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FIŞĂ TEHNICĂ Küsnacht, October 1998

FOTECHEM  2005
Pastă pentru îndepărtarea emulsiei de pe sită

1. Descriere - este o pastă foarte vâscoasă, gata de utilizare, pentru îndepărtarea emulsiei de pe sită

2. Utilizare
- a) Pasta FOTECHEM 2005 se aplică cu o perie tare nemetalică, pe ambele feţe ale ecranului
- b) Pasta FOTECHEM 2005 permite îndepărtarea tuturor emulsiilor fotosensibile şi a filmelor capilare de
pe ecran. Această pastă nu este la fel de indicată şi pentru recuperarea ecranelor realizate cu film
indirect.
- c) Întotdeauna se curăţă reziduurile de cerneală de pe ecran după imprimare. Apoi se aplică pasta. Se
aşteaptă câteva minute sau se continuă perierea. Apoi se spală cu jet de apă. Recomandat este să se
folosească un dispozitiv cu presiune ridicată. Important este să se îndepărteze chimicalele de pe ecran
cu un jet uşor de apă înainte de a se folosi jetul puternic.

3. Aplicare
- Pasta FOTECHEM 2005 poate fi utilizată pentru îndepărtarea oricăror emulsii, filme capilare, filme
direct sau indirect aplicate pe orice fel de sită.
- Important este ca reziduurile de cerneală să fie total îndepărtate imediat după imprimare, înainte de a
se usca în ochiurile sitei. Se foloseşte un solvent adecvat.  Pentru a grăbi acţiunea de recuperare, după
curăţarea cu solvent, ecranul se degresează cu un degresant apoi se clăteşte înainte de a se aplica
pasta FOTECHEM 2005
- Această pastă nu trebuie să se usuce în ochiurile sitei. Pentru emulsiile rezistente la apă este necesar
un timp mai lung de acţiune al pastei 2005 decât în cazul emulsiilor rezistente la solvent.
- Ecranele subexpuse sunt întotdeauna mai dificil de recuperat.
- Este foarte important ca agentul de curăţare a ecranului să se aplice după ce cerneala a fost
îndepărtată, altfel recuperarea ecranului devine mai dificilă.
- Ecranele întărite chimic nu se pot recupera cu această pastă
- Probleme la recuperarea ecranelor pot să apară şi în cazul utilizării unei combinaţii inadecvate sursă de
lumină - emulsie
- Folosirea unei surse de lumină neadecvată în corelaţie cu materialele folosite pentru realizarea
ecranului poate cauza dificultăţi la recuperare.

4. Măsuri de protecţie a muncii
Acest produs este doar pentru uz industrial si se va păstra separat de cerneluri şi se va feri de căldură.
Se lucreză cu mânuşi. La contactul cu ochii sau pielea, se vor clăti zonele afectate cu apă foarte multă şi
se va consulta un doctor. A nu se păstra la îndemâna copiilor.

DOAR PENTRU UZ INDUSTRIAL
Aceste informaţii tehnice nu reprezintă garanţii. Rezultatele prezentate în aceste fişe tehnice
se bazează pe teste de laborator. Furnizorul /  distribuitorul îşi declină orice responsabilitate
pentru utilizarea  incorectă a acestor produse care sunt fabricate şi vândute numai pentru  utilizări
şi aplicaţii industriale.
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INFORMATIILE CUPRINSE IN FISA TEHNICA, AU FOST REDACTATE CU GRIJA PE BAZA EXPERIENTEI DE LABORATOR SI IN CONDITII
COMERCIALE. CU TOATE ACESTEA,  PERFORMANTELE PRODUSELOR SI GRADUL IN CARE ELE CORESPUND SCOPULUI CLIENTULUI,
SUNT DETERMINATE DE CONDITIILE PARTICULARE DE UTILIZARE SI DE MATERIALELE CE VOR FI IMPRIMATE. NOI RECOMANDAM
CLIENTILOR SA VERIFICE INAINTE DE A INCEPE O PRODUCTIE DE SERIE, CA PRODUSUL PREZENTAT SA SATISFACA CERINTELE
SALE.DEOARECE NU PUTEM ANTICIPA SAU CONTROLA CONDITIILE IN CARE ARE LOC UTILIZAREA PRODUSELOR NOASTRE, NU
PUTEM OFERI GARANTII NECONDITIONATE PENTRU PERFORMANTELE LOR. TOATE VINZARILE SUNT SUPUSE CONDITIILOR
NOASTRE STANDARD SI DE VANZARE. DORIM SA ACCENTUAM CA INFORMATIA IN ACEASTA FISA TEHNICA ESTE NUMAI O
RECOMANDARE SI POATE FI NECESARA MODIFICAREA EI PENTRU ADAPTAREA LA CONDITIILE PARTICULARE ALE UNUI CLIENT SAU
LA CONDITIILE DE EFICIENTA ALE UNUI ECHIPAMENT, PRODUSELE FOTEC NU SUNT CONCEPUTE PENTRU A FI UTILIZATE IN
COMBINATIE CU CELE ALE ALTOR PRODUCATORI SAU PRODUSE SIMILARE, DECIT IN URMA UNUI ACCEPT SCRIS DIN PARTEA FIRMEI
FOTEC.
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