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FISA TEHNICA Küsnacht, Octombrie 1998

DEGRESAREA ECRANELOR
FOTECHEM 2003 lichid gata de utilizare
FOTECHEM 2033 concentrat (adaugati la 10 ltr de apa 1 ltr 2033)
FOTECHEM 2023 combinatie gel degresant/abraziv, gata de folosire
FOTECHEM 2033 S concentrat (adaugati 50 ltr de apa la 1 ltr 2033 S)

degresant care face putina spuma pentru masini
                                      automate de imprimat

1. Descriere

FOTECHEM 2003 este o solutie alcalina de degresare care indeparteaza
     praful, mizeria si urmele de grasime de pe toate tipurile de site, noi sau
     folosite.

FOTECHEM 2033  este un produs identic cu FOTECHEM 2003  dar
furnizat ca si concentrat pentru a permite serigrafistilor sa prepare o solutie
potrivita de degresare.

FOTECHEM 2033 S are un ph neutru si ar trebui folosit pentru masini
pentru a evita formarea de spuma.

FOTECHEM 2023 este un gel degresant usor alcalin folosit pentru o
umezire mai buna a sitei si imbunatatirea aderentei pe toate tipurile de
ecrane in mod special pe sitele noi. Al doilea pas cu FOTECHEM 2003 nu
mai e necesar.

2. Indicatii de folosire
- umeziti sita cu apa
- aplicati solutia pe ambele parti cu o perie aspra de nylon
- lasati solutia sa actrioneze cateva minute pe ecran
- clatiti bine pe ambele parti cu apa calda sau rece.

3. Recomandari
- FOTECHEM 2003 are o valoare a ph-ului de 10-12. Nu este

        recomandata pentru degresarea utilajelor
- FOTECHEM  2033 nu trebuie folosita ca o solutie concentrata deoarece

       se pot forma resturi dupa clatirea cu apa si astfel se va pierde din
 aderenta ecranului

- FOTECHEM 2023 inaspreste usor sita; de aceea ar trebui folosit in
       principal pe site noi din polyester sau nylon si nu pe site sintetice
       multifilament
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Fisa tehnica       Degresarea ecranelor

-  Degresantul gata-de-folosire 2003 (sau diluat 2033) este recomandat sa
se foloseasca DUPA curatarea ecranului de resturile de cerneala si
inainte de aplicarea solutiilor de recuperare a ecranului pentru a grabi
actiunile urmatoare de recuperare

-  FOTECHEM 2023 poate fi folosit de asemenea DUPA recuperarea
ecranului pentru a ajuta  eliminarea resturilor de emulsie si cerneala.
Dar fiecare aplicare creste asprimea sitelor sintetice monofilament.

- FOTECHEM 2023  este ideal pentru o sita monofilament sintetica
  pretratata pentru a imbunatati aderenta tuturor tipurilor de filme capilare.
  Ajuta la realizarea unui film uniform de apa pe ecranele noi/folosite.
 Pentru sitele noi folosirea lui FOTECHEM 2023 degresant/abraziv  este o
 necesitate pentru lipirea filmelor capilare pe sita sintetica monofilament
 noua.

-  In cazul apliatiilor in care se folosesc masini, utilizati numai
FOTECHEM

2033 S, cu producere scazuta de spuma

4. Masuri de siguranta
Aceste produse pot fi iritante daca intra in contact cu pielea sau ochii.

       Clatiti imediat cu apa si consultati un medic.
Nu lasati la indemana copiilor.

.
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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