Bättre personlig miljö – Inkapsling av farliga färger med ES-metoden – Hållbar utveckling
PRODUKTINFORMATION

ES 2 , den som hänger

Prestationskemikalie, färglösaren som fäster på vertikala ytor! Artikel nr: 7640
 Extra förtjockad användarvänlig miljöanpassad färglyftare som löser organiskt material, som gammal åldrad
plast- och oljefärg.  Avlägsnar ibland flera lager färg i samma borttagning. Användes som koncentrat på torr
yta.  Produkten är biologiskt nedbrytbar. Etsar ej ”modernt” glas (gäller ej plexiglas).
 Inget högtrycksvatten på metallyta innan applicering av ES 2. Om linoljefärg, se ES, art.nr.7636).
Arbetstemp. +60°C- - 5ºC -, på metall ned till + 3°C. Ju kallare yta, desto längre verkningstid
- kan användas på de flesta slags ytor exempelvis betong, glas, kakel, metall, mineral, puts, tegel och trä.
- har en lång öppentid, dvs. produkten kan ligga och verka under en längre tid utan att torka in.
Arbetsbeskrivning ( se även separat info, olika områden inom Byggnadsvård.)
 Täck in ytor som inte skall undergå färgborttagning, täck känslig vegetation, spärra av arbetsområdet.
 Normalt hänger ES 2 kvar efter 1 applicering med grov pensel, borste, Ullon roller eller färgspruta.
Packningarna i sprutan måste tåla lösningsmedel.
 Verkningstid 1- 36 timmar beroende på temperatur, färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur.
 Den upplösta färgen kan antingen skjuvas ned manuellt, lämpligt för t.ex. träyta, eller spolas av med ESSmetoden med flatstråle på, t.ex. mineral yta. Anpassa tryck efter underlag, 60-350 bar/ ca 90°C.  Spola av
nedifrån och upp. Vinkla högtrycksstrålen så att vattnet spolas åt det håll där färgen redan avlägsnats.  OBS!
Undvik att stänka vatten på de ytor där kemet ligger och verkar.  När hela ytan är avspolad görs slutavsköljning
uppifrån och ned.
Tekniska data
Tjockflytande vätska.
Levereras i 1 liters burk, 10 liters dunk och 20 liters
plasthink.
Specifik vikt 0,97 kg/liter.
Flampunkt ca 100°C
Innehåller gamma-butyrolakton, petroleumdestillat,
bensylalkohol, dimetylsuccinat, 2-butoxietanol.
Skyddsutrustning:
1)Anpassade godkända, CE märkta
kemikalieskyddshandskar. Se sdb.
2)Använd alltid tätsittande ögonskydd.
3)Skyddskläder efter behov.
Tillse god ventilation vid färgborttagning i trångt
utrymme. Risk för allvarliga ögonskador.
Rökare och snusare, se upp för ev. bly i färgen
som avlägsnas! Tvätta noga händerna innan bruk av
tobak.
Kapsla in den gamla ev, farliga färgen i ES 2.

Kontrollera med lokala myndigheter vilka lokala
regler som gäller, men avled alltid ht-vatten från
dagvattenbrunn.
Förvaring
Förvaras i rumstemperatur i slutet originalkärl.
Hållbarhet
Ca 24 mån. i oöppnad förpackning.
Klassas EJ som farligt gods vid landsväg- &
järnvägstransporter.
Märkning:
Hälsoskadlig. Farligt vid nära inandning och
förtäring
Tänk på vad du tar bort, miljön, ditt dricksvatten.

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande,
Varför takcare inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.
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