
 
 
 
 

 

 
 
 

 
PREGASOL EP3 

 
ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΕΛΛΑΡΩΝ 

 
Το PREGASOL EP3 χρησιμοποιείται για γρήγορο και ασφαλές καθάρισμα των τελλάρων. Είναι κατάλληλο για όλες 
τις φωτογραφικές εμουλσιόν. Παράγεται με την διάλυση μίας συγκεκριμένης ποσότητας σκόνης σε νερό..  
 
Το PREGASOL EP3 είναι άοσμο, δεν περιέχει χλωρίνη, δεν καταστρέφει τη γάζα και δεν οξειδώνεται. Σε περιοχές 
που υπάρχει μεγάλη ποσότητα οξειδίου του ασβεστίου στο νερό, τότε το χρώμα του PREGASOL EP3 γίνεται 
γαλακτώδες. Ωστόσο αυτό δεν επηρεάζει καθόλου την επεξεργασία του καθαρισμού. Κατάλληλο για γάζες 10-180Τ 
 
ΧΡΗΣΗ 
Το PREGASOL EP3 χρησιμοποιείται σαν  ένα υδάτινο διάλυμα 1-2% διαλύεται π.χ. 100 γρ. PREGASOL EP3 σε 5 
-10 λίτρα νερό. Σε φωτογραφικές εμουλσιόν που είναι ανθεκτικές στο νερό όπως η TEXSOL 460 D ή AZOCOL 
PPW. Μία αντλία υψηλής πίεσης νερού είναι απαραίτητη. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΥΘΙΣΗ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΕΚΑΝΗ 
Το τελλάρο πρέπει να είναι καθαρό εντελώς από οποιοδήποτε κατάλοιπο μελανιού, μετά ξεπλύνετε το με άφθονο 
νερό προτού το βυθίσετε στη λεκάνη με το PREGASOL EP3. Μ’ αυτό τον τρόπο είστε σίγουροι ότι το PREGASOL 
EP3 απλώνεται εξίσου σ’ όλα τα σημεία και επίσης ότι δεν έχετε απώλειες. 
 
Ο χρόνος που θα αφήσετε το υλικό να δράσει εξαρτάται από τον τύπο εμουλσιόν και την αναλογία που έχετε στην 
λεκάνη. Ποικίλει από 30 δευτ. μέχρι 5 λεπτά. Βγάλτε το τελλάρο έξω από τη λεκάνη με προσοχή για να μην 
ανακατωθεί πολύ η εμουλσιόν με το μείγμα του PREGASOL EP3. Έπειτα αφαιρέστε από το τελλάρο τα 
υπολείμματα με υψηλή πίεση νερού.  
 
Βεβαιωθείτε ότι το διάλυμα PREGASOL EP3 δεν στεγνώνει πάνω στο τελλάρο, καθώς ο συνδυασμός εμουλσιόν 
και μείγματος PREGASOL EP3 είναι πολύ δύσκολο να αφαιρεθούν. Επιπλέον προσέξτε ότι η επάλειψη εμουλσιόν 
και η απολίπανση γίνονται σε διαφορετικά μέρη και σε διαφορετικό  χώρο. 
 
ΧΡΩΜΑ    : Λευκό 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ  : Κρυσταλλική σκόνη 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ   : 2 χρόνια (20  -  25°C)
 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Όταν δουλεύετε με το PREGASOL EP3 πρέπει να φοράτε προστατευτικά γάντια και γυαλιά. Το PREGASOL EP3 
μπορεί να διοχετευτεί σε αποχετεύσεις.  
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ   :100γρ., 1, 2, & 25 κιλά. 
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