
ELIMINATOR

CHIM '92 Eliminator przeznaczony jest do
stosowania manualnego lub automatycznego.

CHIM '92 Eliminator jest preparatem

uniwersalnym o szerokim spektrum zastosowań.

Rekomendowany jest do użytku w każdej

produkcji sitodrukowej.

Jego właściwości zapewniają skuteczne i łatwe

zmywanie wszystkich typów farb, lakierów i

klejów z szablonów sitodrukowych.

UWAGA;

Do manualnego zmywania wielu typów „łatwych”
farb preparat może być rozcieńczony wodą.

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 PRODUKTUZASTOSOWANIE

Preparat do szablonów sitodrukowychMYCIA

Skutecznie zmywa wszystkie typy farb, lakierów i klejów z wszystkich typów
szablonów sitodrukowych.
VOC Free, OIL Free.
Zawiera związki emulgujące z wodą.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

INFORMACJE KOŃCOWE

CHIM '92 Eliminator dostępny jest w opakowaniach

jednostkowych o pojemności 5 lub 25 Lt. Opakowania

jednostkowe wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości.

Użyte materiały mogą być ponownie przetwarzane.

Niemniej jednak rekomendujemy weryfikację możliwości

przetwarzania w firmie lokalnie wywożącej odpady.

CHIM '92 Eliminator 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 Eliminator 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

W procesach manualnych CHIM '92 Eliminator można

stosować na dwa sposoby. W procesach automatycznych

CHIM '92 Eliminator należy stosować wyłącznie w

oryginalnej formule preparatu..

MYCIE procedury indywidualne;

1. Obydwie strony szablonu poprodukcyjnego dokładnie

natrzyj .CHIM '92 Eliminator

Zalecamy użycie szczotki z włosiem poliestrowym.

2. Odczekać 1 - 2 minuty.

MYCIE + ODWARSTWIANIE procedury indywidualne;

Przygotuj mieszaninę według poniższych proporcji;

CHIM '92 koncentrat CHIM '92Eliminator 2-5% StripOff+
1. Przygotowaną mieszaninę dokładnie natrzyj obydwie

strony NIEUMYTEGO z farb szablonu poprodukcyjnego.

Zalecamy użycie szczotki z włosiem poliestrowym.

2. Odczekaj 2 - 3 minuty.

Nie wolno dopuścić do wyschnięcia mieszaniny.

WSPÓLNE procedury;

3. Obydwie strony sita dokładnie wypłucz zimną wodą
pod wysokim ciśnieniem.

4. Wysusz sito w temperaturze < 35 C.
o

Przyjazny dla ŚRODOWISKA i UŻYTKOWNIKA
Nie zawiera związków ropopochodnych,
Nie zawiera lotnych związków organicznych,
Niska zapachowość,
Nie paruje,
Niepalny,
Nietoksyczny,
W ponad 90% ulega biodegradacji

CHIM '92 Eliminator dostępny jest w postaci gotowej do

użycia.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA


