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Seriprep 

101/102/ 300 
Preparaty do przygotowania siatki Produkty pomocnicze  
 
 
Produkty Seriprep 101, 102 i 300 służą do przygotowania i odtłuszczenia siatki przed naniesieniem 
matrycy. Stosowanie tych preparatów zwiększa trwałość matrycy i jej przyczepność do siatki. 
 

Charakterystyka ogólna 
 

Seriprep 101 - Pasta matowiąca włókna: 
Przeznaczony do matowienia nowych sit przed stosowaniem wszystkich typów matryc, zwłaszcza pośrednich. 
Zwiększa trwałość matrycy. 
Zapobiega tworzeniu się tzw. „rybich oczek” i mikrootworów spowodowanych przez kurz i tłuszcz. 
Do stosowania ze wszystkimi rodzajami sit. 
Nie zawiera sody kaustycznej ani innych szkodliwych związków chemicznych. 

 
Seriprep 102 - Koncentrat odtłuszczający i emulgujący: 
Przeznaczony do stosowania przed każdym nałożeniem emulsji i matryc pośrednich/bezpośrednich. 
Dokładnie odtłuszcza i zwilża powierzchnię wszystkich rodzajów sit. 
Ma działanie antystatyczne, zapobiega przyczepianiu się cząsteczek kurzu i w związku z tym tworzeniu się 
mikrootworów. 
Umożliwia równomierne nałożenie emulsji. 
Zawiera niewielkie ilości detergentów pieniących i aktywny czynnik zwilżający. 
Nie zawiera silikonu i porównywalnych dodatków. 

 
Seriprep 300 - Koncentrat odtłuszczający do rozpylania: 
Posiada wszystkie zalety preparatu Seriprep 102, a ponadto: 
Jest szczególnie polecany do stosowania w zestawach ScreenSystem i automatycznych maszynach czyszczących. 
Zalecany jest również do szybkiego nanoszenia ręcznego na siatki o dużej powierzchni. 

 
Instrukcja stosowania 
Seriprep 101 lub 102: 

1. Zwilżyć siatkę zimną wodą. 

2. Nanieść niewielką ilość preparatu Seriprep na obie strony siatki, rozprowadzić preparat miękkim pędzlem lub gąbką, 
przecierać wykonując ruchy koliste przez pewien czas. Upewnić się, że cała powierzchnia siatki została poddana w/w 
obróbce. 

3. Pozostawić siatkę na kilka minut. 

4. Siatkę spłukiwać zimną wodą, tak długo, aż ściekająca woda nie będzie zawierać piany.  
Do spłukiwania preparatu Seriprep 102 nie wolno stosować gorącej wody, gdyż spowodować to może 
blokowanie oczek siatki. 

5. Wysuszyć siatkę przed nałożeniem matrycy. 
 
Seriprep 300: 
Stosowanie w zestawie ScreenSystem: 

•Zmieszać 1 część preparatu Seriprep 300 z 5 częściami wody i stosować według instrukcji ScreenSystem. 
Stosowanie w automatycznych maszynach czyszczących: 

•Zmieszać 1 część preparatu Seriprep 300 z 5 częściami wody i stosować zgodnie z zaleceniami producenta maszyny 
czyszczącej. 

Stosowanie do rozpylania ręcznego: 
1.Zmieszać 1 część preparatu Seriprep z 5 częściami wody. 
2.Rozpylić preparat na obie strony matrycy przy pomocy rozpylacza np. ogrodniczego lub stosować jako dodatek 

odtłuszczający w agregatach myjących. 
3.Pozostawić na kilka minut. 
4.Siatkę spłukiwać wodą, tak długo, aż ściekająca woda nie będzie zawierać piany. 
5.Wysuszyć siatkę przed nałożeniem matrycy. 

 
 
Opakowania standardowe 
Seriprep 101: Pasta matowiąca włókna 
SM-L34 Opakowanie o pojemności 5 l. 
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SM-L34 Opakowanie o pojemności 1 l. 
 
Seriprep 102: Koncentrat odtłuszczający i emulgujący 
SM-L51 Opakowanie o pojemności 25 l. 
SM-L51 Opakowanie o pojemności 5 l. 
SM-L51 Opakowanie o pojemności 1 l. 
 
Seriprep 300: Koncentrat odtłuszczający do rozpylania 
SM-W77 Opakowanie o pojemności 25 l. 
SM-W77 Opakowanie o pojemności 5 l. 
SM-W77 Opakowanie o pojemności 1 l. 

 
Zasady bezpiecznego użytkowania 

•Nie zawiera związków toksycznych, kancerogennych, mutagennych i teratogennych. 

•Nie są palne i dlatego nie są objęte regulacjami dot. środków łatwopalnych. 
Bardziej szczegółowe informacje dotyczące zasad bezpiecznego użytkowania preparatów Seriprep 101/102/300 
Preparaty do przygotowania i odtłuszczania sit zawarte są w załączonej Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej 
Substancji Chemicznej. 

 
Informacje dotyczące ochrony środowiska 
Seriprep 101/102/300: 

•Nie zawierają związków chemicznych, opisanych w Konwencji Montrealskiej, niszczących warstwę ozonową.  

•Ulegają umiarkowanej biodegradacji zgodnie z testem OECD 301D Closed Bottle Test dla produktów na bazie 
rozpuszczalników. 

•Są preparatami na bazie wody i nie emitują rozpuszczalników do środowiska naturalnego. 

•Nie zawierają lotnych rozpuszczalników, a więc nie niszczą środowiska porównaniu z produktami na bazie 
rozpuszczalników. 

 
PH powyższych preparatów wynosi odpowiednio: 
Seriprep 101 7,5 
Seriprep 102 2,4 
Seriprep 300 2,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacje i zalecenia zawarte w ulotce informacyjnej o produkcie, jak również pisemne lub ustne porady techniczne udzielone przez pracowników naszej firmy są oparte na 
obecnym stanie wiedzy i wydają się być odpowiednie. Nie mniej jednak ze względu na duże zróżnicowanie powszechnie stosowanych  technologii, podłoży i innych materiałów, nie 
możemy zagwarantować pełnej efektywności naszych produktów. Z tego powodu nasze produkty są sprzedawane bez gwarancji i z zaleceniem przeprowadzenia indywidualnych 
testów sprawdzających zgodność produktu z rzeczywistymi wymaganiami klienta. Polityką naszej firmy jest ciągłe udoskonalanie produktów przez nas produkowanych i dlatego 
niektóre informacje zawarte w ulotkach informacyjnych mogą być już nieaktualne. W związku z tym prosimy klientów o upewnienie  się, że posiadacie Państwo aktualne informacje i 
zalecenia. 
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Sericol Sp. z o.o. 02-273 Warszawa ul. Muszkieterów 15a 
Tel: +48 (0) 22 868 63 22; Fax: +48 (0) 22 868 63 25  
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