
CATÁLOGO DE PRODUTOS 



Sobre a Böttcher
A Böttcher é uma empresa de origem alemã com quase 300 

anos de experiência na fabricação e desenvolvimento de 

produtos de classe mundial para a indústria de impressão 

em todos seus segmentos. A marca Böttcher é sinônimo de 

qualidade superior, desempenho e suporte técnico nos 5 

continentes, através de seus mais de 2.000 colaboradores, 

24 fábricas e representantes autorizados.

A liderança tecnológica e o reconhecimento da qualidade 

Böttcher são comprovados pelo fornecimento para os 

principais fabricantes de impressoras do mercado que já 

saem de fábrica equipados com os rolos Böttcher.

O conceito “Print Systems” é outro grande diferencial, pois 

garante maior produtividade através da combinação dos 

rolos, blanquetas e químicos desenvolvidos sob medida 

para a necessidade de cada cliente.

Se você quer ter vantagem competitiva 

e excelência em impressão, sua escolha 

tem que ser Böttcher.

Sede da Matriz  Böttcher em Colônia, Alemanha

Presente 
em mais de 

60 
países



Böttcher Brasil
Com início das atividades em 2000 e desde 2014 instalada 

em Jundiaí, SP, a Böttcher produz com os mesmos 

padrões de qualidade reconhecidos mundialmente, além 

de contar com uma completa estrutura para dar pronto 

suporte e abastecimento ao mercado. São mais de 2.000 

grá�cas em todo Brasil que utilizam as soluções Böttcher.

Nossa equipe está preparada para oferecer as soluções 

mais adequadas para cada necessidade, oferecendo 

suporte em todas etapas do processo, desde a escolha 

e implantação das melhores soluções, assim como, no 

pronto atendimento em caso de necessidades especí�cas.

Setor de Rolos 

Fábrica Böttcher em Jundiaí, São Paulo

Setor de Blanquetas 

Setor de Químicos



“Print Systems” Böttcher são soluções completas especificadas de acordo com 

as características de cada processo de impressão, ou seja, rolos, blanquetas e 

químicos desenvolvidos para trabalhar em conjunto. Isto significa maior segurança, 

confiabilidade e produtividade em seus processos. 

As soluções “Print Systems” Böttcher são acompanhadas de suporte técnico para a 

definição dos produtos que ofereçam maior qualidade e rentabilidade. 

Entre em contato, a Böttcher tem a solução sob medida para você.

Print Systems: Soluções completas

Print Systems



Todos os produtos e serviços de uma única fonte, projetados para trabalharem juntos; 

Compatibilidade e equilíbrio assegurados; 

Mais serviços especializados; 

Maior qualidade nos produtos; 

Melhor con�abilidade e consistência no processo; 

Aumento da rentabilidade na impressão.

Vantagens:

Print Systems: Junte-se a 
nós. Processos e�cientes 

garantem qualidade e 
economia. 



Linha Ecossustentável 
A Böttcher, investe constantemente no desenvolvimento tecnológico para oferecer 

produtos cada dia com mais qualidade, excelência na prestação de serviços 

grá�cos e respeito aos seus clientes e o meio ambiente. São soluções integradas 

ao mercado que geram vantagens competitivas para quem as usufrui.



Embalagens retornáveis certi�cadas dentro dos padrões de qualidade e segurança proporcionam a redução da 

utilização de recursos naturais, eliminação do processo de descarte e consequente redução de rejeitos e outras 

formas de emissão de poluentes na natureza.

Produtos de alto desempenho demandam menor aquisição, menor necessidade de produção, extração de 

matérias-primas e geração de resíduos, diminuindo assim o impacto ambiental.

Os rolos OEM Böttcher, equipamentos originais de máquina, são o exemplo clássico devido à altíssima vida útil, 

complementados pelos produtos químicos homologados pela FOGRA*, com baixo ponto de fulgor e emissões de 

compostos orgânicos voláteis (VOC) ou soluções de fonte e blanquetas hidrofílicas que melhoram a qualidade do 

impresso e reduzem ou até mesmo eliminam, o uso de álcool isopropílico (IPA).

Rolos, Produtos Químicos e Blanquetas Böttcher, uma combinação que melhora sua produtividade, gera 

economia e contribui de forma positiva para o meio ambiente.

* A maior entidade de artes grá�cas do mundo, com sede na Alemanha.

Gestão logística responsável na distribuição de rolos, blanquetas e químicos com objetivo de reduzir rotas e consequen-

temente a emissão de poluentes na atmosfera, utilização de recursos naturais e diminuição do trânsito de veículos.



