EASISTRIP SUPRA
PŁYN CZYSZCZĄCY MATRYCE SITODRUKOWE Z FARB I ODWARSTWIACZ W JEDNYM.

www.api.pl

OPIS PRODUKTU
EasiStrip SUPRA jest płynnym środkiem czyszczącym, który zawiera rewolucyjne, łatwe i proste
w użyciu składniki, dzięki którym czyści i odwarstwia matryce sitodrukowe. Gdy jest używany zgodnie
z zaleceniami, ten unikalny, niedrogi produkt usunie farby plastizolowe, wodne, rozpuszczane w wodzie
retuszery, emulsje światłoczułe, filmy kapilarne oraz pozostałości taśm klejących z sita. Dzięki EasiStrip
SUPRA można za grosze czyścić sita, łącząc wiele procesów w jeden. EasiStrip SUPRA jest niepalny,
bezpieczny w użyciu (zarówno dla operatora jak i matryc), biodegradowalny, o łagodnym zapachu.
Jego stosowanie pozwala zmniejszyć nakład pracy związanej z czyszczeniem i odwarstwianiem matryc
sitodrukowych, zatem zwiększa wydajność tego procesu, przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładów
finansowych.

Dane fizyczne i chemiczne
Wygląd i zapach

klarowna ciecz o łagodnym zapachu

Temperatura przechowywania

200C

Punkt wrzenia

1000C

Ciśnienie pary

nie dotyczy

Gęstość pary

nie dotyczy

pH
VOC
Temperatura zapłonu

2-3
nie dotyczy
niepalny

CECHY SZCZEGÓLNE EASISTRIP SUPRA
• Rozpuszcza oraz czyści sito z farby, emulsji i retuszera w jednym cyklu, co sprawia, że czyszczenie sit
jest znacznie szybsze i wydajniejsze.
• Nie ma zapachu, co sprawia, że czyszczenie sit jest o wiele przyjemniejsze.
• Jest bezpieczniejszy niż produkty oparte na rozpuszczalnikach, nie wytwarza niebezpiecznych silnie
woniejących par.
• Jest niepalny, dzięki czemu jest bezpieczniejszy w stosowaniu, przechowywaniu i usuwaniu osadu
niż tradycyjne rozpuszczalniki.

JAK ZASTOSOWAĆ EASISTRIP SUPRA
W ZBIORNIKU ZANURZENIOWYM
1. Wymieszaj EasiStrip Supra w stosunku 1:5 z wodą
w plastikowym zbiorniku zanurzeniowym (pamiętaj,
aby woda znalazła się w nim pierwsza)
2. Usuń nadmiar farby z sita
3. Umieść sito w zbiorniku zanurzeniowym.
4. Pozostaw sito w zbiorniku zanurzeniowym
aż odwarstwi się emulsja bądź film kapilarny,
zazwyczaj trwa to kilka minut.
5. Umyj sito w myjce, używając wysokiego ciśnienia
strumienia wody, następnie wypłucz je obfitym
strumieniem wody pod niskim ciśnieniem.
6. Jeśli pozostaną zabrudzenia na sicie,
zastosuj EasiSolv 701 – preparat do mycia sit,
usuwania trwałych przebarwień z odtłuszczaczem.

JAK ZASTOSOWAĆ EASISTRIP SUPRA
BEZ UŻYCIA ZBIORNIKA ZANURZENIOWEGO
1. Usuń nadmiar farby.
2. Nanieś EasiStrip Supra (bez rozcieńczenia) za pomocą gąbki, pędzla, ściereczki
lub spryskaj sito od strony drukowej, zmieszaj dokładnie z farbą
3. Nanieś EasiStrip Supra od strony raklowej i postępuj z preparatem jak w poprzednim punkcie.
4. Sito umyj wodą pod dużym ciśnieniem od strony drukowej, następnie od strony raklowej,
zwracając szczególną uwagę na czyszczenie pola druku i ram sita.
5. Wypłucz sito obfitym strumieniem wodny pod niskim ciśnieniem.
6. Jeśli sito jest niedoczyszczone bądź posiada trwałe przebarwienia (tzw. „duchy”),
nanieś preparat EasiSolv 701, który usunie zabrudzenia i dodatkowo odtłuści siatkę.

