BOLETIM TÉCNICO
PRODUTO: SUPER BLACK

LINHA: EMULSÕES & QUÍMICOS

CÓDIGO:

DATA:

FTV001

ABRIL/2015

DESCRIÇÃO:
Reforçador de imagens em spray geradas por impressoras laser.
INDICAÇÃO:
Melhorar a opacidade de impressões a laser, otimizando seu uso como positivos para confecção de
matrizes serigráficas.
INSTRUÇÕES DE USO:
Manter o frasco a uma distância de 20 cm da impressão a ser tratada. Aplicar diretamente sobre a
impressão, sobre o lado em que o toner foi depositado. Aplicar uniformemente por todo o desenho, sem
deixar nenhuma área de toner sem contato com o produto. Deixar secar naturalmente. Se desejar, a
secagem pode ser acelerada com o uso de ar quente. O aumento de opacidade será notado após a
secagem total. Como forma de controle, observe o desenho contra a luz. Caso o produto tenha sido
aplicado de maneira irregular e ainda existirem áreas sem a opacidade adequada (ainda transparentes),
repetir a aplicação. Após o tratamento, o desenho pode ser utilizado como um positivo para a confecção
de matrizes serigráficas.
ARMAZENAGEM:
O produto é inflamável. Manter longe de fontes de ignição e calor excessivo.
PRAZO DE VALIDADE:
A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 12 meses.
PRECAUÇÕES:
Para todos os produtos da linha Emulsões & Químicos 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. Não fumar quando estiver utilizando o produto e trabalhar em
local fresco, seco e ventilado. A necessidade da FISQP dos produtos deverá ser solicitada junto ao nosso
depto 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.
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