
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

PREGASOL F 
 

 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΕΛΛΑΡΩΝ 
 
 

Το PREGASOL F είναι καθαριστικό τελλάρων έτοιμο προς χρήση για όλες τις φωτοεμουλσιόν και φιλμ που έχουν 
βάση την πολυβινιλική αλκοόλη. Το PREGASOL F είναι άοσμο απαλλαγμένο από χλώρια που μπορούν να κάνουν 
ζημιά στη γάζα. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Αφαιρούμε προσεκτικά από τη γάζα τα υπολείμματα μελανιών με διαλύτη PREGAN ɐ KIWOCLEAN και ξεπλένουμε 
əŬɚɎ ɛŮ νερό. Αφαιρούμε το επιπλέον νερό που έχει μείνει στο τελλάρο & εφαρμόζουμε το PREGASOL F και από 
Űɘɠ ŭɨɞ πλευρές του τελάρου με μίŬ βούρτσα ή σφουγγάρι με əυκλικές əινήσεις. Το Ŭφήνουμε δύο λεπτά əαι 
ξαναπερνάμε το τελλάρο με την βούρτσα πάλι και από τις δύο πλευρές, ξεπλένουμε καλά με υψηλή πίεση νερού 
(Μηχάνημα υψηλής πιέσεως) Εάν δεν υπάρχει Μηχάνημα υψηλής πιέσεως τότε το καθαριστικό πρέπει να μείνει 
περισσότερο στο τελλάρο και να το περνάμε με σφουγγάρι ή βούρτσα έως ότου καθαρίσει τελείως από την 
φωτοεμουλσιόν. Άλλος τρόπος καθαρισμού είναι με εμβάπτιση στο υγρό καθαρισμού PREGASOL F ως εξής: Το 
τελλάρο πρέπει να είναι τελείως καθαρό από υπολείμματα μελανιών και καλά ξεπλυμένο με νερό πριν το βάλουμε 
μέσα στο μπάνιο με PREGASOL F. H πρόσμιξη είναι έως 1 μέρος  νερό με  1 μέρος  PREGASOL F. Ο χρόνος που 
απαιτείται  είναι από 30 δευτερόλεπτα έως 5 λεπτά. Αφαιρούμε το τελλάρο προσεκτικά από το εμβάπτισμα και 
ξεπλένουμε με νερό από μηχάνημα υψηλής πίεσης για να καθαρίσει καλά από την φωτοεμουλσιόν. 
 
Δεν συνιστάται για γάζες από 10-77Τ. Συνιστάται για γάζες μεγαλύτερες των 90Τ. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η PREGASOL F  δεν έχει ξεραθεί επάνω στο τελλάρο διότι είναι δύσκολο μετά να 
αφαιρεθεί. Επίσης φροντίστε το άλειμμα των τελλάρων με εμουλσιόν και το καθάρισμα να γίνεται σε διαφορετικούς 
χώρους. Είναι καλό για προστασία του χρήστη να φοράει γάντια και γυαλιά κατά την χρήση του PREGASOL F. 
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Δεν υπάρχει κίνδυνος να το ρίχνουμε στην αποχέτευση μετά τη χρήση. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ : 2 χρόνια σε θερμοκρασία 20°C. 

 


	Button1: 


