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OPIS PRODUKTU

CPS Screen Wash K3 to bezbarwna mieszanina
rozpuszczalników.
Ekonomiczny, uniwersalny, szybko działający preparat

przeznaczony do zmywania farb i lakierów

drukarskich z szablonów sitodrukowych po druku.

Preparat przeznaczony wyłącznie do stosowania
manualnego.
CPS Screen Wash K3 może być poddany destylacji.

Po aplikacji, szablon musi być wypłukany wodą.
Nie zawiera cykloheksanolu, toluenu, benzenu, ksylenu.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

CPS Screen Wash K3 dostępny jest w postaci gotowej

do użycia. Możliwa jest aplikacja natryskowa lub

manualna czyściwem bezpyłowym. Nie wdychać oparów.

Zalecamy używanie rękawic i okularów ochronnych.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Bezpośrednio po druku,obydwie strony szablonu,

dokładnie natrzyj CPS Screen Wash K3.

Zalecamy użycie szczotki z włosiem poliestrowym.

2. Odczekaj ~ 30 sekund.

3. Obydwie strony sita spłucz zimną lub letnią wodą.

Temperatura wody nie powinna przekraczać 30 C.
0

4. Całe sito dokładnie wypłucz zimną lub letnią wodą

pod wysokim ciśnieniem.

Temperatura wody nie powinna przekraczać 30 C.
0

5. Dokładnie wysusz sito w temperaturze < 35 C.
0

WAŻNE

W przypadku pytań skontaktuj się ze swoim dostawcą.

ZASTOSOWANIE

CPS Screen Wash K3 przeznaczony jest

wyłącznie do użytku w branży sitodrukowej.

Preparat uniwersalny, szczególnie przydatny

dla drukarni stosujących agresywne farby

rozpuszczalnikowe lub farby dwu-składnikowe.

Nie polecany do stosowania w automatycznych

maszynach myjących.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

CPS Screen Wash K3 dostępny jest w opakowaniach

jednostkowych o pojemności 25 Lt, Opakowanie wykonane

jest z polietylenu wysokiej gęstości. Użyte materiały mogą

być ponownie przetwarzane. Niemniej jednak

rekomendujemy weryfikację możliwości przetwarzania

w firmie lokalnie wywożącej odpady.

INFORMACJE KOŃCOWE

CPS Screen Wash K3 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.

CPS Screen Wash K3 powinien być przechowywany

w temperaturze 5 do 30°C. Właściwie przechowywany,

swoje właściwości zachowuje przez okres ~2 lat.
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DYSTRYBUTOR;

Preparat do szablonów sitodrukowychMYCIA

Preparat rozpuszczalnikowy skutecznie zmywa wszystkie typy farb, lakierów
i klejów z szablonów sitodrukowych.
FLASH POINT 42°C, szybkość parowania 11.
Zawiera związki emulgujące z wodą.