Rolos 
Emborrachados  

O maior fabricante de rolos 
emborrachados do mundo.



Os rolos emborrachados Böttcher são compatíveis com todo 

tipo de tecnologia de impressão offset, desde máquinas 

planas de pequenos formatos até máquinas rotativas 

de grandes formatos. São rolos em constante evolução 

para atender as demandas tecnológicas do mercado, aos 

aprimoramentos no desenvolvimento de novas impressoras e 

as exigências relacionadas ao impacto ambiental, entre outros.

O ROLO ORIGINAL DAS MELHORES IMPRESSORAS

Há décadas somos fornecedores dos rolos originais dos 

principais fabricantes de impressoras do mundo, fato que 

comprova a qualidade e a constante evolução de nossos rolos.

AJUSTE E ESQUEÇA!

Uma vez instalado e ajustado, os rolos Böttcher mantém sua 

forma e elasticidade por muito mais tempo. Isto signi�ca muito 

mais produtividade, qualidade e tranquilidade para você. 

Rolos emborrachados Böttcher: simplesmente diferentes!



Blanquetas O maior convertedor de 
blanquetas do mundo.

Produto Ecossustentável LançamentoCertificado ISEGA

Legendas



BöttcherTop 6600N 
Blanqueta 1,95mm para as mais exigentes 

condições mecânicas e químicas. Nosso 

produto Top de linha! Disponível também para 

máquinas rotativas.

BöttcherTop New UV 
Blanqueta 1,95mm especialmente 

desenvolvida para processos com 

tintas H-UV, LE-UV, LED-UV. Máxima 

compatibilidade química e performance!

BöttcherTop 7200 Duo 
Blanqueta 1,95mm para papel e cartão, 

combinando as vantagens de uma blanqueta 

rígida e macia.

BöttcherTop 3900 
Blanqueta 1,95mm para papel e cartão. Ótima 

relação custo benefício!

BöttcherTop 8600 
Blanqueta 1,95mm proporciona alta qualidade 

de impressão em máquinas modernas e rápidas. 

Disponível também para máquinas rotativas.

BöttcherTop 4800 
Blanqueta 1,95mm para tintas UV 

convencionais. Alta durabilidade e �delidade 

de reprodução.

BöttcherTop 4500 
Blanqueta 1,95mm ideal para impressão de 

qualidade, combinada a vida útil estendida.

BöttcherTop 8200 
Blanqueta 1,95mm projetada para trocas 

frequentes de formatos em condições 

exigentes de impressão.

Máquinas Planas

UV

BöttcherTop 8800 
Blanqueta 1,95mm projetada para altos 

requisitos de qualidade em Metalgrá�ca 

com tintas UV. Resistência mecânica e 

química aliadas! 

Metalgrafia 



BöttcherTop 8600 
Blanqueta 1,95mm proporciona alta 

qualidade de impressão em máquinas 

modernas e rápidas. Disponível também 

para máquinas planas.

BöttcherTop 6600N 
Blanqueta 1,95mm para as mais exigentes 

condições mecânicas e químicas. Nosso 

produto Top de linha! Disponível também 

para máquinas planas.

BöttcherTop 8300 
Blanqueta 1,70mm de alto desempenho em 

máquinas de grandes formatos,  Heat-set 

ou Cold-set.

Máquinas Rotativas Heat Set e Cold Set

Chapas de Envernizamento - Verniz base d’água

Chapas de Envernizamento - Verniz UV

BöttcherTop Zero UV
Chapa com 1,15/1,35mm de espessura 

destacável de envernizamento, para aplicação 

de verniz base UV reserva. Não retém tinta, 

propiciando maior produtividade.

BöttcherTop Zero WB 
Chapa com 1,15/1,35mm de espessura 

destacável de envernizamento, para aplicação 

de verniz base d’água reserva. Não retém 

tinta, propiciando maior produtividade. 

BöttcherTop 1006 
Chapa com 1,15/1,35mm de espessura 

destacável de envernizamento, para aplicação 

de verniz UV reserva. Redução sensível no 

acerto de máquina.

BöttcherTop 1001 
Chapa com 1,15/1,35mm de espessura 

destacável de envernizamento, para aplicação 

de verniz base d’água reserva. Redução 

sensível no acerto de máquina. 



Produtos 
Químicos 

Produto Ecossustentável Homologado Fogra Homologado Fabricante LançamentoCertificado ISEGA Certificado Directiva RoHs

O maior fabricante de produtos químicos 
para o mercado grá�co, do mundo.

Legendas



Böttcherin 4015
Solvente universal (rolos, chapas, blanquetas 

e contra-pressão) para uso manual, de ótima 

relação custo-benefício.

