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Zmywacz do sit emulguj ący wod ę. 
 
PREGAN C 44 A jest używany do usuwania pozostałości po farbie przed i po 
odwarstwianiu. Zawiera rozpuszczalniki, które bardzo wolno odparowują i dlatego jest 
idealna, kiedy wymagany jest jak najdłuższy okres oddziaływania na trudne do 
usunięcia pozostałości. Pregan C 44 A ma łagodny zapach i wysoki punkt zapłonu. 
Pregan C 44 A rozpuszcza również wszelkiego rodzaju fotoemulsje i dlatego nie 
powinien być używany w czasie druku.  
 
SPOSÓB UŻYCIA Przed czyszczeniem należy oczyścić sito z farby przy użyciu np. 

szpachli. Pozostałości należy rozpuścić przy użyciu szmatki, lub 
szczotki nasączonej PREGAN-em C 44 A. Jeśli istnieje potrzeba 
zmycia sita wodą, należy wziąć po uwagę ewentualne 
ograniczenia dotyczące usuwania węglowodorów do kanalizacji. 

 
 Jakiekolwiek pozostałości farby, czy fotoemulsji po odwarstwianiu 

mogą być usunięte przy pomocy szczotki nasączonej PREGAN-
em C 44 A, należy pozostawić sito na klika minut, aż wszystkie 
pozostałości zostaną rozpuszczone. W przypadku 
zanieczyszczeń trudnych do usunięcia, należy pozostawić sito na 
działanie produktu przez kilka godzin, nie pozwalając na ponowne 
wyschnięcie zanieczyszczeń. 

  
 Tzw. „duchy”, które powstają na sicie a nie są spowodowane 

deformacją siatki można usuwać przez przeszczotkowanie sita 
mieszaniną PREGAN C 44 A z PREGAN PASTE  , (w proporcji 
1:1). Należy pozostawić mieszaninę na sicie przez kilka minut 
(około 10-20 min.), następnie przepłukać sito wodą, a na koniec 
spryskać je wodą pod ciśnieniem, która usunie wszystkie 
zanieczyszczenia. 

 
BARWA niebieska 
 
PUNKT ZAPŁONU około +59°C 
 
OCHRONA Unikać    kontaktu   z    oczami  i  skórą,   nosić  okulary i  rękawice  
ŚRODOWISKA/ ochronne.    Zwracać   uwagę    na   dobre    wietrzenie    pracowni. 
DLA ZDROWIA PREGAN   C   44  A   zawiera   węglowodory   i   nie  powinien  być 
ZAGROŻENIE odprowadzany do kanalizacji. 
OCHRONA 
 Prosimy przestrzegać zaleceń umieszczonych w kartach 

bezpieczeństwa dla danych produktów. 
 
PRZECHOWYWANIE  2 lata (przy 20-25°C), w oryginalnych i szczelnie z amkniętych 

opakowaniach. 
 


