SCREEN FILLER
Kod: AM100031/32

OPIS PRODUKTU
Produkty na bazie wody do retuszu matryc
sitodrukowych przygotowanych do druku
wszelkimi farbami rozcieńczalnikowymi i UV
(korektor matryc).

ilości SCREEN FILLERA, które będzie
potrzebne od razu do użycia. Stosowanie
standardowo
1:10
w
płukaniu
automatycznym (myjki automatyczne), do
1:20 w używaniu ręcznym.

WŁAŚCIWOŚCI

STOSOWANIE
Zalecamy najpierw dobre wymieszanie
mikstury przed użyciem. Sugerujemy
nałożenie SCREEN FILLERA szczotką na
całkowicie suchy ekran.








Wysoka elastyczność
Łatwy w użyciu
Doskonała chemiczna odporność na
farby rozpuszczalnikowe
Szybko schnie
Bezpieczne dla środowiska
Dostępny w dwóch wersjach (BLU –
do farb wodnych, ROSSO – do farb
rozcieńczalnikowych.

PRZYGOTOWANIE
SCREEN FILLER może być rozcieńczony z
ilością 10% destylowanej wody, jeśli to
konieczne. Zalecamy rozcieńczanie takiej

SUSZENIE
Matryca może być suszona w temperaturze
pokojowej lub w gorącym tunelu w
temperaturze 40°C przez 30 min.
Można używać matrycy po pełnym
wyschnięciu.
MYCIE
Umyć wszystkie narzędzia natychmiastowo
po użyciu.
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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. .

