
  

 

TEKNİK BÜLTEN : Serigrafi ve 

kapalı yerlerde kullanılması sakıncalıdır.
 
Serisan mürekkep temizleyicileri, yukardaki hususlar dikkate alınarak hazırlanmış olup,
kullanma yerine göre değişik özellikler taşır.
 
S 77 - Serisan Üniversal Temizleyici 
Genellikle tüm Coates mürekkeplerinin temizlenmesinde kullanılır.
temizleme yapar. İki karışımlı mürekkepler kullanıldığında veya tek karışımlı mürekkeplerin 
temizlenmesinde S 77'nin yeterli olmadığı 
kullanılmalıdır. 
 
Kullanılması: 
 
1- Kalıpta artan mürekkep bir ıspatula ile alınır.
2- Kalan mürekkep, S 77 ile ıslatılmış bir bez parçası 
3- Kalıp birkaç kat gazete kâğıdı üzerine oturtulur ve yeni bir bez parçası (veya
tekrar silinir. Böylece, S 77 ile çözülen mürekkebigazete kağ
4- Kalıp kaldırılır ve S 77 ile ıslatılmış yeni bir bezle 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 Tampon Mürekkep Temizleyicileri  

  

Baskısı biten serigrafi kalıpları üzerindeki ve tampon baskı 
klişelerindeki mürekkep artıkları, uygun bir temizleyici 
temizlenir. Su esaslı (Mesela: Tekstil mürekkepleri
dışındaki, tüm mürekkep temizleyicileri sellülozik esaslı tinerlerdir. 

Kullanılacak tinerlerde, başlıca iki özelliğin aranması gerekir.

1-  Temizleyici,baskı, kalıbındaki emülsiyona veya stensil filme etki 
etmemelidir. 
Emülsiyona etki eden tinerler, emülsiyonun (veya stensil filmin) 
kimyasal yapısını değiştirip sertleşmesine ve ipekten tek
sökülememesine veya çok güç  sökülmesine sebep  olurlar.
2-  Temizleyici, toksinitesi yüksek (sıhhate fazla 
etmemelidir.   
Genellikle, zehirlilik derecesi yüksek solventler çok ucuz olduğundan, bazı 
selülozik tinerlerin yapımında kullanılırlar. Açık
boyamalarda zararı fazla olmayan bu tinerlerin, serigrafi

sakıncalıdır. 

Serisan mürekkep temizleyicileri, yukardaki hususlar dikkate alınarak hazırlanmış olup,
kullanma yerine göre değişik özellikler taşır. 

 
mürekkeplerinin temizlenmesinde kullanılır.Piyasa tinerlerinden daha etkin bir 

temizleme yapar. İki karışımlı mürekkepler kullanıldığında veya tek karışımlı mürekkeplerin 
'nin yeterli olmadığı durumlarda ZKSTveya Serisan

Kalıpta artan mürekkep bir ıspatula ile alınır. 
ile ıslatılmış bir bez parçası ile, içten ve dıştan silinir. 

üzerine oturtulur ve yeni bir bez parçası (veya üstüpü)
mürekkebigazete kağıdının emmesi sağlanır. 

ile ıslatılmış yeni bir bezle içten- dıştan silinir. Hemen kuru bezle ıslaklığı alınır.
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Serisan mürekkep temizleyicileri, yukardaki hususlar dikkate alınarak hazırlanmış olup, 
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Serisan S 85 + Serisan S80   

üstüpü) S 77 ile ıslatılarak  

Hemen kuru bezle ıslaklığı alınır. 



  

 

 
 
 
 

ZKST - Serisan  Temizleyici 
 
S 77 'den daha kuvvetli bir temizleyicidir. Özellikle, iki karışımlı mürekkeplerin temizlen
Ancak, iki karışımlı mürekkebin temizlenebilmesi 
yapılmalı, mürekkebin, İpek gözeneklerinde kalarak sertleşmesine imkan verilmemelidir.
Aksi halde, sertleşen iki karışımlı mürekkebin temizlenmesi mümkün olmaz.
 
