
Информации за производот SERICOL

Производи за одстранување 
на шаблонот и дамки од ситото.

Средства за одстранување на шаблонот
Xtend Strip брзо одстранува директни, директни/индирекни, 
капиларни и индиректни шаблони кои не се на база на желатин.

Strip Powder:
• Може да се користи за одстранување на сите видови шаблони
• Не реагира на тврда вода, т.е. нема неактивен талог.
•     Високо економичен, се испорачува во облик на лесно растворлив прав.

Strip Liquid, исти особини како Strip Powder ама:
• Се испорачува како растворена концентрирана течност.
• Идеална за употреба во автоматските машини за перење на сита, 

не предизвикува блокада, ниту корозија на млазницата.

Strip LA, истите особини како кај Strip Powder ама:
• Формула со низок процент на киселина - кога ќе се раствори по 

препорака и измеша со веќе користена вода, има неутрална 
pH вредност во канализацискиот одвод.

Производи за одстранување дамки од ситото
Antistain Gel XL
 Алкален гел на база на растворувач кој ги одстранува сите типови на 
дамки од ситото, од синтетиката и нерѓосувачкиот челик. 
Најагресивно средство од серијатата Xtend.

• Еднокомпонентен систем - спремен за употреба.
• Брзо реагира и има одлична способност на чистење
• Гел структурата овозможува нанесување со када или четка.
• Одстранува дамки или "духови", настанати од остатокот на боја,

директната емулзија или капиларниот филм.

Antistain Paste
Алкална паста за чистење која ги одстранува остатоците на боја, 
шаблоните и припремата за сите типови на шаблон.
• Брзо одстранува дамки од боја и диазо емулзија кога се користи 

заедно со Xtend средствата за чистење на сито.i 

Antistain/Antistain Ultra, Antistain Cream,   
creen Cleaner UV  и Screen Gel ClearS

Овие производи се развиени за заедничка употреба за 
ефикасно одстранување на сите дамки од боја и диазо 
емулзија од ситото 
Antistain/Antistain Ultra
• Одстранува дамки од боја и диазо емулзија кога се користи 
     заедно Antistain Cream или Screen Cleaner UV.

• Antistain Ultra - гел структура
• Antistain/Antistain Ultra се неагресивни и немаат негативно 

влијание на синтетичкото сито, без разлика колку долго 
остануваат на ситото.

 
Antistain Cream
•    Патентиран и не содржи каустични хемиски состојки
• Предвиден за одстранување дамки од сито видови на сито 
    во комбинација со Antistain/Antistain Ultra.

 
Screen Cleaner UV

 
 
 
Screen Gel Clear
• Предвиден за одложено чистење на сита после печатење.
• Ги намалува настанатите дамки пред процесот на чистење на ситото. 
 
 
 

 
Средства за одстранување на шаблонот
Користејќи Strip Liquid или StripPowder

1. Strip Liquid:  
Истурете 1 литар течност Strip Liquid во пластичен сад и додајте 20 литри 
вода за да се добие оптимална концентрација на раствор. Ако е потребно 
продолжено време на стоење или ако се спрема растворот за рачно 
чистење, разблажувањето може да оди и до однос 1:55%. 
За цврсти шаблони потребно е да се направи помал однос, односно 
раствор со поголема концентрација. Избегнувајте  односи помали од 1:10 
поради тоа што јако концентриран раствор може да го отежни 
одстранувањето на шаблонот. 
Кога се употребува во машините за автоматско чистење на сито, користете 
разблажен раствор во однос со препораките на производителот 
на машината. Периодично додавање на чист Strip Liquid може да се покаже 
потребно во машините кои го рециклираат растворот.

Strip LA:
За рачна употреба додајте 9 делови на вода и 1 дел Strip LA за оптимална 
јачина на раствор.

