampingssnelheid geschikt voor drukpersen met een formaat 

> 50x70 cm. 

 ook geschikt voor heat offset 

 Avisol 160 BZ is goedgekeurd voor toepassing op Heidelberg 

Speedmasters en M.A.N. Roland 300, 700 en 900 

 voor toepassing in de automatische wasinstallaties zijn speciale instel 
schema's voorhanden 

Gebruiksaanwijzing 

Rollen en rubberdoek met de hand: 

 met een doordrenkte poetsdoek opbrengen en schoonvegen 

Rollen: 

 op de bovenste rol gieten, machine laten draaien en de rakel aanzetten 
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 Avisol 160 BZ heeft een hogere reinigingskracht en een uitstekende 
reiniging op harde inktrollen 

Verpakking: 5, 25, 60 en 210 liter. 
 

Avisol 230 
 

Avisol 230 is een snel verdampend dagelijks wasmiddel voor het verwijderen 
van natte inkten op rubberrollen en rubberdoeken. 

Eigenschappen 

 aromaatvrij 

 vlampunt 26° C 

 watervermengbaar (10%) 

 qua verdampingssnelheid geschikt voor drukpersen tot een formaat 
< 50x70 cm. 

 Avisol 230 is ook geschikt als wasmiddel voor rubberdoeken in de 
Quickmaster Heidelberg 

Gebruiksaanwijzing 

Rollen en rubberdoek met de hand: 

 met een doordrenkte poetsdoek opbrengen en schoonvegen 

Rollen: 

 op de bovenste rol gieten, machine laten draaien en de rakel aanzetten 

Verpakking: 5, 25, 60 en 210 liter. 
 

Avisol 240 - Avisol 240 Q 
 

Avisol 240 is een dagelijks wasmiddel voor het verwijderen van natte inkten op 
rubberrollen en rubberdoeken. 

Eigenschappen 

 aromaatvrij 

 vlampunt 40° C 

 watervermengbaar (10%) 

 qua verdampingssnelheid geschikt voor drukpersen tot een formaat 

> 50x70 cm. 

 geschikt voor automatische rubberdoek-wasapparaten van 
Baldwin en Heidelberg 

Gebruiksaanwijzing 

Rollen en rubberdoek met de hand: 

 met een doordrenkte poetsdoek opbrengen en schoonvegen 

Rollen: 

 op de bovenste rol gieten, machine laten draaien en de rakel aanzetten 
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Rubberdoek machinaal: 

 reservoir vullen met Avisol 240 en aanwijzing van de machinefabrikant 
opvolgen 

Verpakking: 5, 25, 60 en 210 liter. 
 

Avisol 430 
 

Avisol 430 is een snel verdampend, geconcentreerd onderhoudsmiddel voor het 
reinigen van rubberrollen en rubberdoeken. 

Eigenschappen 

 aromaatvrij 

 dringt diep in de poriën door, waardoor verglazing van het oppervlak 

wordt tegengegaan en het rubber zijn oorspronkelijke veerkracht 
behoudt 

 vlampunt 26° C 

 watervermengbaar 

 qua verdampingssnelheid geschikt voor drukpersen tot een formaat 

< 50x70 cm. 

 niet geschikt voor het reinigen van de plaat 

Gebruiksaanwijzing 

Rollen en rubberdoek met de hand: 

 met een doordrenkte poetsdoek opbrengen, enige tijd laten inwerken 
en schoonvegen 

Rollen: 

 op de bovenste rol gieten, machine laten draaien en de rakel aanzetten 

Verpakking: 5, 25, 60 en 210 liter. 
 

Avisol 440 
 

Avisol 440 is een geconcentreerd onderhoudsmiddel voor het reinigen van 
rubberrollen en rubberdoeken. 

Eigenschappen 

 aromaatvrij 

 dringt diep in de poriën door, waardoor verglazing van het oppervlak 

wordt tegengegaan en het rubber zijn oorspronkelijke veerkracht 
behoudt 

 vlampunt 66° C 

 watervermengbaar 

 qua verdampingssnelheid geschikt voor drukpersen met een formaat 

> 50x70 cm. 

 niet geschikt voor het reinigen van de plaat 
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Gebruiksaanwijzing 

Rollen en rubberdoek met de hand: 

 met een doordrenkte poetsdoek opbrengen, enige tijd laten inwerken 
en schoonvegen 

Rollen: 

 op de bovenste rol gieten, machine laten draaien en de rakel aanzetten 

Verpakking: 5, 25, 60 en 210 liter. 
 

Avisol 630 
 

Avisol 630 is een hoog geconcentreerd wasmiddel voor het regenereren van 
rubberrollen en rubberdoeken. 

Eigenschappen 

 aromaatvrij 

 verwijdert snel en goed aangedroogde inkten 

 tevens geschikt voor het verwijderen van inktresten van metalen 

onderdelen 

 vlampunt 66° C 

 niet geschikt voor het reinigen van de plaat 

Gebruiksaanwijzing 

 met een doordrenkte poetsdoek opbrengen, enige tijd laten inwerken 

en schoonvegen 

 indien de reinigende eigenschappen van Avisol 630 onvoldoende zijn, 

adviseren wij Avisol 630 type 4 toe te passen, dit product heeft een 
nog hogere reinigingskracht 

Verpakking: 5, 25, 60 en 210 liter. 
 

