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ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПАРАЗИТНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

ПРОДУКТИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПАРАЗИТНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

ПАСТА ЗА 
ПОЧИСТВАНЕ 
НА СЛЕДИ
Код A31442045

Продукт  за  отстраняване  на  паразитни  изображения  след
възстановяване на сита.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Без съдържание на разтворители
• Подходяща както за полиестерни, така и за найлонови сита
• Предназначена за отстраняване на всякакъв вид фото емулсии, които
не са били нито катализирани, нито лакирани
•  Силно  ефективна  при  отстраняване  на  паразитни  изображения  и
следи,  причинени  от  оцветяващото  въздействие  на  мастилата  върху
ситата.

ПОДГОТОВКА: 
ПАСТАТА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СЛЕДИ  е продукт, готов за употреба.
Препоръчва се да се смеси преди употреба.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
• Приложете продукта с гъба върху подлежащите на третиране участъци
на ситото.
• След прилагане на продукта се препоръчва да се остави да действа в
продължение на  15 - 20  минути.  Продължителността на действието е
свързана  със  състоянието  на  ситото:  колкото  по-високи  са  следите,
толкова по-продължително трябва да бъде действието.  Не бива обаче
да  надвишава   60  минути.  Пастата  за  почистване  на  следи
представлява абразивен  продукт,  поради  което  се  препоръчва  при
работа  да  се  носят  съответните  лични  предпазни  средства.
Комбинираното  действие  на  Пастата  за  почистване  на  следи и
Разтворителя  на  следи  е  по-ефективно  от  употребата  на  отделен
продукт.
• Отстранете добре посредством струя под налягане.
•  Ситата,  обработвани  с  Пастата  за  почистване  на  следи,  преди
следваща  употреба  трябва  да  бъдат  обезмаслени  със  специални
почистващи препарати (CLEANSER 100).Опаковка: 1 и 5 Kg

РАЗТВОРИТЕЛ 
НА СЛЕДИ
Код A31890945

Продукт  за  улесняване  на  отстраняването  на  фото  емулсията
преди  третиране  с  продукти  от  серията  POLISTRIP.  Може  да  се
смесва с Пастата за почистване на следи (в съотношение 1:2), за да
отстраните паразитни изображения след възстановяване на сита.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Подходящ както за полиестерни, така и за найлонови сита
• С вода образува емулсия

ПОДГОТОВКА:
Разтворителят на следи представлява готов за употреба продукт.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
За отстраняване на паразитни изображения.
• Приложете продукта с гъба върху подлежащите на третиране участъци
на ситото.
• След прилагане на продукта се препоръчва да се остави да действа в
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продължение на няколко минути.  Комбинираното действие на  Пастата
за почистване на следи и Разтворителя на следи е по-ефективно от
употребата на отделен продукт.
• Отстранете добре посредством струя под налягане.
•  Ситата,  обработвани  с  Разтворителя  на  следи,  преди  следваща
употреба  трябва  да  бъдат  обезмаслени  със  специални  почистващи
препарати (CLEANSER 100).

Отстраняване на фото емулсията
• Приложете продукта с гъба от двете страни на ситото. Ситото трябва
да е почистено предварително от следи от мастилото по време на печат.
•  За да подпомогнете проникването на продукта във филма на фото
емулсията, обработете повърхността с настъргване.
• Оставете продукта да действа в продължение на няколко минути.
• След прилагане на продукта го оставете да действа в продължение на
5 минути.
• Отстранете продукта посредством струя под налягане.
•  Ситата,  обработвани  с  Разтворителя  на  следи,  преди  следваща
употреба  трябва  да  бъдат  обезмаслени  със  специални  почистващи
препарати (CLEANSER 100).
•  Разтворителя  на  следи разяжда  фото  емулсията,  затова  не  го
използвайте за почистване на сита.Опаковка: 1 и 5 l

РАЗТВОРИТЕЛ 
610 
Код 152610

Продукт за отстраняване на паразитни изображения и евентуални
следи след възстановяване на сита (след третиране с продукти от
серията POLISTRIP).

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Подходящ както за полиестерни, така и за найлонови сита

ПОДГОТОВКА: 
SOLVENTE 610 представлява готов за употреба продукт.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
Отстраняване на евентуални остатъци от фото емулсия. 
• Приложете продукта върху съответните участъци на ситото с четка.
•  За  да  подпомогнете  проникването  на  продукта,  обработете
повърхността с настъргване.
• След прилагане на продукта го оставете да действа в продължение на
5 – 10 минути.
• Отстранете добре посредством струя под налягане.
•  Ситата,  обработвани  с  Разтворител,  преди  следваща  употреба
трябва  да  бъдат  обезмаслени  със  специални  почистващи  препарати
(CLEANSER 100).Опаковка: 1 и 5 l

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ
Преди употреба задължително тествайте свойствата на продукта.

ВАЖНА БЕЛЕЖКА
Предоставената информация в техническата спецификация не претендира за пълнота, и всякаква
употреба  на  продукта  за  цели,  освен  изрично  препоръчваните  в  настоящата  спецификация,  без
предварителното ни писмено потвърждение, е изцяло на отговорността на използващите го лица.

Полагаме усилия всички указания за продукта да са правилни, но не можем да контролираме нито
количеството и условията на прилагане на веществата, нито на множеството фактори, които биха
могли да повлияят на приложението на продукта.

Поради  това  не  поемаме  каквато  и  да  било  отговорност  за  качествата  на  продукта,  както  и  за
евентуални загуби и щети, произтекли от употребата на продукта.

Информацията, съдържаща се в настоящата техническа спецификация, се актуализира периодично
на базата на опита и политиката ни на непрекъснато развитие на продуктите.


