
CLEANCOAT 

ПЕРФЕКТНАТА СМАЗВАЩА ВАКСА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ 

ГЛАДАЧНИ КАЛАНДРИ 

Всеки професионалест в бранша е наясно с проблемите на гладачните 

каландри: с течение на времето плотовете загрубяват, бельото излиза 

набръчкано, кафяви петна се появяват по валяка и плота, 

производителността намалява обратнопропорционално на разхода на 

енергия. 

 

CLEANCOAT дава решение на проблема. Традиционните вакси имат 

тенденция да карбонизират при високи температури и отлагат кафяви 

петна, но не и CLEANCOAT.  

Устойчива на всякакви температури, тази вакса съдържа не само филтър, 

който предпазва плота на каландъра от химически абразивни влияния, но 

и почистващи компоненти, свеждащи следите от препарати до минимум. 

Благодарение на това животът на валяка и на цялото съоръжение се 

удължава, а с това намаляват и разходите по него. 

Тук даваме нагледно упътване как се използва и прилага CLEANCOAT. 

 



КАК СЕ ИЗПОЛЗВА CLEANCOAT? 

Факт 1: 

ГЛАДАЧНИТЕ КАЛАНДРИ СЕ НУЖДАЯТ ОТ РЕДОВНО ПРОМАЗВАНЕ 

 За да се осигури добър резултат при работа, гладачният валяк трябва 

да бъде грапав и въздухопропусклив, а гладачният плот – напълно 

гладък. 

 Но... когато се перат артикулите, биват използвани химически 

продукти: прахове, плакнещи смеси, избелващи, бисулфити, 

колосващи средства и др. Следи от всички тях остават в различна 

степен върху тъканите. 

 При гладене на висока температура тези остатъчни вещества от 

тъканите полепват по плота и постепенно нарушават неговата 

гладкост. Това причинява набръчкване на бельото. 

 Като резултат от загрубяването на гладката повърхност коланите се 

износват и дори се късат. 

Факт 2: 

ТРАДИЦИОННИТЕ ВАКСИ НЕ ДАВАТ ДИРЕКТНО РЕШЕНИЕ... 

 За да се избегне проблемът, каландрите се нуждаят от редовна 

поддръжка. За тази цел се използват традиционните смазващи 

вакси. За съжаление, те не издържат на високи температури, дори 

когато са създадени с тази цел. При карбонизация се отлагат по 

плота и така се нарушава неговата повърхност. 

 В случай на неравност обикновено се нанася още вакса с цел 

изравняване, но се получава обратен ефект и постепенно се създава 

порочен кръг. 

 Валякът поема допълнителното количество вакса, което след време 

образува кафяви петна, а те от своя страна могат да се отпечатат 

върху бельото. Валякът става твърд и гладък, в резултат на което 

бельото не преминава гладко през машината. Повърхността на 

валяка се гланцира и става непропусклива, което влияе на 

ефективността на каландъра. 



 В процеса на карбонизация традиционните вакси могат да отделят 

вредни не само за машината, но и за здравето изпарения. 

 

CLEANCOAT ПРЕДЛАГА РЕШЕНИЕ 

С цел да излезе от порочния кръг, ICP и Springpress разработват 

революционната промазваща паста CLEANCOAT. Тя създава филм 

върху плота на каландъра, което го защитава от остатъчни 

наслагвания. CLEANCOAT карбонизира едва при температури над 360 

градуса С, тоест при много по-висока от нормалната работна 

температура от 160 до 200 градуса С. 

CLEANCOAT има следните предимства пред традиционните вакси: 

1. Създава предпазен филм върху плота. 

2. Работният живот на каландъра се увеличава с 10 до 30 %. 

Поради това, че плотът запазва гладкостта си, валякът не се 

износва толкова бързо, не се появяват и нежеланите кафяви 

петна по него. Засмукващият ефект се запазва за по-дълго време 

при липса на остатъчни наслагвания. Валякът се износва много 

по-бавно. 

3. Рентабилността на каландъра нараства. 

Поради гладкото протичане на процеса бельото излиза в желания 

вид и това прави съоръжението по-рентабилно. 

4. Машината консумира по-малко енергия. 

Тестовете сочат, че подобреното действие на каландъра води до 

спестяване на енергия с 10 до 30 %. 

5. CLEANCOAT съдържа почистващ компонент (допълнителна 

екстра) 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ГАРАНЦИЯ: 

Всички компоненти на CLEANCOAT са одобрени по стандартите на FDA – 

Федералната комисия по лекарствените продукти и вещества. 

 

 



    ДЕМОНСТРАЦИЯ НА УПОТРЕБАТА НА CLEANCOAT 

 

Лесно ще установите вредния ефект от липсата на промазване или от 

употребата на традиционните вакси по кафявите петна, появяващи се по 

влажен набръчкан чаршаф, когато го прекарате през машината след 

известен период на работен режим. Тогава се налага да изпробвате 

действието на CLEANCOAT. 

 

1. Намажете с шепа CLEANCOAT тъканта на апликатора и я прекарайте 

през каландъра. Това количество е достатъчно за един ден в работен 

режим. Повече от това количество не ви е нужно за деня. 

2. CLEANCOAT създава предпазен филм на валяка. При всяка машина 

времето за постигане устойчивост на първия слой е различно. В 

първите дни може да се сложи малко по-голямо количество от 

ваксата. 

3. Абразивни тъкани, или тъкани, върху които е била нанасяна друга 

вакса, не се препоръчват. 

4. Не се препоръчва комбиниране на CLEANCOAT с други вакси. 

5. Колко е необходимото количество CLEANCOAT за клиента? Средното 

необходимо количество за една машина (2 валяка - 1200 мм) е 3 кг 

седмично. 

 

СЪВЕТ: Използвайте ръкавици при нанасяне на CLEANCOAT, за да 

предпазите ръцете си от омазняване. 
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CLEANPASTE 

ЗА ОСНОВНО ПОЧИСТВАНЕ НА МАШИНАТА 

В зависимост от степента на замърсяване на машината може да се 

окаже, че промазването с вакса не е достатъчно. Препоръчително е 

пресата да бъде почиствана допълнително, например веднъж 

седмично. 

CLEANPASTE е препаратът, необходим за почистването. Той съдържа 

активни съставки, премахващи всяка следа от замърсяване или 

остатъчни вещества. Пастата отговаря на всички стандарти за качество и 

безопасност и не съдържа абразивни, корозиращи или декомпозиращи 

химически съставки. 

 

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 

 

Нанесете една мярка от CLEANPASTE върху апликаторната тъкан и я 

прекарайте през пресата. След това сложете влажни стари чаршафи, 

като се постараете да са достатъчтно набръчкани. Остатъчната 

мърсотия ще полепне по тях. Продължете да пускате влажни чаршафи, 

докато започнат да излизат без никакви следи от замърсяване. 

Процесът може да отнеме около час. 

 

СЪВЕТ: Оставете CLEANPASTE да действа през цялата нощ или през 

почивните дни преди да извършите почистването с мокрите чаршафи. 

 

 



ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ: 

CLEANCOAT  и CLEANPASTE са допълващи се продукти! 

За ежедневна поддръжка използването на CLEANCOAT е силно 

пропоръчително. 

CLEANPASTE е идеалното допълнение за основно почистване на 

машините. 

 

    CLEANCOAT 

                                           Ежедневна поддръжка, доза: 1 до 5 кг седмично.   

 

 

 

        CLEANPASTE 

      Седмично почистване: 1 кофа от 8 кг годишно. 

 

 

                                     www.denex-service.com 


