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ULANO ACTIGHOST RAPID GEL  
Alkalický aktivátor a čistič obrazovky na bázi biologicky rozložitelných rozpouštědel

 
ULANO ACTIGHOST RAPID GEL je vysoce viskózní, na bázi rozpouštědel, alkalický čistič obrazovky pro 
odstranění obrazů duchů, inkoustu a zbytků fotoemulze po odvrstvování. V kombinaci s odduchovačem (např. ULANO 
GHOST REMOVER ADVANCE) ho lze také použít jako aktivátor pro odstranění mnoha tiskových barev. ULANO 
ACTIGHOST RAPID GEL má vysoký bod vzplanutí a je téměř bez zápachu. Vysoká viskozita umožňuje aplikaci 
pomocí korýtka. Při obvyklém pracovním ředění mohou být směsi čističe a vody vyprázdněny do upravených 
biologických čistíren odpadních vod. 

APLIKACE 
 
Jako odstraňovač inkoustových obrazů duchů: 
 
Před použitím krátce promíchejte a naneste na suché nebo mírně vlhké, znečištěné síto a rovnoměrně aplikujte na obě 
strany pomocí korýtka z oceli V2A (nerezová ocel), protože by mohlo dojít k poškození hliníkových korýtek. ULANO 
ACTIGHOST RAPID GEL lze také nanášet štětcem. Po reakční době 2–5 minut (max. 10 minut) důkladně 
opláchněte vodou a poté vysokotlakou myčkou vody. Zajistěte, aby byl ULANO ACTIGHOST RAPID GEL zcela 
odstraněn ze síta vodou, např. ruční sprcha, před použitím vysokotlaké myčky vody. (Používejte vhodné bezpečnostní 
vybavení!) 

Jako aktivátor pro odstranění obrazů emulzních duchů: 

ULANO ACTIGHOST RAPID GEL lze použít jako aktivátor, který napomáhá při odstraňování obrazů duchů, které 
jsou obvykle považovány za zabarvené sítoviny, které se odstraňují oxidačním činidlem, např. ULANO GHOST 
REMOVER ADVANCE (viz. samostatné technické informace). Po požadované době reakce (až 12 hodin) naneste 
ULANO ACTIGHOST RAPID GEL na obě strany sítoviny pomocí korýtka V2A nebo štětcem. Nechte krátkou 
reakční dobu, poté důkladně opláchněte vodou a postříkejte vysokotlakou vodní myčkou. (Používejte vhodné 
bezpečnostní vybavení!) 

ULANO ACTIGHOST RAPID GEL útočí také na lepidla na síta. Neaplikujte na lepené plochy. 

Upozornění: Při aplikaci ULANO ACTIGHOST RAPID GEL se zvyšuje citlivost polyesterových sítovin s rostoucí 
teplotou okolí, delšími reakčními časy, jemnějšími vlákny a předchozím silným použitím / poškozením. Proto nelze 
vyloučit případné trhání sítoviny. Na druhou stranu je tato metoda často jedinou možností, jak regenerovat sítovinu. 
Proto se doporučuje předem otestovat vhodnost čističe pro specifické aplikace, protože nemůžeme převzít žádnou 
odpovědnost za roztrhanou sítovinu. Aby nedošlo k poškození sítoviny, neřeďte jej vodou ani organickými 
rozpouštědly. 

BARVA    Béžová až hnědá 

HUSTOTA (20°C)  Cca. 1,1 g/cm3 

BOD VZPLANUTÍ  Přes +80°C 

pH hodnota   13-14 

 

ULANO . Division of Kissel + Wolf GmbH . In den Ziegelwiesen 6 . 69168 Wiesloch . Germany . Tel: +49 6222 578-0 . Fax: +49 6222 578-100  
ULANO Singapore Rep. Office . 16 New Industrial Rd. #05-07 . Hudson TechnoCentre . Singapore 536204 . Tel: +65 6451 7505 . Fax: +65 6451 7507 

www.ulano.eu  

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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ZDRAVOTNÍ RIZIKA/ ULANO ACTIGHOST RAPID GEL je žíravý. Používejte vhodné 
 OCHRANA ŽIVOTNÍHO ochranné rukavice (např. vyrobené z pryže) a ochranné brýle. Při zasažení očí 
PROSTŘEDÍ   okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

 
    V obvyklém pracovním ředění lze ULANO ACTIGHOST RAPID GEL   
    eliminovat biologickým rozkladem v čistírnách odpadních vod. ULANO   
    ACTIGHOST RAPID GEL je zásaditý; před vypuštěním odpadní vody do   
    kanalizace zkontrolujte hodnotu pH (hodnota pH 9 by neměla být překročena).   
    Produkční odpadní voda obsahující ULANO ACTIGHOST RAPID GEL nesmí  
    být vypuštěna do otevřených vod, aniž by byla předem upravena. 
     
    Dodržujte prosím informace uvedené v bezpečnostním listu. 

SKLADOVÁNÍ   9 měsíců (při 20 - 25 ° C a v těsně uzavřeném původním obalu). 
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