Autohaze Extra
Szybko działający środek do
czyszczenia przebarwień

Autohaze Extra jest bardzo skutecznym środkiem do usuwania przebarwień ekranów, którym
szybko można usuwać obrazy duchy i uporczywe plamy ekranowe. Specjalnie opracowana
mieszanina na bazie substancji o wysokim poziomie agresywności i mocnych rozpuszczalników
dostarczana jest w postaci zagęszczonej cieczy, dzięki czemu za pomocą Autohaze Extra ekrany
oczyszcza się łatwiej niż pastą konwencjonalną.

Znakomita skuteczność w działaniu - Autohaze Extra





Szybko usuwa większość plam ekranowych
Zaledwie w 10 minut sprawia, że ekrany są „jak
nowe”
Łatwa aplikacja zagęszczonej cieczy umożliwia
zaoszczędzenie czasu wykonania
W przypadku plam bardzo trudnych do usunięcia
należy stosować aktywator Autosolve Industrial
AF

Uniwersalny środek czyszczący
- Autohaze Extra
Łatwo usuwa następujące przebarwienia siatek:





Farby tekstylne, włącznie z plastizolowymi, na bazie wody i odprowadzania
Farby drukarskie, w tym do utwardzania promieniami UV, winylu, papieru i kartonu
Farby przemysłowe, w tym do elektroniki, materiałów ceramicznych i metalicznych
Plamy Diazo i powstałe w wyniku stopień

Autohaze Extra
Szybko działający środek do
czyszczenia przebarwień

Sposób użycia - Autohaze Extra
1. Przy stosowaniu wszelkich środków do usuwania
przebarwień należy zawsze używać rękawic i
okularów ochronnych.
2. Szczotką Autotype Brush należy nałoży środek
Autohaze Extra na obydwie strony suchej siatki
3. Pozostawić na około 10 minut
4. Spłukać strumieniem wody pod niskim ciśnieniem
5. Przedmuchać oczyszczony ekran pistoletem
wysokociśnieniowym
W przypadku bardzo uporczywych plam,
bezpośrednio przed spłukaniem, Autohaze Extra
można aktywować rozpuszczalnikiem Autosolve
Industrial AF Screen Wash.

Aby spełnić wszystkie oczekiwania klientów w zakresie oczyszczania ekranów, firma MacDermid
Autotype produkuje pełen asortyment środków do usuwania zamgleń.

Asortyment środków do usuwania zamgleń Autotype
Nie we wszystkich drukarniach sitodrukowych stosowane są takie same farby lub procesy. Aby zapewnić
uzyskiwanie możliwie najczystrzych ekranów, firma MacDermid Autotype produkuje pełen asortyment środków
do usuwania przebarwień.
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*Średni w przypadku zastosowania aktywatora opartego na rozpuszczalniku
KAŻDY EKRAN
Autosolve – asortyment rozpuszczalników Autosolve na bazie wody, specjalnie opracowany w celu
zapewnienia maksymalnej skuteczności oczyszczania z przebarwień, przy niskim współczynniku
parowania. Dla uzyskania najlepszych efektów należy stosować niezwłocznie po wykonaniu druku.
Autosolve Industrial AF jest doskonałym „aktywatorem” do środków czyszczących Autokleen Plus i
Autohaze Extra.
STOSOWANIE REGULARNE
Quick Clean - idealne rozwiązanie do trudnych w usuwaniu zaschniętych farb drukarskich lub farb
utwardzonych promieniami UV. Ta mieszanina o niskim poziomie agresywności/rozpuszczalnik ma większą
siłę czyszczącą niż Autosolve i nadaje się także do usuwania plam Diazo.
Autokleen Plus – dla uzyskania najlepszych efektów, środek czyszczący Autokleen Plus należy stosować
pod koniec dnia i pozostawaić na noc, a następnie w celu aktywacji, za pomocą szczotki aplikować
rozpuszczalnik Autosolve Industrial AF. Wyniki są naprawdę niezwykłe i godne uwagi.
STOSOWANIE SPORADYCZNE
NOWOŚĆ Autohaze Extra – gdy ekrany potrzebne są szybko, Autohaze Extra sprawdzi się w czasie
krótszym niż 10 minut. Łatwo go aplikować i jest bardzo ekonomiczny w stosowaniu.
Autohaze – nie ma zbyt wielu plam, które mogą oprzeć się sile oczyszczania za pomocą tej pasty typu
premium do usuwania przebarwień, a ekrany są gotowe do użycia w mniej niż 8 minut.

