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PREGAN® ANTIGHOST 1.4         
 
Środek czyszcz ący do usuwania „duchów” i przebarwie ń. 

PREGAN ANTIGHOST ma zastosowanie przy usuwaniu „duchów“ i przebarwień siatek, 
bez ograniczeń, również na sitach poliestrowych (jednak na sitach nylonowych nie można 
przekroczyć czasu działania = 1 godziny). PREGAN ANTIGHOST nie jest zalecany do 
stosowania na siatkach metalizowanych (niklowanych).  
 
WŁAŚCIWOŚCI PREGAN ANTIGHOST szybko i bezpiecznie usuwa „duchy“ oraz 

zabarwienia, które są w szczególności wywoływane przez Diazo-
uczulacze zawarte w emulsjach kopiowych. Dodatkowo dochodzą 
również zabarwienia wywoływane przez farby sitodrukowe, wtedy 
po użyciu PREGAN ANTIGHOST należy zastosować 
oczyszczanie sita środkiem aktywującym, najlepiej PREGAN 
COMBI-CLEAN. Resztki emulsji sitodrukowej nie powinny być 
usuwane środkiem PREGAN ANTIGHOST, bardziej efektywne 
będzie zastosowanie mieszaniny PREGAN PASTE z PREGAN 
COMBI-CLEAN (lub z PREGAN C 44).  

 
SPOSÓB UŻYCIA PREGAN ANTIGHOST nakłada się na suche sito obustronnie, 

najlepiej - przystosowaną do tego rynienką V2A. Rynienkę należy 
oczyścić z pozostałych resztek, ponieważ PREGAN ANTIGHOST 
przejmuje zanieczyszczenia z szablonu i zmniejsza się 
początkowa ilość działającego środka. 

 Okres oddziaływania preparatu wynosić powinien minimum 15-60 
min. Im starsze są zafarbowania tym dłużej należy pozostawić 
PREGAN ANTIGHOST na sicie (przy tkaninach poliestrowych do 
24 godzin). 
W przypadku „duchów“ powstałych od sensybilizatora DIAZO 
wystarczy po zastosowaniu preparatu siatkę spłukać wodą, 
natomiast przy zabrudzeniach pochodzących z farb sitodrukowych 
powinno się stosować oczyszczanie PREGAN COMBI-CLEAN lub 
PREGAN C 44. Warstwę PREGAN COMBI-CLEAN lub PREGAN 
C 44 należy nałożyć na warstwę ANTIGHOST, następnie zaś 
obustronnie wyszczotkować. Po krótkim czasie reakcji dokładnie 
spłukać wodą o dużym ciśnieniu. 
 

BARWA:   żółtozielona 
 
KONSYSTENCJA  płynna, lepka 
 
WARTOŚĆ  pH: ok. 13 
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OCHRONA  W      pracy     z    PREGAN     ANTIGHOST     należy     zachować  
ŚRODOWISKA/ wszelkie     środki    ostrożności,    takie    jak    noszenie    ubrania 
ZAGROŻENIE ochronnego,  okularów ochronnych,  gumowego fartucha i rękawic; 
DLA ZDROWIA   należy również unikać jakiegokolwiek kontaktu z kwasami. 
   
 Prosimy postępować odpowiednio do informacji zawartych w 

kartach bezpieczeństwa. 
 
PRZECHOWYWANIE 1 rok (w temperaturze od 20-25ºC, w oryginalnych opakowaniach). 

Chronić przed działaniem promieni słonecznych, przechowywać w 
chłodnym miejscu. 

 W temperaturze ok. 5ºC PREGAN ANTIGHOST dostaje mlecznej 
konsystencji, ale po podgrzaniu go do temperatury pokojowej 
substancja ponownie wraca do swojej poprzedniej konsystencji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