Böttcherin Chameleon
Solvente universal (rolos, chapas, blanquetas 

e contra-pressão) para uso em sistemas 

automáticos com rolos UV, Dual e

Convencional.

Böttcherin Green
Solvente rejuvenescedor para limpeza de 

blanquetas, partes metálicas, plásticos e de 

vidros da máquina! Ótimo poder de limpeza e 

secagem super rápida.

Böttcherin Twister HS
Solvente para limpeza automática de 

blanquetas em máquinas offset heat set. 

Não necessita de ajuste de forno em muitas 

ocasiões!

Böttcherin EG-20
Solvente rejuvenescedor para limpeza de 

blanquetas convencionais! Ótimo alternativa 

ao restaurador, por não ser agressivo as 

blanquetas e não conter BTX.

Böttcherin FR-1000
Solvente específico para limpeza dos rolos 

do sistema de água. Ótimo poder de limpeza, 

secagem super rápida e não contamina a água!

Böttcherin Puridamp
Solvente a base d’água específico para limpeza 

dos rolos do sistema de água. Produto de 

secagem rápida e ambientalmente amigável.

Böttcherin Twister
Solvente universal (rolos, chapas, blanquetas 

e contra-pressão) para uso em sistemas 

automáticos, com ótima performance.

Böttcherin Aquilo
Solvente universal (rolos, chapas, blanquetas 

e contra-pressão) para uso em sistemas 

automáticos, de máxima performance. Nosso 

produto Top de linha!

Böttcherin UV-60 S
Solvente universal (rolos, chapas, blanquetas 

e contra-pressão) para uso em sistemas 

automáticos em tintas UV. Nosso produto 

Top de linha!

Solventes Convencionais 

Solventes U.V. 

Solventes Híbridos  Solventes Heat Set

Solventes Especiais

Böttcherin Offset UV
Solvente universal (rolos, chapas, blanquetas 

e contra-pressão) para uso em sistemas 

automáticos com tintas UV. Baixa evaporação 

e ótima performance.



BöttcherPro Liposol
Pasta para limpeza das mãos, testada 

dermatologicamente!

BöttcherPro Rol-O-Gel
Gel de proteção da rolaria de tinta, quando 

rodando sem tinta. Indicada tanto para 

rolarias convencionais ou UV.

BöttcherPro Platefix-S
Limpador e ativador de chapas com alto 

poder de limpeza, sem atacar a camada ou o 

contra grafismo.

BöttcherPro Rol-O-Past
Pasta de descristalização da rolaria de tinta 

convencional ou UV.

Böttcherin Yellow
Solvente para limpeza manual de blanquetas, 

com secagem média.

Solventes Especiais

Produtos Auxiliares

BöttcherPro Cleanfix
Pasta de limpeza profunda ou troca de cores 

da rolaria de tinta convencional.

BöttcherPro Cleanfix-UV
Pasta de limpeza profunda ou troca de cores 

da rolaria de tinta UV.

BöttcherPro Calciumfix
Gel de descalcificação da rolaria de tinta 

convencional ou UV.

BöttcherPro Febolube-C
Pasta de proteção da rolaria de tinta, quando 

rodando sem tinta. Indicada para rolarias 

convencionais.

Böttcherin EG-UV
Solvente rejuvenescedor para limpeza 

de blanquetas UV! Ótimo alternativa ao 

restaurador, por não ser agressivo as 

blanquetas e não conter BTX.

Böttcherin FL-20 
Solvente para limpeza de pesada de peças, 

lateral e plataforma das impressoras! Não 

contém BTX.

Böttcherin Aquasol
Solvente para limpeza dos rolos de verniz e do 

próprio sistema de circulação de verniz.



BöttcherPro Silicone Spray
Deslizante para as mais diversas aplicações.

BöttcherPro Antiskin Spray
Para evitar a formação de cascas nas latas de 

tintas abertas, tinteiro e rolaria com tinta.

BöttcherPro AR
Solvente base água de limpeza intensiva para 

o sistema de circulação de água e também 

para troca rápida de cores.

BöttcherPro AquaBooster 
Aditivo para melhorar a performance 

da lavagem de blanquetas em sistemas 

automáticos.

BöttcherPro Magnesit
Endurecedor de água em sistemas de molha.

Böttcher Viskovita
A melhor esponja litográfica do mundo, para 

limpeza de chapas.

BöttcherPro Slimex
Agente de limpeza de biofilmes para o 

sistema de circulação de água.

Pó Anti Maculadores

BöttcherPro Silux 30
Pó anti-maculador de alta granulometria e 

com grãos revestidos em silicone.

