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Screen Filler No. 60
Retušovací roztok odolný vůči rozpouštědlům
Screen Filler No. 60 se používá pro retušování a blokování šablon odolných vůči rozpouštědlům. Rychle schne a velmi
rychle vytvoří elastický film odolný vůči rozpouštědlům a otěrům. Screen Filler No. 60 má také vynikající tokové a
smáčecí vlastnosti. Retušovací roztok zůstává ve vodě rozpustný, a proto jej lze ze sítoviny odstranit studenou nebo
teplou vodou bez zanechání zbytků

APLIKACE
Pro blokování neřeďte Screen Filler č. 60. Aplikujte korýtkem. Pro retušování aplikujte štětcem, v případě potřeby jej
redukujte vodou.

SUŠENÍ
Při použití jemných a středních sítovin schne cca. 15 min. při teplotě okolí (20-25°C); Při použití hrubých sítovin
doporučujeme použít sušicí skříň při 35 - 40 °C.

REDUKOVÁNÍ / ČIŠTĚNÍ
Redukujte a očistěte všechny pracovní nástroje vodou.

BARVA

Modrá

VISKOZITA

Cca. 3900 mPas (Rheomat RM 180, MS 33, D = 100 s-1 , 23°C)

ZDRAVOTNÍ RIZIKA /
OCHRANA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

Dodržujte prosím informace uvedené v bezpečnostním listu.

SKLADOVÁNÍ

2 roky (při 20–25°C, v původním obalu).

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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