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ULANO GHOST REMOVER ADVANCE 
Viskózní čisticí prostředek pro odstranění duchových obrazů a zbarvení sítoviny
 
ULANO GHOST REMOVER ADVANCE se používá k odstraňování obrazů duchů a zbarvení sítoviny. ULANO 
GHOST REMOVER ADVANCE lze bez omezení používat na polyesterových sítovinách, na nylonových sítovinách 
nebo V2A  sítovinách, nepřekračujte reakční dobu 1 hodinu. Při použití ocelové sítoviny může být její aplikace dále 
omezena kvůli různým kvalitám nebo předběžným poškozením způsobeným jinými chemikáliemi. Zkoušky jsou 
nezbytné. ULANO GHOST REMOVER ADVANCE není vhodný pro metalizovanou (poniklovanou) polyesterovou 
sítovinu. 

VLASTNOSTI 
ULANO GHOST REMOVER ADVANCE rychle a bezpečně odstraňuje obrazy duchů a zbarvení sít, zejména ty, 
které jsou způsobeny senzibilizátory Diazo. Po ošetření pomocí ULANO GHOST REMOVER ADVANCE lze 
odstranit další zbytky inkoustu rozpouštědly. Neodstraňujte zbytky fotoemulze pomocí ULANO GHOST REMOVER 
ADVANCE. Účinnější je směs alkalických past a čisticích prostředků nebo ULANO ACTIGHOST RAPID GEL. 
Požádejte o radu svého distributora.  
 
Viskozita ULANO GHOST REMOVER ADVANCE umožňuje vytvoření dokonalé vrstvy na hrubší sítovině. I po 
delší době reakce zůstává na sítovině dostatek ULANO GHOST REMOVER ADVANCE. 

APLIKACE 
Naneste ULANO GHOST REMOVER ADVANCE korýtkem z nerezové ocele na obě strany odvrstveného a 
vysušeného síta. Zbytky v korýtku by měly být zlikvidovány, protože ULANO GHOST REMOVER ADVANCE 
rychle absorbuje znečištění ze sítoviny, což snižuje aktivní složky v původním obalu. 

Standardní reakční doba by měla být alespoň 6 hodin. Během této doby se aktivní složka chlóru rozloží a žádný 
aktivovaný chlor se nedostane do odpadní vody při oplachování. Doporučujeme reakční dobu přes noc (při přibližně 
20-23 ° C), protože pracovní proces je pak nejméně narušen. 

Upozornění: Při nanášení ULANO GHOST REMOVER ADVANCE na mechanicky poškozené nebo často 
odvrstvované síto se může natrhnout jemná sítovina. Tento způsob čištění je však často jedinou možností, jak získat 
zpět sítovinu. Proto se doporučuje předem otestovat vhodnost čističe pro specifické aplikace, protože nelze převzít 
žádnou odpovědnost za roztrhanou sítovinu. 
 
Upozornění: V závislosti na značce sítoviny a reakční době může ULANO GHOST REMOVER ADVANCE bělit 
zbarvenou sítovinu. 

 
ÚDAJE O VÝROBKU  Barva:    žlutá, čirá 
    Konzistence:   viskózní  
    pH-hodnota:   cca. 13 
 

ZDRAVOTNÍ RIZIKA /  Při práci s ULANO GHOST REMOVER ADVANCE. používejte 
OCHRANA ŽIVOTNÍHO ochranné rukavice a brýle. Vyvarujte se kontaktu s kyselinami nebo kyselými   
PROSTŘEDÍ   výrobky (např. odvrstvování produktů).  
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Tento datový list slouží pouze pro informaci. Nelze z toho odvodit právně závaznou záruku vhodnosti produktu pro konkrétní účel a nenese 
žádnou odpovědnost za případné škody, které mohou nastat. Naše výrobky podléhají neustálé kontrole produkce a kvality a opouštějí naši 
společnost v perfektním stavu. 
Tento produkt je určen výhradně pro průmyslové aplikace a ne pro použití konečným spotřebitelem. Doporučujeme našim zákazníkům, aby 
vždy sami testovali produkt, protože pouze tímto způsobem - i po výrobě - lze ověřit, zda se nevyskytují určité látky, a vhodnost pro určitý účel. 
Uživatel musí vyzkoušet, zda je produkt vhodný pro zamýšlenou aplikaci. Vyhrazujeme si právo na změnu specifikací produktu. Zkoušky, které 
nejsou součástí výše uvedených specifikací produktu, nebyly provedeny. 
Všechny informace se vztahují pouze na výše uvedený produkt získaný od Kissel + Wolf GmbH. Odpovídá našemu současnému stavu znalostí, 
ale nejsou potvrzením konkrétní aplikace a nejsou automaticky doplňovány. Veškeré informace jsou platné nejvýše 12 měsíců (přílohy mohou 
být poskytovány s vlastním datem) nebo do doby, než budou v tomto časovém období provedeny právní změny. Příjemce našeho produktu je 
výhradně odpovědný za dodržování případných vlastnických práv, jakož i existujících zákonů a předpisů. Je třeba dodržovat vlastnická práva 
třetích osob. Platí naše prodejní a dodací podmínky.
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    Dodržujte prosím informace uvedené v bezpečnostním listu. Kvůli oxidačnímu   
    účinku ULANO GHOST REMOVER ADVANCE může být ovlivněno stanovení  
    hodnoty AOX podle DIN EN ISO 9562.


SKLADOVÁNÍ   2 roky (při 20 - 25 ° C). Chraňte před sluncem, skladujte na chladném místě. 

	 	 	 	 Od - 5 ° C se ULANO GHOST REMOVER ADVANCE stává    
    mléčný, po zahřátí na pokojovou teplotu se roztok opět vyčeří.
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