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GHOST REMOVER ADVANCE
LICHID VÂSCOS PENTRU CURǍŢAREA UMBRELOR ŞI PETELOR DE PE ECRANUL
SERIGRAFIC
Ghost Remover Advance este special formulat pentru a îndepǎrta eficient umblele şi petele de pe ecranul serigrafic –
în special cele cauzate de sensibilizatorii diazo.
Nu existǎ timp minim sau maxim necesar acţionǎrii produsului pentru site din polistiren.
Pentru site din nylon sau metalice, timpul de acţiune nu ar treui sǎ depǎşeascǎ 1 orǎ. Sitele metalice ce au mai fost
curǎţate sau tratate cu alte chimicale pot fi deja afectate, de aceea timpul de acţionare ar trebui redus.
Nu recomandǎm utilizarea Ghost Remover Advance pe poliester metalizat.
Vâscozitatea acestuia este un avantaj în care este aplicat pe site rare ; acesta va continua sǎ acţioneze şi dacǎ este lǎsat o
perioadǎ mai mare de timp.
Recomandǎm tuturor utilizatorilor sǎ testeze Ghost Remover Advance în condiţiile oferite de propriul atelier.
Ghost RemoverAdvanced nu este recomandat pentru a fi utilizat la îndepǎrtarea emulsiei. Pentru acest pas vǎ
recomandǎm sǎ utilizaţi Stencil Remover Paste Nr. 5 sau Stencil Remover Powder Nr. 44 (diluat cu apǎ).
INSTRUCŢIUNI
Pasul 1 – Aplicaţi Ghost Remover Advance pe sitǎ
Purtaţi mǎnuşi, ochelari şi echipament de protecţie. Dupǎ ce aţi terminat de serigrafiat îndepǎrtaţi cerneala de pe ecran
cu solventul corespunzǎtor. Curǎţaţi apoi emulsia de pe ecran şi clǎtiţi foarte bine ecranul cu apǎ. Dupǎ uscarea
ecranului, aplicaţi Ghost Remover Advanced pe ambele pǎrţi utilizând o scafa din oţel inoxidabil. Orice cantitate de
Ghost Remover Advanced rǎmasǎ în scafa de emulsionare trebuie spǎlatǎ şi evacutǎ în canalizare deoarece a reacţionat
cu ecranul şi a fost contaminatǎ, pierzându-şi proprietǎţile de acţionare.
Pasul 2 – Lǎsaţi Ghost Remover Advance sǎ acţioneze asupra umbrelor şi petelor
Dupǎ aplicarea Ghost Remover Advance pe site din poliester, lǎsaţi-l sǎ acţioneze pânǎ se usucǎ ; de obicei acest lucru
înseamnǎ câteva ore. Ideal este, dacǎ se poate, sǎ fie lǎsat la actionat peste noapte.
Pasul 3 – Clǎţiţi Ghost Remover Advance de pe ecran
Purtaţi mǎnuşi, ochelari şi echipament de protecţie.
Pentru îndepǎrtarea petelor diazo sau umbrelor deschise, clǎtiţi Ghost Remover Advance de pe ecran utilizând un jet
uşor de apǎ, urmat de un jet mai puternic.
Pentru îndepǎrtarea umbrelor sau petelor mai persistente este necesarǎ utilizarea unui activator ca Actighost Rapid Gel.
Activatorul trebuie aplicat peste Ghost Remover Advanced (care a fost lǎsat la acţionat timpul corespunzǎtor) pe
ambele pǎrţi ale ecranului. Aşteptaţi 5-10 minute, apoi clǎtiţi cu un jet uşor de apǎ, urmat de un jet mai puternic.
ATENŢIE
- Evitaţi contactul cu acizii sau produse acide ( ex : substanţele utilizate la îndepǎrtarea emulsiei)
- Datoritǎ efectului oxidant a Ghost Remover Advanced, valorile AOX conforme cu DIN 38409, partea 14 ar putea fi
influenţate.
DATE DESPRE PRODUS
Culoare
galben transparent
Formǎ
lichid vâscos
pH
≈ 13
Depozitare
1 an, în recipientul original bine închis la 10 – 25 °C. Ţineţi Ghost Remover Advanced ferit
de razele solare şi într-un loc rǎcoros.

