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STENCIL REMOVER POWDER NR. 44
Pudrǎ ce trebuie diluatǎ in apǎ, pentru îndepǎrtarea emulsiilor directe, filmelor capilare CDF, Pulsar şi
Ulanolux de pe toate tipurile de sitǎ serigarficǎ, incluzând poliesterul metalizat
Nu va ataca sita serigraficǎ; nu conţine alcalini sau hipocloriţi puternici. Ideal pentru utilizarea în bazine pentru
submersie. Nu este necesarǎ încǎlzirea bazinelor. Nu are miros. Nu va ataca adezivul cu care a fost lipitǎ sita
serigraficǎ.
INSTRUCŢIUNI
•

Îndepǎrtaţi cerneala cu solventul corespunzǎtor.

•

Degresaţi sita cu Screen Degreaser Liquid Nr. 3 sau Screen Degreaser Concentrat Nr. 33 diluat pentru a
îndepǎrta reziduurile de solvent şi pentru a ajuta la îndepǎrtarea emulsiei.
Clǎtiţi bine.

•
•

•
•

•

Amestecaţi Stencil Remover Powder Nr. 44 cu apǎ ţinând cont de indicatorii de mai jos:
1) Dacǎ se utilizeazǎ în bazine pentru submersie proporţia este de 1.5% (100 g pudrǎ în 6.6 Litri apǎ)
Introduceţi ecranul în bazinul pentru submersie; dupǎ câteva minute scoateţi ecranul şi frecaţi ecranul pe
ambele pǎrţi cu o perie foarte bine.
2) Dacǎ se utilizeazǎ manual, proporţia de amestec este de 4% (100 g pudrǎ în 2.5 Litri apǎ). Utilizaţi o
pensulǎ pentru a aplica lichidul rezultat pe ambele pǎrţi ale ecranului.
Aşteptaţi maxim 5 minute - NU mai mult
3) Clienţii noştri au observat cǎ şi o diluţie de 0.5 % (100 g pudrǎ în 20 Litri apǎ) le oferǎ rezultate bune.
Recomandǎm efectuarea unor teste de cǎtre dumneavoastrǎ pentru a gǎsi soluţia compatibilǎ cu modul
dumneavoastrǎ de lucru.
Clǎtiţi lichidul de pe ecran cu un jet uşor de apǎ. Se poate utiliza apǎ rece sau caldǎ
Nu lǎsaţi lichidul resultat în urma diluǎrii sǎ se usuce pe ecranul serigrafic. Va rezulta un ecran permanent dacǎ
acest lucru se va întampla.
Spǎlaţi emulsia cu un jet puternic de apǎ.

INFORMAŢII DESPRE SǍNǍTATE ŞI SIGURAŢǍ
STENCIL REMOVER POWDER NO.44 diluat în apǎ este un oxidant puternic. Poate cauza iritarea pielii.
Puraţi mǎnuşi şi ochelari de protecţie când utilizaţi acest produs.
Ţineţi recipientul în care se aflǎ produsul închis foarte bine.
Curǎţaţi imediat picǎturile vǎrsate.
PRIMUL AJUTOR
În cazul contactului cu ochii sau pielea, clǎtiţi imediat cu apǎ timp de cel puţin 15 minute.
Dacǎ apare iritaţie, mergeţi la doctor.

