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DESCRIÇÃO:
Desengraxante.
INDICAÇÃO:
Limpar telas novas ou telas que já foram recuperadas, antes de cada aplicação de emulsões ou filmes
capilares.
- Remove a graxa totalmente, pó, e impurezas sem agredir o tecido.
- Recomendado para todos os tecidos: poliéster, aço inoxidável, poliéster metalizado, recuperados ou
novos.
- Diminui furos na matriz, reduzindo o tempo em retoques.
- Evita manchas e olhos de peixes.
PREPARAÇÃO DA MATRIZ:
- Molhar a tela dos dois lados e aplicar o Lav prep. com uma escova macia esfregando levemente sobre a
total área em ambos os lados.
- Enxaguar com água corrente até a remoção do produto.
- Secar antes da aplicação da emulsão ou filme capilar.
- Após a tela seca não tocar no tecido, evitando assim sua contaminação.
OBSERVAÇÃO:
Sempre desengraxar as telas um pouco antes de serem usadas para que no armazenamento não corram
o risco de serem contaminadas novamente (pó, gordura, etc.).
PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:
Após a secagem aconselhamos para perfeita solidez fixar em estufa, no mínimo, por 3 minutos, a 160°C.
ARMAZENAGEM:
O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.
PRAZO DE VALIDADE:
24 meses a partir da data de fabricação, desde que seja armazenado em local fresco, seco e ventilado.
PRECAUÇÕES:
Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.
Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos.
Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.
Para todos os produtos da linha Fotograv o usuário ou técnico deve rigorosamente levar em
consideração o uso de EPI (luvas, óculos, mascaras, aventais e etc) em obediência a lei de normas
técnicas sobre uso de produtos químicos. A necessidade da FISQP dos produtos deverá ser solicitada
junto ao nosso Depto técnico.

BOLETIM TÉCNICO
IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações
sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso
laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os
produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato:
SAC: 0800 – 772 – 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br
LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de
produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.

