SCREEN-SOL CATALYST SPECIAL
Kod: AM100040

OPIS PRODUKTU
Katalizator do utwardzenia emulsji światłoczułej. Zwiększa chemiczną i mechaniczną
odporność szablonu sitodrukowego używanego w druku.
WŁAŚCIWOŚCI
 Zwiększa chemiczno - mechaniczną
odporność fotoemulsji
 Utwardzona emulsja jest praktycznie
nieodwarstwialna.

PRZYGOTOWANIE
Gotowa do użycia.
ZASTOSOWANIE
Uwaga: SCREEN – SOL CATALYST SPECIAL
jest roztworem kwasu, dlatego zalecamy
użycie
odpowiednich
indywidualnych
środków ochrony osobistej.
Wykonać proces na naświetlonym i bardzo
dobrze wysuszonym szablonie sitowym. Na
doskonale wysuszonej emulsji, za pomocą
gąbki lub miękkiej szczotki nałożyć katalizator

na całą powierzchnię obu stron szablonu i
rozprowadzić całkowicie i równomiernie.
PRZEDMUCH
Aby uniknąć zablokowania oczek siatki przedmuchać otwarte miejsca wzoru powietrzem
z kompresora, usuwając nadmiar katalizatora
otaczającego włókna siatki.
SUSZENIE
Pozostawić szablon do wyschnięcia w
poziomie w temperaturze pokojowej na 5-10
minut. Utwardzone szablony mogą być użyte
po 12 godzinach od początku suszenia w temperaturze pokojowej, a gdy suszenie odbywa
się w tunelu w temperaturze 50°C szablon
można użyć po co najmniej 60 minutach.
Przepłukać szablony wodą przed ich użyciem.
ŻYWOTNOŚĆ
Produkt SCREEN-SOL CATALYST SPECIAL
przechowywany w oryginalnym opakowaniu
w temperaturze pomiędzy 15 a 25°C zachowa swoje właściwości przez co najmniej
12 miesięcy od daty produkcji.
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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.
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