Bästa miljö vid skonsam färgborttagning – Kapsla in med ES medel – Bästa hållbara utveckling
BYGGNADSVÅRD
Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute
.
Miljöanpassade och användarvänliga. Icke etsande på glas. Täck in ytor som inte skall undergå färgborttagning, täck känslig vegetation, tex.
för tujor, spärra av arbetsområdet.

Färgborttagning:

=

ute på tak o. fasad, metall, puts etc.

med de miljöanpassade färglösarna/ färglyftarna ES, ES +,ES 1 eller ES 2, som följs av skjuvning
med hetvatten flatstråle 45 - 90*C och 60-300 bar (anpassa tryck efter avstånd och
underlag, vid färgborttagning krävs 170-300, max 500 bar), 18 – 20 l/ min.

-----------------------------------------------------------------------------------------Färgborttagning stående yta, t.ex. vägg:
1.

Innan applicering av färgborttagare. För ökad väta, väderskydd och mindre lukt, fäst upp
anpassad statiskt laddad plastfolie inunder takfoten, med hjälp av tejpen på kanten,
”silvertejp” och enkel tejp, enligt instruktioner, ovanför det område som ska bearbetas.
Plastfolien ska sitta där under appliceringen.
2. Applicering nedifrån och upp av ES produkt med högtrycks färgspruta, samma som du
sedan målar med. Munstyckets spridningsvinkel bör vara 15*-25*. Alternativ är
handverktyg som långhårig roller, eller pensel som du använder som spackelspade för ökad
mängd av medlet.
3. Verkningstid enligt produktblad, normalt 15 minuter -24 timmar.
4. Lyft plasten nedtill och kontrollera status med vasst föremål. Ev. applicera ytterligare
ovanpå.
5. Om klart, lyft plasten allt eftersom du skjuvar med flatstråle, metodiskt, från färgen, 30 45 grader. Alltid från färgen mot rengjord yta. Skjuvningsavstånd 20 -200 mm. Mot puts
och träyta, alltid rörelse, minst 500 mm avstånd till träfibrer. Arbeta nedifrån och upp,
men vattenstrålen ska vara nedåt, ifrån pålagt medel.
Den upplyfta eller upplösta färgen skjuvas bort, om vatteninträngning i trä kan några veckors
torktid förekomma.
Slutavsköljning uppifrån och ned.
Inget roterande högtrycksvatten som penetrerar stenar i fasaden eller den tunna bandmetallen på
taket, 0,5- 0,75 mm till plastisk deformation (ev. roterande på falsens ovansida). Penetrering
riskerar dessutom spridning av föroreningar till vårt dagvatten!
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