PREGAN MEGACLEAN LIQUID
Αλκαλικό καθαριστικό/ ενεργοποιητής τελλάρων μεταξοτυπίας, με βιοδιασπώμενους διαλύτες.
Το Pregan Megaclean Liquid είναι ένα παχύρευστο σε μορφή πάστας , αλκαλικό καθαριστικό τελλάρων
μεταξοτυπίας. Χρησιμοποιείται τόσο για την αφαίρεση σκιών (φαντασμάτων) όσο και για τα κατάλοιπα
μελανιού και φωτοεμουλσιόν. Σε συνδυασμό με ειδικά καθαριστικά για την αφαίρεση σκιών (π.χ. με το Pregan
Antighost Extra), μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν καταλύτης για την αφαίρεση πολλών μελανιών εκτύπωσης.
Έχει υψηλό σημείο ανάφλεξης (δεν είναι δηλαδή ιδιαίτερα εύλεκτο) και είναι σχεδόν άοσμο. Η παχύρευστη
υφή του επιτρέπει την εύκολη επάλειψη των τελλάρων. Είναι βιοδιασπώμενο και συνεπώς φιλικό προς το
περιβάλλον.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Στον καθαρισμό τελλάρων:
Αναδεύστε καλά πριν από κάθε χρήση και εφαρμόστε μικρή αλλά ικανή ποσότητα
προϊόντος με μία σπάτουλα επαλείψεως και στις δύο πλευρές του τελλάρου. Αφήστε
το να δράσει για 1-5 λεπτά (μέγιστος χρόνος δράσης 8 λεπτά), στη συνέχεια ξεβγάλτε
με χαμηλή πίεση για λίγο και τέλος καθαρίστε με υψηλή πίεση νερού. Βεβαιωθείτε
πως το υλικό έχει αφαιρεθεί πλήρως από το τελλάρο
Σαν καταλύτης για την αφαίρεση σκιών:
Για την αφαίρεση σκιών (οι οποίες δεν οφείλονται σε αλλοίωση της γάζας)
εφαρμόστε στο τελλάρο ένα ειδικό καθαριστικό π.χ. Pregan Antighost Extra και
αφήστε το να δράσει για χρονικό διάστημα 12 ωρών. Στη συνέχεια, εφαρμόστε το
Pregan Megaclean Liquid και στις δύο πλευρές του τελλάρου με μία σπάτουλα
επαλείψεως και αφήστε το για λίγο χρονικό διάστημα (όσο πιο επίμονες οι σκιές τόσο
περισσότερο). Ξεπλύνετε προσεκτικά αρχικά με χαμηλή πίεση και στη συνέχεια με
υψηλή πίεση.
Προσοχή: Το Pregan Megaclean Liquid επιδρά στην κόλλα της γάζας, για το λόγο
αυτό μην το εφαρμόζεται στις άκρες του τελλάρου.
Σημείωση: Κατά την εφαρμογή του Pregan Megaclean Liquid, η ευαισθησία της
πολυεστερικής γάζας αυξάνει με την αύξηση της θερμοκρασία και του χρόνου
δράσης του προϊόντος, ανάλογα με τον τύπο της και τον αριθμό των προγενέστερων
χρήσεων της. Η αφαίρεση των φαντασμάτων και των σκιών βέβαια, επιτυγχάνεται
μόνο με το βαθύ και δραστικό καθαρισμό του Pregan Megaclean Liquid. Για τους
παραπάνω λόγους δεν εγγυούμαστε την αντοχή ευάισθητων ή καταπονημένων γαζών
στη χρήση του Pregan Megaclean Liquid. Συστίνεται λοιπόν ο έλεγχος
καταλληλότητας του προϊόντος στις παραπάνω ειδικές περιπτώσεις.

ΧΡΩΜΑ:
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ:
Σ. ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ:

Μπέζ/ καφέ
Περίπου 1,1 g/cm3
Πάνω από +80 oC

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

Το Pregan Megaclean Liquid είναι διαβρωτικό. Συστίνεται να φοράτε γάντια και
γυαλιά ασφαλείας κατά τη χρήση. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με
άφθονο νερό και συμβουλευτείτε γιατρό.
Σε συνηθισμένες αραιώσεις το Pregan Megaclean Liquid είναι βιολογικά
διασπώμενο. Είναι όμως αλκαλικό, για το λόγο αυτό βεβαιωθείτε πως το ph των
καταλοίπων δεν υπερβαίνει το 9 πριν αυτά διοχετευτούν στην αποχέτευση.

ΧΡΟΝΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

12 μήνες (καλά σφραγισμένο και σε θερμοκρασία 20-25 oC)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Σε δοχεία 5 λίτρων
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