Strip Powder:
Растворете ја содржината од 100g во 10 или 5 литри вода во пластичен сад 
за добивање на 1% или 2% на течен раствор. 1% јачина на раствор е идеална 
за општа употреба. 2% раствор може да биде потребен за одстранување на 
стари или дамки кои тешко се одстрануваат од шаблонот.

2. Ситото треба да биде потполно исчистено од остатоци на боја. 
Xtend средствата за чистење(Screen Cleaners) се посебно погодни за оваа 
намена поради тоа што они ги отстрануваат поголемиот дел суви и влажни 
остатоци на боја, а шаблонот не ја добива својата оригинална боја.

 
3. Двете страни на ситото исперете ги со вода под притисок, за да се отргнат 

сите траги од Xtend средствата за чистење, како и средствата за пополнување 
на дупки во емулзијата(Xtend Green и Red Filler)

 
4. Нанесете Strip раствор на двете страни на ситото.
 5. Оставете ситото да стои неколку минути. Ако е потребно, нанесете повеќе 

Strip раствор. Не дозволувајте растворот да се исуши на ситото, затоа што 
тоа може да доведе до зацврстување на емулзијата и да го отежни п
роцесот на одстранување. 

6. Одстранете го шаблонот користејќи млаз вода под притисок.
 
7. Кај некои стари и отпорни шаблони одстранувањето може да биде 

некомплетно во оваа фаза. Во таквите случаи да се испере Strip растворот 
од ситото па да се нанесе Xtend Screen Cleaner на двете страни од 
преостанатиот шаблон. Оставете така да стои неколку минути, а потоа да се 
исчисти со вода. Доколку ни ова не даде резултат треба да се следи 
упатството за одстранување на отпорни дамки боја и шаблони со 
Antistain Ultra и Screen Cleaner UV.

• Предвиден за одстранување на дамки од боја во комбинација 
        со Antistain/Antistain Ultra.

• Ефикасен чистач на сита.



Производи за одстранување на шаблонот и одстранување дамки од ситото

Брзо одстранување на дамки од 
боја и емулзија / примена мокро-на-мокро 
Користејќи Antistain Gel XL за најбрзо одстранување дамки
1. Нанесете Antistain Gel XL со мека четка на двете страни 

   на влажно сито. 
2. Оставете ситото да стои до 10 минути

  (подолго стоење може да го оштети синтетичкото сито) 
3. Исперете со вода, а потоа исперете ги сите трагови на дамки 

 со млаз вода под притисок.

Користењe Antistain Paste и Xtend Screen Cleaner 
1. Нанесете Xtend средство за чистење на сито(Screen Cleaner) 

   на двете страни на ситото. 
2. Додадете Antistain Paste на двете страни на ситото, мешајќи ги 

   овие два производа со мека четка. 
3. Оставете ситото да стои 15 минути(подолго стоење може да 

   ги оштети синтетичките сита). Исперете ги сите траги на дамки 
   прво со поблаг, а потоа со млаз вода под голем притисок.

Користење Antistain Ultra и Screen Cleaner UV за брзо 
одстранување на дамки
 
1.   Нанесете со четка Screen Cleaner UV на двете страни на ситото.
2.   Нанесете Antistain Ultra со мека четка на двете страни на ситото 
      или со када за емулзија, со проверка дали е добро измешан со 
      Screen Cleaner UV.
3.   Оставете го ситото да стои 15 минути, или подолго ако е потребно.
4.  Навлажнете го ситото со вода, а потоа исперете ги двете страни 
     на ситото користејќи млаз вода под голем притисок.

Одстранување на тешко одстранувачки 
дамки од боја и емулзија 
примена мокро-на-суво
Користење Antistain Ultra и Xtend Screen Cleaner 
или Antistain Cream

1. Нанесете Antistain Ultra со мека четка или када за емулзија
   на двете страни на ситото. За оптимален ефект ситото треба 
   да биде суво пред почетокот на чистењето. 

2. Оставете ситото да стои додека не се исуши. Струење на 
   ладен воздух ќе го убрза сушењето и ќе го подобри ефектот 
   на одстранување на дамки.

