ANTI-GHOST
kod: AM100036
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 być usunięte za pomocą
dodatku ADDITIVO ANTI-GHOST, który należy
wówczas nałożyć po paście Anti-Ghost. Resztki
emulsji sitodrukowej nie powinny być usuwane
pastą ANTI-GHOST, bardziej efektywne będzie
zastosowanie przystosowanych do odwarstwiania
past / płynów odwarstwiających
ZASTOSOWANIE:
ANTI-GHOST nakłada się na odwarstwione i wysuszone sito, po obu stronach, najlepiej rynienką ze
stali nierdzewnej. Po nałożeniu nadmiar płynu nie
może być wlewany z powrotem do pojemnika z
czystą substancją, ponieważ ANTI GHOST
przejmuje zanieczyszczenia z szablonu i w ten
sposób zmniejszylibyśmy aktywność środka.
.
OGÓLNE I TECHNICZNE WŁAŚCIWOŚCI
 Lepkość pozwalająca na użycie na
rzadkich siatkach (nie ścieka)
 Działa agresywnie na zanieczyszczenia po
emulsji i farbie

PRZYGOTOWANIE
Gotowa do użycia.

Czas działania nałożonej warstwy to od kilkudziesięciu minut nawet do kilku godzin. Po tym
czasie substancja czynna zawierająca chlor
zostaje rozłożona i w czasie zmywania wodą nie
przedostaje się do ścieków. Im silniejsze lub
starsze przebarwienie tym dłużej powinien ANTIGHOST pozostawać na szablonie matrycy
sitodrukowej (do 24 godzin przy tkaninach
poliestrowych). Zalecamy nakładanie ANTI
GHOST-a na noc, kiedy jest to najmniej uciążliwe
dla pracowników.
W przypadku „duchów typu diazo” wystarczy
warstwę
ANTI GHOST spłukać wodą,
natomiast przy przebarwieniach pochodzących
z farb sitodrukowych powinno się dodatkowo
nałożyć ANTI-GHOST ADDITIVO na warstwę
połóóżnej uprzednio pasty ANTI GHOST – i
rozprowadzić dokładnie całość za pomoc,a
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 spłukać wodą, a jeśli to konieczne,
użyć wody pod wysokim
PAKOWANIE
1–5 KG.
UWAGA
Przed użyciem produktu w zasadniczej produkcji
zalecamy przeprowadzić kilka testów
sprawdzających, czy produkt spełnia Państwa
wymagania w stopniu wystarczający

DZIAŁANIE

SITERIA
Poznań, 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.