BöttcherPro Silux 15
Pó anti-maculador de baixa granulometria e 

com grãos revestidos em silicone.

Produtos Auxiliares



Soluções de Fonte - Máquinas Cold Set

Soluções de Fonte - Máquinas Planas

 Soluções de Fonte - Máquinas Heat Set

Böttcher VitaFount  
AlcoFree
Solução de Fonte ultra moderna para 

redução/eliminação do álcool isopropílico 

com certi�cação para indústria de alimentos.

BöttcherFount S-3012 NEW
Solução de Fonte padrão com formulação 

aprimorada! Ótima relação custo-benefício. 

BöttcherFount S-3051 
Solução de Fonte para redução/eliminação do 

álcool isopropílico com ótima relação custo 

benefício.

Böttcher VitaFount Gold 
Solução de Fonte para redução do álcool 

isopropílico com certi�cação para indústria de 

alimentos.

BöttcherFount N-1004
Solução de Fonte cold set (jornal) disponível 

para todos sistemas de molha.

BöttcherFount N-1008
Solução de Fonte cold set (jornal) de última 

geração, em especial para spray bar.

BöttcherFount H-2006 S
Solução de Fonte heat set de última geração 

e alta performance na manutenção da limpeza 

da blanqueta.

BöttcherFount H-2004 S 
Solução de Fonte heat set que mantém o 

sistema de água limpo, especialmente, em 

tiragens longas.



Álcoois e Substitutos

Panos

BöttcherTex Primera, 
Optima, Optima Plus, 
Ultima ou Maxima 
Panos de limpeza para sistemas automáticos 

de lavagem da blanqueta.

BöttcherTex Impress,
Impress Plus ou
Optima Branco 
Panos de limpeza para sistemas automáticos de 

lavagem do contra-pressão.

BöttcherTex Wypall 
X75 Plus 
Pano de limpeza técnica de alto poder de 

absorção e sem deixar �apos!

BöttcherTex Supreme 
Panos de limpeza pré umedecidos, para 

sistemas automáticos de lavagem da 

blanqueta em sistemas Convencional, Dual, 

Cold-set e Heat-set.

BöttcherTex Supreme 
Panos de limpeza pré umedecidos, para 

sistemas automáticos de lavagem da 

Böttcherin IPA
Álcool Isopropílico Puro com a garantia de 

procedência Böttcher.

Böttcherin IPA Plus
Álcool Isopropílico aditivado, para a máxima 

economia.

Böttcherin Ipanol 
Substituto de álcool isopropílico, garantindo 

a e�ciência do sistema de impressão com 

economia. Produto não controlado!

Böttcherin IPA Optidamp 
Substituto de álcool isopropílico com ótima 

relação custo benefício.



Conte conosco para obter serviço e performance de qualidade

Böttcher Lâminas de Tinteiro
Para tinteiros de impressoras Heidelberg – (Tipo A - bordas 

90º, Tipo B - bordas cortadas 45° e para Tintas UV) 

Böttcher Alcoolímetro 
Equipamento de medição do 

álcool isopropílico, desenvolvido 

especi�camente para impressão offset.

Máquina de Rebobinar 
Panos 
Para transformar bobinas de 500m no 

formato de sua máquina, torna o custo 

por m2 mais vantajoso!

Böttcher Luvas 
de Proteção 
Produzidas para o máximo conforto e 

segurança, pois vestem muito bem e não 

dilatam facilmente.

Acessórios

A qualidade Böttcher não é apenas o resultado 

de uma produção meticulosa. Ela também exige 

muita pesquisa e desenvolvimento. Por exemplo, 

testamos 3 mil novos compostos para rolos a cada 

ano. Esse número é reduzido para 300. E apenas os 

30 materiais que atendem nossas especi�cações 

sem reservas acabam chegando ao Mercado. Dessa 

forma, você tem a certeza de estar trabalhando com 

a melhor solução possível a qualquer tempo.

O serviço Böttcher combina a experiência 

adquirida em mais de 290 anos com o 

conhecimento de ponta e ambicioso 

compromisso. Isso dá a você a garantia de 

ter um parceiro con�ável que conhece seu

próprio negócio e está de olho em futuros 

desenvolvimentos para estar preparado 

para cada nova tendência e desa�o.

A performance Böttcher tem apenas um único objetivo: tornar 

você ainda mais produtivo com nossas soluções de alta 

qualidade. Suas preocupações serão nossas preocupações,

de modo que seus processos �quem ainda mais con�áveis e 

sua produção mais econômica.



bottcher.com.br
11 3511 5344