3. Нанесете со четка било коe Xtend UV средство за чистење 
   на сито на двете страни на ситот, директно преку исушен 
  Antistain Ultra. Алтернативно за најупорните дамки, применете 
  Antistain Cream на истиот начин.

4. Оставете ситото да реагира до 30 минути.
5.   Исперете ги двете страни на ситото со вода, користејќи млаз 
      вода под голем притисок.

Намалување на појавата на дамки 
пред процесот на чистење на сито
Користење Screen Gel Cleaner

1.  Одма по завршување со печат одстранете го вишокот 
  преостаната боја од ситото.

2. Нанесете Screen Gel Cleaner со када за емулзија. Ова ќе 
  спречи преостанатата боја да се исуши на ситото кое е спремно 
  за обновување.

3. Оставете го гелот на ситото до 12 сати.
4. Исперете го ситото со вода а потоа обновете го ситото со 

   вообичаената постапка.

Стандардни пакувања
Strip Powder Stencil Decoating Concentrate 
SSJ41 5 x 100 g 
SSL02 1 x 100 g 
SSL02 1kg 
 
Strip Liquid Stencil Decoating Concentrate 
SUH64      1 и 5 l  
 
Strip LA Stencil Decoating Concentrate 
SUD15      1 l  
 
Antistain Gel XL Stain Remover 
ANGXL      1 и 5 kg 
 
Antistain Paste Alkaline Cleaning Paste 
SJL53    1,5 и 15 kg 
 
Antistain Diazo Stain Remover 
AND50       1 i 5 l
 
Antistain Ultra Diazo Stain Remover 
ANS81       5 l  
 
Screen Gel Clear 
OAA03       5 kg 
 
Screen Cleaner UV 
OAT42       5 и 15 l  
 
Antistain Cream 
SWD48      1 и 5 kg 

Чување
За оптимален рок на траење идеална температура за чување на 
сито производите за одстранување на шаблон и одстранување на дамки 
од ситото е помеѓу 2°C и 25°C. Чување на температура под 25°C е 
посебно важно за Antistain и Antistain Ultra. 
Ако се чуваат над препорачаната температура нивните особености можат 
рапидно да ослабат.

Безбедност и ракување
Strip Powder, Strip LA i Liquid, Antistain Gel XL, Antistain  
Paste, Antistain/Antistain Ultra, Antistain Cream и Screen Gel  
Clear:
• се формулирани така да не содржат било какви хемикалии кои се 

штетни по здравјето, канцерогени, мутогени или штетни за вдишување.

Strip Powder, Strip LA i Liquid, Antistain Paste и
Antistain/Antistain  Ultra:
• немаат точка на палење и затоа не се сметаат за опасни материјали 
    според прописите за високо запаливи течности.



Производи за одстранување на шаблонот и одстранување дамки од ситото

Податоци за заштита на средината
Antistain Gel XL, Antistain Paste, Antistain Ultra, Antistain Cream
и ScreenGel Clear:

•   Не содржат хемикалии кои ја оштетуваат озонската обвивка на земјата, 
  како што е пропишано според Монтреалската конвенција

 
• Не содржат ароматични јагленоводи кои се познати по своето штетно 

влијание на околината.
 
• Се биоразградливи како што е наведено во "Closed Bottle Test"

според OECD 301D

Strip Powder, Strip LA и Liquid:

•   Не содржат хемикалии кои ја оштетуваат озонската обвивка на земјата, 
  како што е пропишано според Монтреалската конвенција

  
•   Се на водена основа и според тоа имаат помало влијание на околината 

  во споредба со производите на база на растворувач
  

Strip Powder има pH вредност од 6,0 – 8,0
Strip Liquid 1,0
Strip LA 2,4
Antistain Gel XL 14,0
Antistain Paste 14,0
Antistain 12,9
Antistain Ultra 13,6

www.sitografika.com.mk
info@sitografika.com.mk


