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 icke rötter på växter som gräs eller träd, miljöanpassade och användarvänliga.

Fönsterbleck = ES 1, kapsla in, lyft upp, skrapa och skölj bort med svamp eller
varmvattenslang. ES om lagat, platsmålat.
Inkapsling, - inget farligt damm - inga farliga ångor; applicera rikligt med långhårig roller, plastfolie
på, verkningstid normalt 3 – 12 timmar.
ES 1 är färglyftaren, framtagen för Plastisol och liknande färg som flagnar utomhus på metall. ES
1 lyfter även Alkyd och Polyester (Pvf2) med primer, till Rengöringsgrad 1
= helt oskadat zinkskydd/ rostskydd, m.a.o. helt oskadad plåt !

1) Skydda vägg under fönsterbleck.
2) Applicera rikligt av produkten med långhårig roller, ett tjockt lager som arbetsskikt, kalkylera med 0,5
l/kvm.
3) Lägg på statiskt laddad/ självhäftande plastfolie och tillslut den runt kanter så det inte rinner på
väggen. Ta matplastfolie! Låt verka tills färgen lyfter från ytan.
4) Fabriksmålat; Verkningstid 1,5 tim. vid 40*C på ytan /minst 3 t. vid 20* / 7/10*C. Arbetstemp.
+40°C till + 3°C. ES 1 klarar -10o utan att förstöras. Kan upptinas med funktion.
5) Platsmålat; låt den verka 12 timmar under natten och färglyftaren löser 3 - 4 lager av olika typer av
färger.
6) Lyft upp färgen intakt för hand eller med mekanisk skonsam skjuvning. Tillsätt värme för att uppnå
snabbare resultat. Bevaka temperatur och verkningstid första gången och notera omständigheter för
att lyckas bäst på nästa yta. Vid ommålning; Grovrent + Metallprimer+ 2 lager rostskyddsfärg.
(Konsult B.Tjärnberg)
7) Till avfallspåse och tillslut för hämtning till avfallshantering.
Tänk också på vad du tar bort, miljön och ditt dricksvatten!
http://takcare.se/miljon/filter-till-dagvattenbrunn/

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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