Aviplex 
 

Aviplex is een sterk geconcentreerd wasmiddel voor het verwijderen van 
aangedroogde inkten op rollen en rubberdoeken. 

Eigenschappen 

 aromaatvrij 

 verwijdert snel en goed aangedroogde inkten, tevens geschikt voor het 

verwijderen van inktresten van metalen onderdelen 

 vlampunt 66° C 

Gebruiksaanwijzing 

 met een doordrenkte poetsdoek opbrengen, enige tijd laten inwerken 
en schoonvegen 

Verpakking: 5, 25, 60 en 210 liter. 
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Avisol wasmiddel voor klein offset 
 

Door de hoge mate van vluchtigheid is dit wasmiddel uitermate geschikt als 
dagelijks wasmiddel voor klein offset ter verwijdering van natte inkten. 

Eigenschappen 

 vlampunt < 21° C 

 qua verdampingssnelheid geschikt voor het reinigen van rollen en 
rubberdoeken van klein offset 

Gebruiksaanwijzing 

 met een doordrenkte poetsdoek opbrengen en schoonvegen 

Verpakking: 5, 25, 60 en 210 liter. 
 

Avisol DT 
 

Avisol DT is een ideaal wasmiddel voor de boekdruk, speciaal voor het 
verwijderen van natte inkten op lettermateriaal en clichés. 

Avisol DT is ook geschikt als reinigingsmiddel voor fotopolymeerplaten zoals 
nylonprint en letterflex, zonder gevaar deze polymeren op te lossen. 

Avisol DT kan prima ingezet worden voor het reinigen van alcohol 
vochtverwerksystemen op bijv. Roland drukpersen. 

Eigenschappen 

 aromaatvrij 

 vlampunt < 21° C 

Gebruiksaanwijzing 

 met een doordrenkte poetsdoek opbrengen en schoonvegen 

Verpakking: 5, 25, 60 en 210 liter. 
 

Avisol DRR 
 

Avisol DRR is een universeel wasmiddel voor de boekdruk en offset, het 
verwijdert natte inkten van rollen, rubberdoeken, clichés en lettermateriaal. 

Eigenschappen 

 vlampunt 40° C 

 verdampingssnelheid is zodanig ingesteld dat er een goede 
dieptewerking mogelijk is 

Gebruiksaanwijzing 

Rollen en rubberdoek 

 met een doordrenkte poetsdoek opbrengen en schoonvegen 
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Verpakking: 5, 25, 60 en 210 liter. 
 

Avisol DRR-2001 
 

Avisol DRR-2001 is een dagelijks wasmiddel voor het verwijderen van natte 
inkten op rollen en rubberdoeken. 

Eigenschappen 

 vlampunt 26° C 

 waterverdunbaar 

 verdampingssnelheid zodanig afgesteld dat er een goede dieptewerking 
mogelijk is 

Gebruiksaanwijzing 

Rollen en rubberdoek met de hand: 

 met een doordrenkte poetsdoek opbrengen en schoonvegen 

Rollen: 

 op de bovenste rol gieten, machine laten draaien en de rakel aanzetten 

Rubberdoek machinaal: 

 reservoir vullen met Avisol DRR-2001 en aanwijzingen van de 
machinefabrikant opvolgen 

Verpakking: 5, 25, 60 en 210 liter. 
 

Avisol COLOR-OFF 
 

Avisol COLOR-OFF is, dankzij de speciale samenstelling, uitermate geschikt als 
dagelijks wasmiddel voor offset ter verwijdering van natte inkten. 

Eigenschappen 

 vlampunt < 21° C 

 wateropneembaar 

 geschikt voor rubberdoekwasinrichting 

Gebruiksaanwijzing 

Rollen en rubberdoek met de hand: 

 met een doordrenkte poetsdoek opbrengen en schoonvegen 

Rollen: 

 op de bovenste rol gieten, machine laten draaien en de rakel aanzetten 
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Rubberdoek machinaal: 

 reservoir vullen met Avisol COLOR-OFF en aanwijzingen van de 
machinefabrikant opvolgen 

Offsetplaten (pos. en neg.): 

 met een doordrenkte doek wassen 

Verpakking: 5, 25, 60 en 210 liter. 
 

Avisol ALL-OFF 
 

Avisol ALL-OFF is voor het grondig reinigen en regenereren van inktrollen en 
rubberdoeken en voor het reinigen van inktrollen bij snelle kleurwisselingen. 

Eigenschappen 

 waterverdunbaar 

 dringt diep in de poriën, waardoor verglazing wordt tegengegaan en 

het rubber zijn oorspronkelijke veerkracht behoudt 

 vlampunt 40° C 

 niet geschikt voor offsetplaten 

Gebruiksaanwijzing 

Rollen: 

 met een doordrenkte doek opbrengen, enige tijd laten inwerken en 
schoonvegen 

Rubberdoeken: 

 met een doordrenkte doek opbrengen en daarna schoonvegen 

Niet geschikt voor automatische wasinstallaties. 

Verpakking: 5, 25, 60 en 210 liter. 
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