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INNOWACYJNE ŚRODKI CHEMICZNE  
I SPRZĘTY DO SITODRUKU 



Przez ponad 30 lat Easiway Systems zrewolucjonizował technologie przeznaczone dla branży sitodru-
ku i grafiki. Poprzez wprowadzenie kilkanaście lat temu przełomowej technologii zbiornika zanurzeniowe-
go, Easiway Systems nadal wyznacza standardy w branży najlepszych technologii czyszczenia.

Celem Easiway Systems jest dostarczenie środków czyszczących i sprzętu, które pokonają konkurencję 
poprzez skrócenie czasu spędzonego przy regeneracji matryc sitodrukowych oraz redukcji ilości zużywa-
nych substancji chemicznych.

TECHNOLOGIA ZBIORNIKÓW ZANURZENIOWYCH

Dziesiątki tysięcy firm drukarskich na świecie, od najmniejszych po największe, przyjęło innowacyjną tech-
nologię zbiornika zanurzeniowego Easiway Systems. Oznacza to:

• odzyskanie milionów matryc sitodrukowych za grosze,
• zmniejszenie zużycia środków chemicznych nawet o 70%,
• zmniejszenie zapotrzebowania na siłę roboczą nawet o 50%.

ZOBACZ DLACZEGO POWINIENEŚ DOŁĄCZYĆ DO PONAD 24 000 OSÓB  
NA ŚWIECIE ZAJMUJĄCYCH SIĘ SITODRUKIEM PRZY UŻYCIU EASIWAY

Easiway Dip Tank System  został zaprojektowany, aby  zaoszczędzić czas i pieniądze.  Bez bałaganu 
związanego z tradycyjnymi metodami regeneracji, bez zagrożeń i bez toksyczności. System ten sprawi,  
że siatka będzie wyglądać jak nowa tylko za grosze na jedno sito.

STANDARDOWY PROCES REGENERACJI
 
1.       Nałóż rozpuszczalnik i trzyj.
2.       Wypłucz.
3.       Nałóż środek do usuwania emulsji i trzyj
4.       Wypłucz.
5.       Nałóż preparat do usuwania „duchów” i trzyj.
6.       Wypłucz.
7.       Zastosuj środek do odtłuszczania i trzyj.
8.       Wypłucz.

EasiStrip SUPRA  – płyn czyszczący matryce sitodrukowe z farb i odwarstwiacz w jednym.  
Jest płynnym środkiem czyszczącym. Usunie farby plastizolowe, wodne, rozpuszczane w wodzie 
retuszery, emulsje światłoczułe, filmy kapilarne oraz pozostałości taśm klejących z sita.
Dzięki EasiStrip SUPRA można czyścić sita przy bardzo niskich kosztach, łącząc wiele procesów w jeden.
EasiStrip SUPRA, o łagodnym zapachu, jest niepalny, bezpieczny w użyciu (zarówno dla operatora jak  
i matryc) oraz biodegradowalny. Jego stosowanie pozwala zmniejszyć nakład. 

EasiSolv 701 – środek myjący matryce sitodrukowe, usuwający trwałe przebarwienia i odtłuszczający 
w jednym. Usuwa farby, pozostałości diazo i odtłuszcza matryce sitodrukowe, a przy tym nie powoduje 
uszkodzeń siatki drukarskiej.

DLACZEGO EASYWAY?

KLUCZOWE PRODUKTY

4 ETAPY!8 ETAPÓW!

PROCES PRZY UŻYCIU  
EASISTRIP SUPRA I EASISOLV 701

1.       Zanurz sito w zbiorniku.
2.       Wypłucz.
3.       Nałóż środek do usuwania plam.
4.       Wypłucz.

Zbiornik zanurzeniowy

Lista produktów

Model PT-520 PT-506

Pojemność 140 litrów 53 litry

Wymiary 20,3 x 76,2 x 91,4 cm 11,4 x 60,9 x 76,2 cm

Max. wymiary sita 64 x 84 - 3 do 4 szt. 55 x 75 cm - 2 szt.

Zbiornik zanurzeniowy Easiway PT-520 / PT-506 zbiorniki zanurzeniowe o pojemności 140l lub 53l do systemu  czyszczenia sit Easiway

Easiway EasiStrip SUPRA płyn czyszczący matryce sitodrukowe z farb i odwarstwiacz w jednym 

Easiway PlastiSolv 842 środek usuwający farbę podczas druku do farb tekstylnych

Easiway EasiSolv 701 środek myjący matryce sitodrukowe, usuwający trwałe przebarwienia  
i odtłuszczający w jednym

Easiway EasiSolv 110 zmywacz rozpuszczalnikowy do farb graficznych

Easiway EasiSolv 140 zmywacz rozpuszczalnikowy do farb graficznych

Easiway EasiSolv 140 akcesoria pomocnicze




