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Remco čistila

Tehnični list

VARIOSTRIP M 5228

Mešanje za 20 l vode

Lastnosti: Variostrip M 5228 je brezbarvna tekočina, ki jo razredčujemo z vodo in razredčeno
uporabimo za efektno odslojevanje direktnih, indirektnih in kapilarnih šablon, ki smojih uporabljali
v procesu tiskanja. Za odslojevanje direktnih/indirektnih želatinskih filmov ni primeren. Za taka sita
priporočamo uporabo encimatskega Variostrip 5877 koncentrata za odslojevanje.
Ostranjevalec se ne peni, je biološko razgradljiv, ne vsebuje aktivnega klora, snovi za
kompleksiranje ali belilnih sredstev.
Koncentrat draži kožo. Varnostno-tehnične podatke in izpeljave iz navedb za zaščito pri delu in
nesrečne slučaje in ekološke navedbe so podani v varnostnem listu, ki je skladen z zahtevami
1907/2006/EG
Uporaba: Variostrip M 5228 uporabljamo v glavnem ročno v kombinaciji z čistilnim sredstvom
Varioclean M 4823 sistemsko kemijo v vodi za odstranjevanje barv in istočasno odslojevanje. Za
delo lahko uporabljamo tudi korita iz PP z ali brez obtočne črpalke. Detajlne navedbe najdete v
posebnem prospektu REMCO All-in-one Chemie.
Variostrip M 5228 lahko brez nadaljnega razredčimo z vodo v ramerju 1 : 25 do 1 : 30 in
raztopino uporabljamo za odslojevanje šablon. Odslojevanje napravimo šele potem, ko smo iz
šablone odstranili vso tiskarsko pasto. Raztopino nanesemo na šablono po obeh straneh in
počakamo 1 – 2 min. Odvisno od vrste emulzije se ta prične odtapljati kar opazimo po spremenjeni
barvi emulzije. Načeto emulzijo nato odstranimo v koritu za pranje z curkom vode pod visokim
pritiskom. Paziti moramo, da se raztopina odstranjevalnega sredstva na situ ne posuši. Pri izpiranju
pazimo tudi, da se s šobo čistilne visokotlačnega aparata ne dotikamo mrežice. Pri postopku je
priporočljivo, da imamo napravo za odsesavanje vodne megle (aerosoli) sicer je priporočljivo
uporabiti zaščitno masko z filtrom P2 ali P3.
Uporabljena tekočina ne ustvarja oborine, ki bi povzročale zamašitev črpalke zato jo uporabljamo
lahko tudi v avtomatskih napravah za odslojevanje. Raztopina reagira slabo kislo tako da tudi pri
postopku v katerem varčujemo z vodo ne pride do pH vrednosti raztopine, ki bi prekoračevala
dovoljeno kislost.
Skladiščenje, pakiranje: Variostrip M 5228 je pakiran standardno v plastenkah po 1, 5 in 20
kg. Skladiščenje v hladnem, suhem skladišču, kjer ne zmrzuje. Koncentrirano sredstvo lahko brez
nevarnosti zmrzne, po postopni odtalitvi ga normalno uporabimo. Zamrznitev mu ne zmanjša efekt
delovanja.
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