Bästa miljö vid skonsam färgborttagning – Kapsla in med ES medel – Bästa hållbara utveckling
Användarvänliga medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute.

ANVISNING

.

Inplastning med
Inplastning med ES-metoden för ännu bättre resultat. Detta är viktigt för fullgod funktion.
Ref: 3M Pre-Taped Masking Film eller motsvarande, för att uppnå bättre vätning/effekt. Den fungerar
även som väderskydd och mindre eventuell lukt.
Beteckning: 3M, Scotch blue Painters Tape, 2090FRS-M eller L, eller motsvarande t.ex. Tesa Easy
Cover Premium / Universal eller Stokvis. Matglad självhäftande plastfolie el. likn. som alternativ vid
smalare objekt, t.ex. fönsterbåge, fönsterkarm, ram.
1.

Inomhus och utomhus tex trävägg; Fäst upp den statiskt laddade plastfolie inunder takfoten
ovanför ytan som du ska behandla Välj 3M, Pre-Taped Masking Film, Scotch blue Painters Tape,
2090FRS-M resp. L, eller Tesa Easy Cover Premium /Universal, eller likvärdig plastfolie med
anpassad längd. Matglad plastfolie som alternativ vid smalare objekt, t.ex. fönsterkarmar. Fäst
upp rullen med papptejp, kvar där under applicering av ES produkt.

2.

Dra försiktigt, spänn ut plastfolien från papptejpen 45* nedåt. För att undvika luftblåsor,
hantera folien försiktigt med tapetborste, låt den fästa statiskt mot ES produkten. OBS! Ingen
intryckning med hand och ta aldrig bort folien innan verkningstiden är klar. Om stora blåsor, ta
hål med nål. Fäst ”silvertejp” tätt runt om plastfolien mot regn och vind. Nästa lager med
färg, gör 1-5. Den ovane brukar appl. alltför tunt och ojämnt, gör max några kvm i taget tills
du lärt dig tekniken.

Om behov: efter verkningstiden dag 2, ta loss folien, applicerar du ytterligare färgborttagningsmedel
utanpå det befintliga, sätt på folien och låt verka till dag3-4.
Mot regn: Tejpa extra tätt och hållbart längst upp, horisontellt med ”silvertejp” eller liknande, för att
förhindra vatten att rinna in. Tryck in mellan bräderna. Normalt ingen inplastning på plåttak.
Större ytor, planera ytan bit för bit, låt tiden göra jobbet på nästa yta, samtidigt som du skrapar eller
spolar av den tidigare.
Se också http://takcare.se/pdf/
Tveka inte att kontakta oss!
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