
Tower Products Europe produceert en levert high per-
formance perschemie, waarmee de productiviteit van 
grafimedia bedrijven vergroot kan worden. Een complete 
lijn innovatieve perschemie wordt geproduceerd in Ne-
derland. Onze klanten profiteren van onze voortdurende 
investering in onderzoek en ontwikkeling, en onze vak-
kundige technische ondersteuning.

Door te kiezen voor Millennium DOP Fount EU kan het 
gebruik van alcohol in het drukproces verminderd of 
geëlimineerd worden.

Millennium DOP Fount EU
Vochtwatertoevoeging voor vellen-offset

// Speciaal voor DOP (Develop On Press) platen 
// Snel schoonlopen van DOP platen
// Sterk buffersysteem om Calciumcarbonaat 

(kalk) opbouw te voorkomen
// Non-piling additief
// Alcoholvrij drukken



Beschrijving
Millennium DOP Fount EU is een nieuw ontwikkelde vochtwatertoevoeging 
voor vellenoffset persen, speciaal geformuleerd voor gebruik in combinatie 
met DOP (Develop On Press) platen. Millennium DOP Fount EU bevat unieke 
bevochtigingsmiddelen, die zorgen voor een snelle opstart en uitstekende 
bevochtiging van de DOP plaat en vochtrollen. Millennium DOP Fount EU bes-
chikt over een sterk buffersysteem, is geschikt voor diverse typen vochtwa-
tersystemen en maakt snelle, schone herstarts mogelijk. 

Millennium DOP Fount EU
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Vlampunt          > 100° Celsius
Geur        mild
Verschijning blauwe vloeistof
Geleidbaarheid de geleidbaarheidstoename per procent toe

voeging concentraat bedraagt +/- 350 μS

Specificaties

Gebruiksaanwijzing

// Het vochtwatersysteem altijd reinigen vóór het vervangen van de vochtwater-
   toevoeging. Gebruik hiervoor de Tower Dynamic Duo System Cleaner.
// Voeg 3 - 5% Millennium DOP Fount EU toe per liter water.
// Lees vóór gebruik het Veiligheidsinformatieblad.

Verpakking
Millennium DOP Fount EU is verkrijgbaar in 21 kg | 220 kg | 
1100 kg verpakkingen.

Kenmerken en voordelen

Speciaal geformuleerd voor gebruik in combinatie met DOP (Develop On Press) 
platen.
Bevat non-piling additief, wat zorgt voor minder inkt-opbouw op de vochtrollen en 
het rubberdoek.
Ontworpen voor hoge perssnelheden op moderne vellenpersen.
Sterk, uniek buffersysteem ter voorkoming van calciumcarbonaat(kalk)-opbouw.
Verkorte wastijd van de rollen.


