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Screen Degreaser Conc. No. 33 
Čistící a odmašťovací koncentrát (1:10) pro sítotisk; nativní suroviny 

Screen Degreaser Conc. No. 33 je vysoce účinný čisticí a odmašťovací koncentrát pro sítoviny. Používá se v ředění 
1:10 s vodou. Screen Degreaser Conc. No. 33 roztoky emulgují kontaminaci a tuky a tím je činí rozpustnými ve vodě. 
Jeho složení bylo speciálně upraveno tak, aby vyhovovalo požadavkům sítotisku. Je vhodný pro všechny typy sítovin a 
zabraňuje vzniku děr a poškození povrchu při nanášení přímých fotoemulzí. Při jeho přípravě byly použity hlavně 
složky, které jsou buď vyrobeny z obnovitelných surovin, nebo jsou vyrobeny pomocí biotechnologií. Screen 
Degreaser Conc. No. 33 je pH-neutrální, bez fosfátů a chloridů a je snadno biologicky rozložitelný. 

APLIKACE 
Před použitím rozpusťte Screen Degreaser Conc. No. 33 ve vodě v poměru 1:10. Aby se zabránilo silnému pěnění, 
nalijte koncentrát do vody a ne naopak.  

Naneste několik stříkání redukovaného roztoku na síto a dobře štětcem vpracujte na obě strany, dokud nebude výsledná 
pěna rovnoměrně distribuována. Opláchněte vodou, dokud už nevytéká žádná pěna. Po vysušení může být síto 
potaženo. Pěna velmi rychle mizí v odpadní vodě. 

Doporučuje se očistit/odmastit sítovinu těsně před nanášením, aby se zabránilo nové kontaminaci sítoviny.


 
BARVA   Nažloutlá 

KONZISTENCE  Viskózní kapalina 

ZDRAVOTNÍ RIZIKA /  Při práci s Conc. No. 33 se doporučuje nosit ochranné brýle a 
OCHRANA ŽIVOTNÍHO 	 rukavice. 
PROSTŘEDÍ    
    Dodržujte prosím informace uvedené v bezpečnostním listu.  

SKLADOVÁNÍ  2 roky (při 20–25°C, v původním a pevně uzavřeném obalu). 
     
    Screen Degreaser Conc. No. 33 zamrzne při cca. 0 ° C. Po rozmrazení může   
    být znovu použit. 
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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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