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PREGASOL® F                                             1.4 

Odwarstwiacz do emulsji kopiowych (w płynie).  
 
PREGASOL F jest gotowym do użytku, bardzo szybko działającym środkiem do 
odwarstwiania sitodrukowych emulsji na bazie alkoholu poliwinylowego. PREGASOL F nie 
ma zapachu, jest pozbawiony chloru. Jest delikatny dla siatki, nie działa wybielająco. Nie 
nadaje się do usuwania warstw emulsji kapilarnych, można w tym przypadku zastosować 
PREGASOL EP 3. 
 
SPOSÓB UŻYCIA Szablony do sitodruku oczyścić dokładnie z resztek farby (np. 

bezpiecznym dla środowiska zmywaczem PREGAN 244 E (lub 
PREGAN C 44 A przy starych, mocno zaschniętych farbach), 
następnie spłukać obficie wodą. Dokładne usunięcie farby ułatwia 
odwarstwianie. Pozostałą wodę usunąć z siatki za pomocą 
gumowej wycieraczki, rakli itp., aby uniknąć niepotrzebnego 
rozcieńczenia (osłabienia) środka odwarstwiającego. Następnie 
rozprowadzić PREGASOL F po obu stronach siatki za pomocą 
pędzla, szczotki lub gąbki. Lekko zetrzeć szczoteczką i po ok. 2 
min. działania silnie spłukać wodą (oczyszczanie pod wysokim 
ciśnienieniem). Ew. pozostałości starej, mocno utwardzonej 
emulsji, można usunąć stosując PREGAN PASTE, a 
przebarwienia (duchy) stosując PREGAN ANTI-GHOST EXTRA i 
za każdym razem dokładnie spłukując wodą pod dużym 
ciśnieniem. 

                                   
                                  Jeżeli nie dysponują Państwo wysokociśnieniowym urządzeniem 

do oczyszczania, ważne, aby w przypadku emulsji trudnych do 
usunięcia, środek odwarstwiający pozostał na siatce tak długo, aż 
warstwa emulsji, da się z niej w całości zetrzeć za pomocą 
szczotki.  
Przy odwarstwianiu emulsji odpornych na farby sitodrukowe na 
bazie wody np. AZOCOL POLY-PLUS H-WR lub KIWOCOL 225, 
niezbędne jest zastosowanie urządzenia wysokociśnieniowego. 
Oczyszczanie w wanienkach: szablony pozbawione resztek farby 
spłukać dokładnie wodą przed włożeniem do kąpieli zawierającej 
PREGASOL F, aby usunąć ewentualne resztki, które mogłyby 
zmniejszyć efekt działania odwarstwiacza. Czas działania zależy 
od typu zastosowanej emulsji i stopnia rozcieńczenia (do 1:1 z 
wodą) kąpieli zawierającej PREGASOL F i waha się zazwyczaj 
pomiędzy 30 sekundami a 5 minutami. Po tym czasie siatkę należy 
wyjąć ostrożnie, tak by cząsteczkami środka powielającego nie 
zanieczyścić zbytnio kąpieli. Obluzowaną emulsję usunąć z siatki 
za pomocą strumienia wody. 
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UWAGA:   Nie należy nigdy pozwolić na to by PREGASOL F wysechł na 

szablonie sitodrukowym, gdyż powstały związek PREGASOLU z 
warstwą kopiową jest b. trudny do usunięcia. Proces ten powinno 
się w miarę możliwości przeprowadzić w oddzielnym 
pomieszczeniu, gdyż powstaje para, która mogłaby osadzić się na 
innych szablonach znajdujących się w tym samym pomieszczeniu. 
Mogłaby ona potem, przy druku, wpłynąć na trwałość utwardzenia 
emulsji. 

 
BARWA  biała 
 
KONSYSTENCJA płynna 
 
OCHRONA  Należy    postępować   odpowiednio   do   informacji  zawartych   w 
ŚRODOWISKA/ kartach  bezpieczeństwa.  Przy pracy  z  PREGASOL  F zaleca się  
ZAGROŻENIE noszenie okularów i rękawic ochronnych. 
DLA ZDROWIA  PREGASOL F można po zwykłym rozcieńczeniu wylać do 

kanalizacji. W wyniku działania utleniającego roztwór niszczy 
jednak określone wartości AOX, zgodnie z DIN 38409, część 14.  

PRZECHOWYWANIE 1 rok ( przy temperaturze 20° C ) 

 
 


