Bästa miljö vid skonsam färgborttagning – Kapsla in med ES medel – Bästa hållbara utveckling
BYGGNADSVÅRD
Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute.
Icke etsande på glas, skadar inte rötter på växter som gräs eller träd, miljöanpassade och användarvänliga.

Färgborttagning, lager efter lager med ES inför ommålning.
Skonsamt till trärent, du bestämmer hur mycket som ska bort, även under
vinter; träväggar/fönster, nu med värmare och vinterintäckning av fastighet.
Innan skonsam färgborttagning, med ES och ES-metoden till trärent. På en fastighets yttre torra träväggar
med stående eller liggande panel.

KAPSLA IN, LÖS UPP, SKÖLJ BORT MED SVAMP, ev.ESS 500 mm.
Ta hand om det allergiframkallande konserveringsmedlet med ES, ES +, ES 1 eller ES 2.
- ingen torrskrapning av gamla färger, ingen risk för giftigt damm.
- ingen upphettning, ev. giftiga gaser, ingen risk för giftiga gaser.
När Du använder våra miljöanpassade färglösare/ färglyftare, kapslas t.ex. blyvitt in med den trögflytande
massan av färgborttagningsmedel och gammal färg. Skjuva sedan skonsamt bort och ta hand om.
APPLICERA FÄSTLAGER, ett ”normalt” lager som fästskikt, spruta med högtryck, eller med långhårig roller, om
pensel, använd den som spackelspade, måla inte in/ arbeta inte in som man gör som målare. Vänta 10-60
minuter.
APPLICERA ARBETSLAGER nu tjockt, spruta, eller med Ullon roller, eller pensel som spackelspade, så tjockt att
det vill rinna, flödigt och jämntjockt. utanpå den första beläggningen, totalt 0,2-0,7 l/kvm//lager.
Här brukar den ovane lägga på alltför tunt. Mer ymnigt ju lägre temperatur.
Efter andra påläggningen låter du spackelspaden glida över den förtjockade färglösaren för att få en jämn och
tjock beläggning. Färdigt ska det vara flödigt och jämnt som sedan ska verka ”normalt” 12-24 timmar.
Hård linolja kan kräva längre tid, ta loss plasten, lägg på ytterligare ES ovanpå den befintliga ES, plasta in igen,
låt den verka maximal tid, 48 timmar. ES verkar praktiskt till -5*C, dock då mycket långsamt.
Om behov applicera igen, låt färglösaren verka längre bort på fasaden/ fönsterkarmen, låt verka och ta senare.
De fyra ES medlen ES, ES +, ES 1 och ES 2, fungerar även efter upptining.
Efter verkningstider och trärent: skjuva bort färgrester och medel skonsamt med anpassad skrapa, till
skyddsplast och avfallspåse med plastinsida. Spåren mellan panelerna rensas varsamt med anpassad hård
borste.
Kvarsittande material som är inträngt i underlaget kan sitta kvar. Lösa rester spolas bort med
varmvatten från kran.
MASSAN TAR DU HAND OM i tjock stängd soppåse innan hämtning för avfallshantering. Skrapade släta ytor bör
slipas med grovt slippapper för ökad vidhäftning av färgmaterial.
Rätt utrustning, se Säkerhetsdatablad, avsnitt 8, under ”Dokument” på vår hemsida. Vår rekommendation,
förutom anpassade skyddskläder, rätt handskar och åtsittande ögonskydd, är ögondusch, tillgänglig i egna
kläder. Kan vara värdefullt om du står på byggställning. Skydda natur och objekt med plast, ev. lättpresenning.
Blomningen kan förstöras men rötterna dör inte, utan återkommer nästa säsong.

-tänk också på vad du tar bort !
-omsorg om miljön och ditt dricksvatten !
-massan skickas till avfallshantering.
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