Kullanılması : 
Bir üstüpü parçası , ZKST ile ıslatılır ve kalıp her iki tarafından silinir.  Bu 
temizliğinden sonra yapılabildiği gibi ,kalıp hiç 
temizlenebilir. Bu durumda,temizleme ,
 
 
Serisan S80(Fotechem 2080)  Yağ Alma Pastası 
 
S85 ile birlikte kullanıldığında, mürekkep ve emülsiyon artıklarını temizler, ipeği yağından arındırır. 
S 80, tek başına,  yağ alma için kullanılır.
için, pürüzlendirilmesinde de kullanılır. Bir fırça ile yapıştıtılacak yüzeye sür
çerçeve bol su ile yıkanır. 
 
Kullanılması:(Yağ alma için ) 
1- Baskı kalıbına, bir naylon fırça ile sürülür.
2- 10 dakika kadar bekletilir. 
3- Tazyikli su ile yıkanır. 
4- Baskı kalıbına %5' lik asetik asit sürülerek ,5 dakika bekletilerek kalıp nötürleştirilir.
5-Kalıp bol su ile yıkanır ve kurutulur.
 

NOT.. Bu teknik bülten, yapılan tecrübeler sonucu hazırlanmış olup, herhangi bir garantiyi kapsamaz. Her kullanıcı, kendi çal
koşullarında tecrübeler yapıp, sonucun uygunluğunu saptadıktan sonr

 

                                                                                                                   

 

 

 

'den daha kuvvetli bir temizleyicidir. Özellikle, iki karışımlı mürekkeplerin temizlen
Ancak, iki karışımlı mürekkebin temizlenebilmesi için, baskı bitince hemen temizleme

mürekkebin, İpek gözeneklerinde kalarak sertleşmesine imkan verilmemelidir.
sertleşen iki karışımlı mürekkebin temizlenmesi mümkün olmaz. 

ile ıslatılır ve kalıp her iki tarafından silinir.  Bu işlem, S 77
temizliğinden sonra yapılabildiği gibi ,kalıp hiç S 77 kullanmadan , yalnız ZKST ile de

temizleme , S 77 de belirtilen sıra ile yapılmalıdır. 

)  Yağ Alma Pastası  

mürekkep ve emülsiyon artıklarını temizler, ipeği yağından arındırır. 
,  yağ alma için kullanılır.Alüminyum çerçevelerin yüzeylerinin,yapıştırmaya hazırlamak 

için, pürüzlendirilmesinde de kullanılır. Bir fırça ile yapıştıtılacak yüzeye sürülür, bir müddet bekletilir ve 

bir naylon fırça ile sürülür. 

Baskı kalıbına %5' lik asetik asit sürülerek ,5 dakika bekletilerek kalıp nötürleştirilir.
su ile yıkanır ve kurutulur. 

 

NOT.. Bu teknik bülten, yapılan tecrübeler sonucu hazırlanmış olup, herhangi bir garantiyi kapsamaz. Her kullanıcı, kendi çal
koşullarında tecrübeler yapıp, sonucun uygunluğunu saptadıktan sonra seri üretime geçmelidir.
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'den daha kuvvetli bir temizleyicidir. Özellikle, iki karışımlı mürekkeplerin temizlen-mesinde kullanılır. 
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mürekkebin, İpek gözeneklerinde kalarak sertleşmesine imkan verilmemelidir. 

77 
ile de 

mürekkep ve emülsiyon artıklarını temizler, ipeği yağından arındırır.  
çerçevelerin yüzeylerinin,yapıştırmaya hazırlamak 

ülür, bir müddet bekletilir ve 

Baskı kalıbına %5' lik asetik asit sürülerek ,5 dakika bekletilerek kalıp nötürleştirilir. 

NOT.. Bu teknik bülten, yapılan tecrübeler sonucu hazırlanmış olup, herhangi bir garantiyi kapsamaz. Her kullanıcı, kendi çalışma 
a seri üretime geçmelidir. 


