FÄRGBORTTAGNINGSMETOD

Skonsam och oerhört effektiv färgborttagning, lager efter lager, ta hand om gamla, kanske farliga
färger, kapsla in i #ES-metoden. Förslag trävägg/ fasad och linoljefärg.

#ES-metoden, den effektiva, skonsamma och miljöanpassade avfärgningsmetoden,
med ES, ES+, ES1 i minst 2 steg:
Bästa temperatur +20-+30ºC. Lägsta temp.-5 ºC. Verkningstiden ökar dramatiskt med lägre
temperatur. Ev. tillsätt värme, dock max 60 ºC. Skydda känslig natur och objekt som inte ska
behandlas. Lättpresenning i natur och på känsliga objekt.
1) Dag 1 på morgonen:
Sätt upp den statiskt laddade plastfolien, 3M, Pre-Taped Masking Film, Scotch blue Painters Tape,
2090FRS-M resp. L, eller Tesa Easy Cover Premium eller Universal, alt. Stokvis 55033 el. 270020 eller
likvärdig. Låt den sitta kvar inunder taket, ovanför ytan som ska avfärgas. Sätt "silvertejp" utanpå
den befintliga tejpen. Ta fram tapetborste.
2) Applicera produkten med elastisk spackel, nedifrån och upp ett ”normalt” lager som fästskikt, 0,10,2 l/ kvm/lager..
3) Vänta 10 minuter applicera igen, nu mycket flödigt, jämnt, tjockt så att det vill rinna,
ymnigt och jämntjockt utanpå den första beläggningen, totalt 0,5-0,7 l/kvm/ lager.
4) Låt nu folien fästa statiskt på hela ytan med färglösare/ färglyftare. Hantera folien med
tapetborsten. Tryck inte in plasten i färgborttagaren med handen! Om ändå, stora blåsor, lyft inte
plastfolien igen ! Tryck bara hål på folieblåsan med nål. Alkyd eller linoljefärg, testa 12 tim. Om behov
pga. kyla och tjockt skikt, applicera ytterligare
5) Dag 2, före skrapning, gör om 1:an på nästa anpassade yta, etc.
6) Efter verkningstid :
Skrapan måste vara anpassad till underlaget. Skölj efteråt med varmt vatten ur slang eller grov
borste alt. grov svamp. Låt torka ordentligt. För fäste, ev. rugga upp ytan.
Produkten torkar in vid alltför het yta, t.ex. på plåttak över helg. Du kan dock lösa upp den med
ytterligare applicering ovanpå.
Verkningstid beroende av produkt, 15 min -48 timmar, se produktblad.
Tillsätt värme för att uppnå snabbare resultat. Bevaka temperatur och verkningstiden första gången
och notera omständigheter för att lyckas bäst på nästa yta.

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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