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           ANTI-GHOST  
 kod: AM100036 

ANTI-GHOST ADDITIVO  
   kod: AM100035 

 
 
OPIS PRODUKTU : 
ANTI-GHOST usuwa szybko i bezpiecznie „duchy“ oraz 
zabarwienia, które są  spowodowane przez zawarte                 
w emulsji uczulacze typu diazo. Dodatkowe zabarwienia 
utworzone przez farby sitodrukowe mogą byd usunięte 
za pomocą dodatku ADDITIVO ANTI-GHOST (produkt 
zawierający dimetyloformamid działający jako rozpusz-
czalnik wobec  cząsteczek róznych polimerów), który 
należy wówczas nałożyd po paście Anti-Ghost. Resztki 
emulsji sitodrukowej nie powinny byd usuwane pastą 
ANTI-GHOST, bardziej efektywne będzie zastosowanie 
przystosowanych do odwarstwiania past / płynów 
odwarstwiających  
ZASTOSOWANIE: 
ANTI-GHOST nakłada się na odwarstwione i lekko wil-
gotne sito, po obu stronach, miękką szczotką lub  rynien-
ką ze stali nierdzewnej. Po nałożeniu nadmiar płynu nie 
może byd wlewany z powrotem do pojemnika z czystą 
substancją, ponieważ ANTI GHOST przejmuje zanieczysz-
czenia z szablonu i w ten sposób zmniejszylibyśmy aktyw-
nośd środka. ANTI-GHOST ADDITIVO stosujemy albo na 
początku (przed nałożeniem pasty ANTI-GHOST - wtedy 
po nałożeniu i przetrzymaniu przez kilkanaście minut A-G 
ADDITIVO nakładamy pastę ANTI-GHOST i dalej postępu-
jemy jak powyżej) lub pod koniec procesu (jak opisano               
w punkcie DZIAŁANIE) – po czym oba środki zmywamy 
pod wysokim ciśnieniem). 
 
OGÓLNE I TECHNICZNE WŁAŚCIWOŚCI 

 A-G ADDITIVO  posiada lepkośd pozwalająca na 
użycie na rzadkich siatkach (nie ścieka)  

 A-G ADDITIVO działa agresywnie na 
zanieczyszczenia po emulsji i farbie  

 

PRZYGOTOWANIE 
Oba produkty gotowe do użycia. 
DZIAŁANIE 
Czas działania nałożonej warstwy to od kilkudziesięciu 
minut nawet do kilku godzin. Po tym czasie substancja 
czynna (wodorotlenek sodu) zostaje rozłożona i w czasie 
zmywania wodą nie przedostaje się do ścieków. Im sil-
niejsze lub starsze przebarwienie tym dłużej powinien 
ANTI-GHOST pozostawad na szablonie matrycy sitodru-
kowej (do 24 godzin przy tkaninach oliestrowych). 
Zalecamy nakładanie ANTI GHOST-a na noc, kiedy jest to 
najmniej uciążliwe dla pracowników.  
W przypadku duchów typu diazo wystarczy warstwę  
ANTI GHOST spłukad wodą, natomiast przy przebar-
wieniach pochodzących z farb sitodrukowych powinno 
się dodatkowo nałożyd ANTI-GHOST ADDITIVO na war-
stwę położonej uprzednio pasty ANTI GHOST 
(pozostawionej na czas od kilkunastu minut lub więcej) – 
i rozprowadzid dokładnie całośd za pomocą miekkiej 
nylonowej szczotki po obu stronach sita. Po kilkunasto- 
sekundowej (aż do kilkuminutowej w pewnych 
przypadkach, gdy zabrudzenia są bardzo trudne do 
usunięcia) reakcji sito spłukad wodą, a jeśli to konieczne, 
użyd wody pod wysokim  
PAKOWANIE 
1 KG i 5   KG ANTI-GHOST   
1 LT               ANTI-GHOST ADDITIVO 
 
UWAGA 
Przed użyciem produktu w zasadniczej produkcji zaleca-
my przeprowadzid kilka testów sprawdzających, czy pro-
dukt spełnia Paostwa wymagania w stopniu 
wystarczającym.

 


