PREGAN ANTI-GHOST
Καθαριστικό για την αφαίρεση των σκιών της γάζας. Είναι κατάλληλο για γάζες πολυεστερικές, νάιλον ή από
ανοξείδωτο ατσάλι. Αν χρησιμοποιείτε γάζα νάιλον ή από ανοξείδωτο ατσάλι, ο χρόνος ενέργειας δεν πρέπει να
ξεπερνά την 1 ώρα. Συνιστούμε πάντοτε να κάνετε δοκιμές πριν την χρήση. Το PREGAN ANTI-GHOST δεν είναι
κατάλληλο για μεταλλικές πολυεστερικές γάζες (επινικελωμένες)
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Το PREGAN ANTI-GHOST αποχρωματίζει την γάζα και αφαιρεί αποτελεσματικά τις σκιές που προκαλούνται
κυρίως από την χρήση των ευαισθητοποιητών DIAZO. Υπολείμματα από μελάνια μπορούν να αφαιρεθούν με
PREGAN COMBI-CLEAN ή PREGAN C4 το οποίο απλώνεται μετά τον καθαρισμό με το PREGAN ANTI-GHOST.
Υπολείμματα από εμουλσιόν δεν πρέπει να αφαιρούνται με PREGAN ANTI-GHOST. Πιο αποτελεσματικό θα είναι
ένα μίγμα από PREGAN COMBI-CLEAN με PREGAN PASTE. Λόγω της πυκνότητάς του, το PREGAN ANTIGHOST είναι πολύ κατάλληλο για χοντρή γάζα καθώς δεν τρέχει από την γάζα.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το PREGAN ANTI-GHOST απλώνεται και στις δύο πλευρές του καθαρισμένου και στεγνού τελλάρου με σπάτουλα
επάλειψης από ανοξείδωτο ατσάλι. Το υπόλοιπο που μένει στην σπάτουλα δεν πρέπει να τα ρίχνετε πάλι μέσα στο
κουτί διότι το PREGAN ANTI-GHOST απορροφά γρήγορα τα κατάλοιπα από την γάζα, και ως εκ τούτου θα
επηρεαστούν αρνητικά τα ενεργά συστατικά του. Ο χρόνος αντίδρασης πρέπει να είναι τουλάχιστον 60 λεπτά. Όσο
πιο παλιά ή πιο δυνατά τα υπολείμματα πάνω στην γάζα, τόσο περισσότερο πρέπει να μένει το PREGAN ANTIGHOST στο τελλάρο (έως και 24 ώρες για πολυεστερική γάζα).
Για να αφαιρέσετε τις σκιές από DIAZO είναι αρκετό να ξεπλύνετε με νερό. Για να αφαιρέσετε κατάλοιπα μελανιού,
απλώστε PREGAN COMBI-CLEAN ή PREGAN C4 πάνω στο στρώμα του PREGAN ANTI-GHOST και βουρτσίστε
και τις δύο πλευρές. Αφήστε να ενεργήσει για λίγο χρόνο και ψεκάστε με από αντλία υψηλής πίεσης.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΧΡΩΜΑ
: Κίτρινο-πράσινο
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
: Υγρό, ελαφρά παχύρρευστο
PH-VALUE
: 14
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
R31
: Μη επαφή με τοξικά αέρια
R36/31
: Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα
S02
: Να το κρατάτε μακριά από τα παιδιά
S25
: Αποφύγετε επαφή με τα μάτια. Συνιστάται να φοράτε προστατευτικά γάντια & γυαλιά.
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Μέγιστος 12 μήνες σε θερμοκρασία 20-25°C
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