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ULANO PRESS WASH   
 

Čistič obrazovky na bázi rozpouštědel pro ruční aplikaci 

ULANO PRESS WASH je univerzálně použitelný čistič sít pro odstraňování běžně používaných tiskových barev z 
tiskových stolů a pro čištění nástrojů a stěrek. Používá se všude, kde se čistič sít používá ručně. ULANO PRESS 
WASH je bezbarvý, mírně zapáchající, málo napadá fotografické emulze a je bez halogenovaných uhlovodíků (např. 
CFC). ULANO PRESS WASH byl vyroben pro ruční použití, srovnatelným čističem pro automatizované čisticí 
jednotky je ULANO SV 61.
 
APLIKACE 
Naneste čistič sít na obě strany síta a poté inkousty odstraňte hadrem nebo štětcem: 

Díky příznivému rozmezí teploty varu lze čistič sít destilovat ve vakuu i za normálních podmínek. Protože čistič také 
absorbuje rozpouštědla z tiskařských barev, nemůžeme zaručit konstantní složení rozpouštědla - zejména po několika 
destilacích. 

Upozornění: Během destilace čističe se vodivost, formulovaná z bezpečnostních důvodů, ztratí. Tekoucí nebo 
aerosolová rozpouštědla mohou získat elektrostatický náboj. Pokud uzemnění neexistuje nebo je blokováno, může se 
vznítit a způsobit výbuch. 

Upozornění: ULANO PRESS WASH se skládá z organických rozpouštědel, která mohou napadat různé plasty, laky 
nebo nátěry. Zkontrolujte proto, zda jsou pracovní nástroje, příslušenství, podlahové nebo nástěnné nátěry odolné vůči 
ULANO PRESS WASH. V případě potřeby proveďte testy předem. 

ÚDAJE O VÝROBKU 
    Barva:    bezbarvá, čirá 
    Rozsah varu:  cca. 130 - 160°c 
    Hustota (20 ° C):   cca. 0,89 g / cm3 
    Bod vzplanutí:  cca. +42°C 

ZDRAVOTNÍ RIZIKA /  Při práci s ULANO PRESS WASH, používejte 
OCHRANA ŽIVOTNÍHO ochranné rukavice a brýle. Nevdechujte výpary a zajistěte dostatečné větrání 
PROSTŘEDÍ   pracovních ploch. Nevylévejte do kanalizace.    
     
    Dodržujte prosím informace uvedené v bezpečnostním listu.  
 
SKLADOVÁNÍ  3 roky (20 - 25°C a v originálním obalu)   
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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.

Technické Informace 


