DETER SCREEN
Kod: AM100037

OPIS PRODUKTU
Skoncentrowany preparat do odtłuszczania,
oczyszczania i usuwania zanieczyszczeń
z powierzchni siatki przed nałożeniem emulsji
światłoczułej.
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Odpowiedni do siatek poliestrowych
i nylonowych
Wysoka efektywność oczyszczania
Etykieta bez oznaczeń zagrożeń

PRZYGOTOWANIE
DETER SCREEN należy rozcieńczyć wodą
w stosunku 1:10. W przypadku odtłuszczania
ręcznego
można
zwiększyć
stopień
rozcieńczenia o 20-30 %.

ZASTOSOWANIE
Spłukać sito wodą (najlepiej ciepłą, ale nie
jest to konieczne) po czym nałożyć
rozcieńczony preparat DETER SCREEN
i wcierać starannie po obu stronach sita za
pomocą miękkiej nylonowej szczotki lub
gąbki. (W automatach przed włożeniem sita
do maszyny spłukać delikatnie obie strony
sita, aby siatka wkładana do automatu był
przynajmniej wilgotna). Pozostawić sito na
kilka minut, aby zadziałał detergent, po czym
spłukać obficie wodą. Przed nałożeniem
emulsji starannie i całkowicie wysuszyć sito.
Zaleca się, aby nie dopuszczać do wyschnięcia
preparatu na sicie, gdyż mogłoby to wpłynąć
nagatywnie na elastyczność włókien siatki.

SITERIA
62-081 Przeźmierowo
Baranowo, ul. Budowlanych 14
Tel. + 48 61 892 79 09
www.siteria.pl
Informacje podane w tej karcie nie uważamy za wyczerpujące i jakakolwiek osoba, która używa tego produktu w jakimkolwiek celu innym niż ten, który jest
zalecany w tej karcie, bez pisemnego potwierdzenia producenta, co do możliwości zamierzonego użycia, czyni to na własna odpowiedzialność i ryzyko.
Chociaż czynimy wysiłki, aby zapewnić to, że wszyskie porady, które dotyczą tego produktu są właściwe, nie mając pełnej kontroli ani nad jakością i
stanem podłoża ani nad wieloma innymi czynnikami wpływającymi na proces zastosowania produktu, nie możemy wziąć żadnej odpowiedzialności na to
cokolwiek i jakkolwiek wydarzy się podczas stosowania tego produktu ani na na jakąkolwiek stratę lub zniszczenia powstałe w wyniku stosowania produktu,
chyba że zgodzimy się na inne ustalenia w formie pisemnej. Informacje zawarte w tej karcie podlegają ciągłej zmianie z uwagi na nieustanne ulepszanie
produktu, związane z gromadzeniem doświadczeń oraz ze względu na politykę firmy dotycząca ulepszania produktu.

