
 
 
 

 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

 

PREGAN UNI GEL  

Ζελέ καθαρισμού τελλάρων, με βάση βιοδιασπώμενους διαλύτες 
 

Το PREGAN UNI GEL  είναι  καθαριστικό έτοιμο για χρήση που χρησιμοποιείται για την αφαίρεση σκιών 
(φαντασμάτων-ghost images) που παραμένουν στο τελλάρο (γάζα) μετά το σβήσιμο της εμουλσιόν. 
 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ : Το  PREGAN UNI GEL  είναι σχεδόν άοσμο, πολύ δραστικό διαλύεται με νερό και περιέχει 
διαλύτες οι οποίοι εξατμίζονται  πολύ σιγά. Καθαρίζει όλα τα μελάνια είτε είναι ακόμα φρέσκα στο τελλάρο είτε 
έχουν ξεραθεί, ακόμα και τα μελάνια δύο συστατικών μαλακώνουν και αφαιρούνται με την βοήθεια μίας 
βούρτσας ή αντλίας υψηλής πίεσης. 
 
Η πυκνή  θυξοτροπική σύσταση του επιτρέπει ακόμη  την εφαρμογή του PREGAN UNI GEL  επάνω σε τελλάρα  
σε κάθετη θέση  για περίπου 12 ώρες χωρίς να χάνει την ισχύ του. Επίσης το PREGAN UNI GEL είναι 
αντιδιαβροτικό και  έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί σε όλων των ειδών τις γάζες. 
 
Επειδή επιδρά επάνω στην κόλλα του τελλάρου χρειάζεται προσοχή να μην απλωθεί στις περιοχές που  η γάζα 
είναι κολλημένη επάνω στο τελλάρο. 
Για την αφαίρεση των σκιάσεων στα τελλάρα ιδανικός συνδυασμός είναι του PREGAN UNIGEL μαζί με 
PREGAN PASTE. 
    
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Για την αφαίρεση  υπολειμμάτων  μελανιού στο τελλάρο. 
• Απλώστε ομοιόμορφα, με βούρτσα ή σπάτουλα, PREGAN UNI GEL και στις δύο πλευρές του βρεγμένου με 

νερό τελλάρου. 
• Αφήστε να αντιδράσει ανάλογα με τον τύπο του μελανιού για 15-30 λεπτά 
• Ξεπλύνετε με άφθονο νερό κατά προτίμηση με πιεστικό νερού. 
 
Εάν  η γάζα σας δεν έχει καθαρίσει τελείως από την εμουλσιόν και το μελάνι  βουρτσίστε  ξανά μερικές φορές 
ρίχνοντας μικρές ποσότητες PREGAN UNIGEL στο συγκεκριμένο σημείο και ξεπλύνατε  
Για τις πολύ επίμονες σκιές  αφήστε το PREGAN UNI GEL να επιδράσει  για μερικές ώρες. 
Όταν λέμε σκιές στη γάζα θα πρέπει να διαπιστώσουμε πρώτα  ότι δεν είναι  από παραμόρφωση της γάζας 
επάνω στο τελλάρο και τότε μπορεί να αφαιρεθεί όπως αναφέρουμε παραπάνω με τον συνδυασμό του 
PREGAN UNI GEL με PREGAN PASTE απλώνοντας ποσότητες και των δύο επάνω στη γάζα και  αφήνοντας 
το μίγμα να αντιδράσει για 15 έως 30 λεπτά, μετά ξεπλένουμε προσεκτικά  με νερό και ψεκάζουμε με το πιεστικό 
στην υψηλότερη πίεση. Προσοχή  καλύτερα αποτελέσματα έχουμε όταν βάζουμε τα καθαριστικά σε στεγνή 
γάζα. 
 
Επίσης η παραπάνω μίξη των PREGAN UNI GEL και PREGAN PASTE ή ΝΤ μπορεί να γίνει και εκτός γάζας σε 
αναλογία 1:1 όμως φροντίστε να το χρησιμοποιήσετε  άμεσα και να μην το αποθηκεύσετε σα μίγμα. 
Βεβαίως η συχνή χρήση των συνδυασμών των καθαριστικών  και η παρατεταμένοι χρόνοι επίδρασης  τους στην 
ίδια γάζα καθιστούν τις ίνες ευαίσθητες αλλά είναι και ο μόνος τρόπος να  καθαριστεί η γάζα και να έχουμε ξανά 
ένα νέο τελλάρο. 
 
ΧΡΩΜΑ   : Άχρωμο 
ΣΥΣΤΑΣΗ    : Μορφή πάστας θυξοτροπικής (Δεν περιέχει αλιφατικούς & αρωματικούς  

  υδρογονάνθρακες) 
ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ : Σχεδόν  +60 οC 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ             : 1 έτος σε θερμοκρασία  20 - 25 ο C 
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