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PREGAN PASTE 

ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΠΑΣΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Η PREGAN PASTE είναι ιδανική για να καθαρίζει τελείως τη γάζα από κάθε είδους υπολείμματα εμουλσιόν, 
λίπους, μελανιών κλπ. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό κυλινδρικών τελλάρων.  
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Α) Σαν υλικό καθαρισμού & απολίπανσης πριν την φωτογράφηση 
• Απλώστε με βούρτσα ομοιόμορφα PREGAN PASTE και στις δύο πλευρές του βρεγμένου με νερό τελλάρου. 
• Αφήστε να αντιδράσει για 5 λεπτά. 
• Ξαναβουρτσίστε μέχρι η πάστα να διαλυθεί τελείως. 
• Ξεπλύνετε με άφθονο νερό. 
 
Το τελλάρο σας είναι έτοιμο για στέγνωμα & άπλωμα εμουλσιόν. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μείνει υπολείμματα  PREGAN PASTE στη γάζα. 
 
Β) Σαν πάστα καθαρισμού μετά την εκτύπωση 
Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι χρήσης της PREGAN PASTE ανάλογα με τον τύπο & την ηλικία των 
υπολειμμάτων που θέλετε να αφαιρέσετε από την γάζα. 
1. Για την αφαίρεση των σκιών ή φαντασμάτων που προέρχονται από συστατικά των 

φωτοεμουλσιόν: χρησιμοποιήστε σκέτη PREGAN PASTE με βούρτσα και στις δύο πλευρές του τελλάρου 
και αφήστε να αντιδράσει για 5-10 λεπτά. Ξεπλύνετε με πιεστικό. 

2. Για την αφαίρεση των σκιών ή φαντασμάτων που προέρχονται από μελάνια υψασμάτων 
πλαστισόλ σε γάζες έως 77Τ: χρησιμοποιήστε ένα μίγμα PREGAN PASTE - PREGAN C4 (1:1) ένα προς 
ένα,  το οποίο μπορείτε να κάνετε σε πλαστικό δοχείο ή απ' ευθείας επάνω στην γάζα. Βουρτσίστε κυκλικά 
& τις δύο πλευρές & αφήστε το μίγμα να αντιδράσει για 5-10 λεπτά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να 
χρειασθεί περισσότερος χρόνος αλλά ποτέ μην υπερβείτε τα 20   λεπτά. Ξεπλύνετε με πιεστικό. 

3. Για την αφαίρεση των σκιών ή φαντασμάτων που προέρχονται από μελάνια νερού ή διαλυτικού σε 
λεπτές γάζες από 90-180Τ: χρησιμοποιήστε πρώτα σκέτο PREGAN C4 σε στεγνό τελλάρο με βούρτσα & 
στις δύο πλευρές και αφού αντιδράσει για 5-10 λεπτά βάλτε PREGAN PASTE και στις δύο πλευρές και 
αφήστε να αντιδράσει για 5-10 λεπτά. Τώρα αφαιρέστε τα 2 υλικά με απλό σπρέι νερού και μετά 
χρησιμοποιήστε το πιεστικό.  

 
Γ) Σαν βελτιωτικό πρόσφυσης της κόλλας σε τελλάρα αλουμινίου 
 
Σε καινουργή ή τροχισμένα τελλάρα αλουμινίου, απλώστε PREGAN PASTE στην επιφάνεια που θα κολληθεί η 
γάζα και αφήστε να αντιδράσει για 3 λεπτά. Ξεπλύνετε με νερό και στεγνώστε πριν τεντώσετε & κολλήσετε τη 
γάζα. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 1 & 5 κιλά 
ΧΡΩΜΑ  : Μπεζ 
ΣΥΣΤΑΣΗ  : Κρέμα-πάστα 
ΑΞΙΑ PH  : Περίπου 14 
ΠΡΟΣΟΧΗ  :Η PREGAN PASTE πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιείται με γάντια & γυαλιά ˊɟɞůŰŬůɑŬɠ.
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