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FOTECHEM 2080 + 2085

Sistem de curăţare şi refacere a ecranului

1. Descriere:

FOTECHEM 2080 - este o pastă albă, densă, puternic alcalină şi eficientă.
- este pe bază de apă şi nu conţine solvenţi.

FOTECHEM 2085 - este un lichid emulsifiant, nu conţine substanţe periculoase
- are un miros plăcut, este pe bază de solvent cu viteză de

evaporare mică şi are reactie slab alcalina.

2. Aplicare:
- Sistemul poate fi folosit ca o combinaţie a celor două produse FOTECHEM 2080+2085
- Acest sistem îndepărtează:

- cea mai mare parte a imaginilor fantomă
- reziduurile de emulsie
- urme de cerneală rămasă în ochiurile sitei

- Cele doua chimicale reprezinta un sistem perfect şi rapid, uşor de utilizat pentru curăţarea
tuturor sitelor după îndepărtarea emulsiei.

- Pasta FOTECHEM 2080 se poate folosi separat si pentru degresarea sitei sau pentru
asperizarea  suprafeţelor ramelor de aluminiu.
- FOTECHEM 2085 poate fi folosit ca soluţie pentru spălat ecranul.

3. Cum se utilizează?
- După imprimare îndepărtaţi cerneala şi reziduurile de cerneală înainte de a se usca în sită.

Se aplică degresant FOTECHEM 2003 cu o perie pentru a grăbi curăţarea ecranului. Aceasta nu este
o necesitate dar oferă un ajutor valoros.

- Recuperarea ecranului: Se utilizează produsele pentru îndepărtat emulsia : pasta de stripare
FOTECHEM 2005 sau FOTECHEM 2004 (lichid). Pentru sistemele automate de curăţare a ecranului
se utilizează concentratele FOTECHEM 2042 în proporţie de 1:30 sau FOTECHEM 2040 1:20.

- Pentru reziduurile de cerneală şi emulsie greu de îndepărtat:


 Se aplică emulsifiant FOTECHEM 2085 cu o perie pe ambele feţe ale ecranului. Periile

      FOTECOAT sunt ideale.


  Se aşteaptă câteva minute. Cu cât mai mult cu atât mai bine. Oricum niciodată mai mult

      de 30 minute .


 Se aplică FOTECHEM 2080 cu o perie pe ambele feţe şi se lasă maxim 30 minute.

Pasta nu trebuie să se usuce pe sită.

                 Amestecul FOTECHEM 2085 şi FOTECHEM 2080 nu trebuie să se usuce pe sită.

- Terminarea:


 Se curăţă ambele părţi ale ecranului cu apă dar la presiune mică (nu începeţi cu presiune

mare la apă- ca măsură de siguranţă şi pentru sănătatea voastră).


 Urmează spălarea cu un jet puternic de apă pe ambele părţi. Numai acţiunea mecanică a

presiunii apei poate îndepărta reziduurile.


 Dacă este necesar puteţi repeta acţiunea.
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4. Măsuri de siguranţă
- Numai pentru aplicaţii industriale
- Purtaţi protecţie pentru faţă şi ochi, mânuşi potrivite
- Nu folosiţi FOTECHEM 2085 in combinatie cu oxidanţi sau produse pe bază de clor
- Pasta 2080 se oxidează. Este o pastă foarte puternic alcalină şi de aceea

afectează pielea şi hainele. Poate provoca arsuri severe.
- Nu lăsaţi la îndemâna copiilor.
- În cazul contactului cu ochii, clătiţi imediat cu multă apă şi mergeţi la un doctor.
- În cazul contactului cu pielea clătiţi imediat cu multă apă.
- Hainele contaminate trebuie îndepărtate şi spălate imediat cu apă.

5. Tratarea reziduurilor
-  Resturile de pasta 2080 se pot arunca la canalizarea obisnuita daca sunt diluate cu

multa apă sau neutralizate astfel încât pH-ul soluţiei să devină 7-9. După neutralizarea cu acid, pentru
deversarea la canalizare, trebuie verificate dispozitiile locale referitoare la protectia apelor.

-   Emulsifiantul 2085 în cantităţi mici se tratează cu apă. Pentru cantităţi mai mari se aplică
reguli speciale de tratare.

6. Fişele de protecţie sunt disponibile la cerere. Punctul de aprindere pentru FOTECHEM
2085 este mai mare de 600C.

DOAR PENTRU UZ INDUSTRIAL

         Aceste informaţii tehnice nu reprezintă garanţii. Rezultatele prezentate în aceste fişe tehnice se bazează
pe teste de laborator. Furnizorul /  distribuitorul îşi declină orice responsabilitate pentru utilizarea incorectă a
acestor produse care sunt fabricate şi vândute numai pentru utilizări şi aplicaţii industriale.

INFORMATIILE CUPRINSE IN FISA TEHNICA, AU FOST REDACTATE CU GRIJA PE BAZA EXPERIENTEI DE LABORATOR SI IN CONDITII COMERCIALE. CU
TOATE ACESTEA,  PERFORMANTELE PRODUSELOR SI GRADUL IN CARE ELE CORESPUND SCOPULUI CLIENTULUI, SUNT DETERMINATE DE
CONDITIILE PARTICULARE DE UTILIZARE SI DE MATERIALELE CE VOR FI IMPRIMATE. NOI RECOMANDAM CLIENTILOR SA VERIFICE INAINTE DE A
INCEPE O PRODUCTIE DE SERIE, CA PRODUSUL PREZENTAT SA SATISFACA CERINTELE SALE.DEOARECE NU PUTEM ANTICIPA SAU CONTROLA
CONDITIILE IN CARE ARE LOC UTILIZAREA PRODUSELOR NOASTRE, NU PUTEM OFERI GARANTII NECONDITIONATE PENTRU PERFORMANTELE LOR.
TOATE VINZARILE SUNT SUPUSE CONDITIILOR NOASTRE STANDARD SI DE VANZARE.DORIM SA ACCENTUAM CA INFORMATIA IN ACEASTA FISA
TEHNICA ESTE NUMAI O RECOMANDARE SI POATE FI NECESARA MODIFICAREA EI PENTRU ADAPTAREA LA CONDITIILE PARTICULARE ALE UNUI
CLIENT SAU LA CONDITIILE DE EFICIENTA ALE UNUI ECHIPAMENT, PRODUSELE FOTEC NU SUNT CONCEPUTE PENTRU A FI UTILIZATE IN
COMBINATIE CU CELE ALE ALTOR PRODUCATORI DE CERNELURI SAU PRODUSE SIMILARE, DECIT IN URMA UNUI ACCEPT SCRIS DIN PARTEA
FIRMEI FOTEC
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