
BLANCO GEL

CHIM '92 BlancoGel przeznaczony jest do stosowania
manualnego.
Charakteryzuje się bardzo wysoką wydajnością.
Eliminuje wszystkie rodzaje przebarwień z
poliestrowych siatek sitodrukowych.
Żelowa formuła preparatu zapewnia dokładną penetrację
przeplotów siatek.
Niska zawartość związków żrących gwarantuje
bezpieczne stosowania dla wszystkich siatek i ram
sitodrukowych.

CHIM '92 BlancoGel dostępny jest w postaci gotowej do
użycia. Niemniej jednak przed użyciem musi być

DOKŁADNIE WYMIESZANA.

CHIM '92 BlancoGel przeznaczony jest
wyłącznie do użytku w branży sitodrukowej.
Jego właściwości zapewniają usuwanie
przebarwień diazowych i farbowych ze
wszystkich typów siatek.

4 rue Salvador Allende
ZAC Les balmes
69330 Meyzieu
www.chim92.com

PRODUCENT;

Cząstków Mazowiecki 4
05-152 Czosnów
www.basse.pl

DYSTRYBUTOR;

W przypadku pytań skontaktuj się ze swoim dostawcą.

WAŻNE

OPIS PRODUKTU

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

ZASTOSOWANIE

Preparat do usuwania “ ”DUCHÓW

Skutecznie oczyszcza przebarwienia siatek po diazo odwarstwionych emulsji
i cieni farbowych po wszystkich typach farb sitodrukowych.
Preparat dostępny w postaci gotowej do użycia.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

INFORMACJE KOŃCOWE

CHIM '92 BlancoGel dostępny jest w opakowaniach
jednostkowych o pojemności 5 Lt, lub w opakowaniach
zbiorczych 4 x 5 Lt. Opakowania jednostkowe wykonane
są z polietylenu wysokiej gęstości. Opakowania zbiorcze
wykonane są z kartonu. Użyte materiały mogą być

ponownie przetwarzane. Niemniej jednak rekomendujemy
weryfikację możliwości przetwarzania w firmie lokalnie
wywożącej odpady.

CHIM '92 BlancoGel jest produktem przemysłowym i
przed jego użyciem konieczne jest zapoznanie się z
kartą charakterystyki produktu.
Uważamy, że dane tu zawarte są dokładne. Niemniej
jednak nie powinny one być traktowane jako gwarancja
lub rękojmia. Producent przyjmuje odpowiedzialność

podlegającą rozpatrzeniu, zbadaniu i weryfikacji. Każde
dane i informacje muszą zostać uznane za zgodne z
przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności
gwarancyjnej lub konsekwencji za nieprawidłowy sposób
postępowania  wynikający z niewłaściwego stosowania
jego produktów przez użytkownika.

CHIM '92 BlancoGel powinien być przechowywany
w temperaturze 5 do 30°C, w żadnym wypadku nie
można dopuścić do jego zamarznięcia. Właściwie
przechowywany, swoje właściwości zachowuje przez
okres ~2 lat.

SPOSÓB UŻYCIA

Możliwe są dwie metody stosowania CHIM '92 BlancoGel.
Metoda procedury indywidualne;STANDARDOWA
1. Preparat nanieś na obydwie strony odwarstwionej i

suchej siatki.
Zalecamy użycie rynienki do nanoszenia emulsji.

2. Pozostaw sito do całkowitego wyschnięcia preparatu.
Najlepiej w temperaturze pokojowej, ewentualnie w

suszarce, ale temperatura suszenia nie powinna

przekra .czać 30 Co

Metoda procedury indywidualne;SZYBKA
1. Preparat nanieś na obydwie strony siatki bezpośrednio

po odwarstwieniu (bez suszenia, jedynie usuń nadmiar wody)

Zalecamy użycie szczotki z włosiem poliestrowym.

2. Pozostaw sito na 5 - 10 minut w temperaturze pokojowej.
WSPÓLNE procedury;
3. Obydwie strony siatki dokładnie natrzyj preparatem

Eliminator.CHIM '92
Zalecamy użycie szczotki z włosiem poliestrowym.

4. Odczekaj 2 - 3 minuty.
5. Obydwie strony sita dokładnie wypłucz zimną wodą

pod wysokim ciśnieniem.
6. Wysusz sito w temperaturze < 35 C.o


