PRODUTOS PARA LIMPEZA DE TELAS

DECAPLUS

BLANCOGEL

ELIMINATOR

Ref. CD002

Ref. CD001

Ref. CD003

DECA PLUS
Livre de dissolventes com bases oleosas

BLANCO GEL

ELIMINATOR

Livre de dissolventes com bases oleosas Livre de dissolventes com bases oleosas

Decapante líquido concentrado Eliminação de imagem fantasma Produto desengordurante
Para retirar a emulsão dos quadros

Modo de Emprego

Modo de Emprego

Modo de Emprego

Uso Manual:

Método padrão:

Uso Manual:

Adicione 1 litro de Decaplus a 10 litros de
água.
Agite bem a mistura e o producto está pronto
a usar.

1. Depois de retirar a emulsão, aplicar
BLANCO GEL (sobre tela seca) de maneira
uniforme sobre ambos os lados da tela com
um pincel.
2. Deixar secar o produto a uma temperatura
ambiente até que produza uma cristalização
sobre e dentro do tecido da tela. Quanto
maior o tempo de espera, melhor será o
resultado. Não há risco para o tecido; não há
risco para o quadro, não há risco para a cola.
(Na secagem não passar dos 35ºC até ao
tempo de formação de cristais).
3. Limpar inteiramente ambos os lados da
tela com água a alta pressão.

1. Aplicar com pincel de um lado e de outro
em todas as telas novas antes de emulsionar
pela 1ª vez, para que fiquem completamente
livres de gorduras e pó.

Sempre que esta mistura é usada deve ser
agitada convenientemente. Aplicar com
pincel de um lado e do outro do quadro,
aguardar 2 a 3 minutos e lavar com máquina
de pressão.
Tanque de Imersão pequeno - Misture 25L
Eliminator + 25L água + 5L de Decaplus.
Tanque de Imersão médio - Misture 50L
Eliminator + 50L água + 10L de Decaplus.
Sempre que esta mistura é usada deve ser
agitada convenientemente. Colocar os
quadros dentro do tanque de emersão
aguardar 2 minutos e lavar com máquina de
pressão.
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Método de tratamento rápido:
1. Depois de retirar a emulsão, aplicar
BLANCO GEL de maneira uniforme sobre
ambos os lados da tela com um pincel.
2. Deixar actuar o produto durante 5 minutos
Limpar inteiramente ambos os lados da tela
com água a alta pressão.

2.Depois de retirar a emulsão com Decaplus
e aplicado o Blanco Gel, aplicar Eliminator
com pincel, de um lado e de outro da tela,
esfregue suavemente. Lavar com máquina
de pressão.
Tanque de Imersão pequeno - Misture 25L
Eliminator + 25L água + 5L de Decaplus.
Tanque de Imersão médio - Misture 50L
Eliminator + 50L água + 10L de Decaplus.
Sempre que esta mistura é usada deve ser
agitada convenientemente. Colocar os
quadros dentro do tanque de emersão
aguardar 2 minutos e lavar com máquina de
pressão.
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