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.

Miljöanpassad färgborttagning till Rengöringsgrad 1 på plåttak med ES 1, och
alternativ ES, ES + och ES 2. Vårt råd, testa alla fyra ES-produkterna på ditt tak för
Rengöringsgrad 1 på enklaste sätt.
Användarinformation; färgborttagning på plåttak;
0)Inget högtrycksvatten på plåten innan applicering av medel !
1)aÅtgärda falsarna innan applicering !!! OBS!!!
- Falsen är ofta svårast att avfärga därför att det rinner av, ofta blir allför tunt skikt ovanpå.
För att förenkla / förbättra verkan på falsen för att färglösaren ska bli kvar under
verkningstiden, skrapa med spackelspade längs falsens ovansida/ rygg, så ligger medlet
kvar.
1)b skär igenom färgen inunder plåtens överlappning på dubbelfalsad plåt, så uppstår inte
problemet med små färgflagor som hänger kvar.
Om ES 2 fungerar på ditt tak så utgår behov 1a och 1b, ES 2 hänger kvar ändå.

2)YMNIG TÄCKANDE UTSPRUTNING på bandtäckt plåttak.
A) ES 1, Spruta ut på morgonen, efter 3 timmar..
B) ES 1, Spruta ut på kvällen, efter 12 timmar..
3)På stående takplåt applicerar du normalt fästlager, vänta 10 minuter, applicera stockt
arbetslager ovanpå
4) Se produktblad på hemsidan www.takcare.se
Temperaturberoende ! Absolut inget regn utan skydd under verkningstid!

5)UPPLÖSNING ELLER LYFTNING AV DEN GAMLA FÄRGEN med ES-metoden

eller ESS-metoden
6)Behandla den nya plåten för bättre fäste med mekanisk skrubbning eller med lämplig
kemisk produkt, före avsköljningen, vi föreslår BPS7100 med pH14. Oxidering avlägsnas
med BPS7315, ca. pH1

http://takcare.se/pdf/

www.arbetsmiljoforum.se/

www.alsglobal.se/

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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