Rekommendation

Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute.
Användarvänliga.

ES-metoden inne och ute. http://takcare.se/pdf/

Användarvänliga miljöanpassade produkter, men irriterande för hud (som mjällshampoo).
Använd tättslutande skyddsglasögon, handskar och övrig lämplig klädsel. Skydda känslig
natur, ytor och objekt som inte skall avfärgas med tex. lättpresenning.
Användes som koncentrat. Torr yta under applicering och verkningstid, temperatur på
underlaget ca 7*C - 60*C. Optimalt 20-25*C

ES-metoden om praktiskt
möjligt, på branta till lodräta
ytor för. Du åstadkommer först
klibbigt fästlagerför att kunna
applicera riktigt tjockt lager, lika
mycket som när du häller ut ES
medlet på golvet är målet:

OBS! Skydds glasögonen, tätsittande i pannan, saknas på bilden !
ES är mest avancerad, löser 2-3-komp och alla linoljefärger på trä, t.ex. k-märkta ytor,
fönsterkarmar och träfasader, sten, metall, gips( utsmyckningar) och putsbetong (
fasader). Löser och lyfter färgen beroende av situation.
ES + till plastfärg, Polyuretan, PVF2 och tunnare färglösning, som t.ex. spillfärg på sten och
fasad.
ES 1 för utomhusbruk, oftast på plåttak. Lyfter färgen: Applicera airless minst 200 bar i två
steg som ovan, flödigt och jämntjockt, med högtrycksfärgspruta ( samma som du sedan
målar med).

Förberedelse: Tunn statiskt laddad plastfolie-inplastning på träfasad eller vid
fönsterrenovering för ännu bättre effekt.
Ref: 3M Pre-Taped Masking Film, för bättre vätning/effekt och väderskydd med ESmetoden. Den finns i yrkesbutiker:
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beteckning: 3M, Scotch blue Painters Tape, 2090FRS-M eller L, eller motsvarande Tesa och
Stokvis..
Inplastning på stående ytor för bättre vätning, ev. odör, och som väderskydd med, som
3M, alt. självhäftande plastfolie från hemmet, 300 mm bred för fönster. Undvik luftblåsor
mellan plast och färgborttagare. Punktera med nål. ( Skyddsglasögon saknas på fotot.)

Du ska INTE trycka in folien i färgborttagningsmedlet! Applicera så att du undviker
luftblåsor, om så, punktera med nål.
Om behov: efter verkningstiden dag 2 applicerar du ytterligare färgborttagningsmedel
utanpå det befintliga och låt verka till dag 3-4.
Mot regn: Tejpa extra tätt längst upp, horisontellt med ”silvertejp” eller liknande, för att
förhindra vatten att rinna in. 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.
Applicering, med koncentrat på torr yta, och torr yta under verkningstid.
Vår rekommendation utomhus: Undvik het yta på sommardag. Applicera på kvällen eller
tidigt på morgonen. Då har du bäst kontroll på temperatur / tid och väderlek. Samt ev.
extra skydd för dagg och regn, lättpresenning?
På mindre detaljer kan pensel/spackel eller trasa användas.
Större detaljer läggs i ett bad utan förtjockningsmedel, ES tunn.
1a) På platsmålade plåttak med airless högtrycksfärgspruta, min 200 bar. Ingen inplastning.
Se HT Airless sprutor i produktinformation.
1b) Inplastning med statiskt laddad plastfolie på stående ytor som tex. fasader/ väggar/
fönsterkarmar och bågar. ( Se nedan )
Applicera med högtrycksfärgspruta eller långhårig roller / pensel som används som
spackelspade. Fästskikt: applicera ett tunt skikt, 0,1-0,2 l/ kvm/lager av ES nedifrån och
upp. Vänta 10-60 minuter( beroende av temp.), applicera flödigt och jämntjockt ovanpå
samma yta, 0,4-0,5 l/kvm//lager.
Dock krävs totalt minst så tjockt som den färgbeläggning är som ska bort. Tryck inte in
färgborttagaren. Den vill rinna ned, fånga upp med spackel/pensel. Lika mycket som när
du häller ut ES medlet på golvet är målet !
Viktigt; flödigt och jämntjockt!
Verkningstid:
Beror bl.a. på tjockleken på färgen. Tillsätt värme för att uppnå bästa resultat. Bevaka
verkningstiden första gången och notera omständigheter för att lyckas bäst.
Låt tiden göra jobbet!
Torkar in vid alltför lång verkningstid alt. alltför het yta av tex metall. Upplöses då genom
ytterligare applicering ovanpå.
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Efter verkningstid:
Skrapa och borsta lätt, skölj med varmvatten, i svamp el. ur slang, alt. anpassad borste
med sug.
/
Skrapan eller borsten måste vara anpassad till underlaget.
Avsköljning med varmvatten ur slang, på svamp eller hetvatten 500 mm om träyta.
Trä: http://takcare.se/pdf/
Gips: http://takcare.se/pdf/
Metall/sten: http://takcare.se/pdf/
Förbered för ny färg på trä: http://takcare.se/pdf/
Se också http://takcare.se
Inför ommålning:
Ev. ytterligare anpassning av yta inför ommålning, mao. uppruggning av yta mekaniskt
eller med kemilösning, 7100 alt. 7315
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