PRODUKTINFORMATION

ES, den avancerade färglyftaren inne och ute, 15 min – 48 tim.P1.
Integrera, kapsla in gammal färg med den tjockflytande ES och undvik
blyförgiftning.
Du styr själv upplösningen lager efter lager av organiskt material med
statiskt laddad plastfolie tätt ovanpå.

Prestationskemikalie, färglösare och färglyftare. Artikel nr: 7636
Förtjockad miljöanpassad färglösare/-lyftare, kan om du vill, ta lager efter lager.
ES använder du inomoch utomhus, utanpå t.ex. gips, puts, trä, sten, betong, aluminium, metall.
ES innehåller organiska
lösningsmedel som både löser och lyfter färger, bl.a. akryl, alkyd, alla linoljefärger, fenolhartser, polyvinylacetat,
styren, uretan, aminer, cellulosalacker och 2-3komponent epoxifärger, t.ex. billack.
Inget högtrycksvatten på
metallyta innan applicering.
Helt torr yta, innan och under applicering samt verkningstid.
Etsar ej ”modernt”
glas (gäller ej plexiglas).
Appl. minst 2 ggr. beroende av temp. Ju kallare yta desto tjockare behov.
Ev. tillsätt
värme för snabbare verkan.
Produkten är biologiskt nedbrytbar.
Arbetstemp. +40°C (60 °C i behållare) -5ºC -, på metall från ca + 3°C.
Arbetsbeskrivning:
Skydda känslig natur och objekt som inte ska behandlas.
Vinterintäckning och värmare av fastighet gör att
färglösning med ES kan ske vid kalla yttre förhållanden.
BEHANDLING YTA; Planera jobbet för god ekonomi, notera temperatur och tid.
Applicera, spruta koncentrerad ES på orörd torr yta med högtrycksspruta min. 200 bar för större ytor, alt. pensel
som används som spackelspade. På mindre detaljer kan pensel/spackel eller trasa användas. Större detaljer läggs i
bad (ES tunn). Verkningstid ökar med lägre temperatur, och vice versa. Kontrollerad färglösning, lager efter lager
av olika typer av färger. Intorkning hindras genom inplastning. Försiktighet ska vidtas om ytan inunder är
linoleum, vinyl, pvc eller annan plastyta.
färgen som är inkapslad med ES
•Svag lukt, varierar dock lite
Se hemsidan, ”PDF” ESprodukten, insamlas i tjocka
med olika parti i ingredienserna
metoden på trä, stuckatur etc.
sopsäckar t.ex av tjockt papper
•Flampunkt ca 90oC
ES torkar in vid alltför het yta,
med plast på insidan och lyfts
•Innehåller: n-Butylpyrrolidone
t.ex. på plåttak över helg,
ned.
m.m
undvik. Undvikes.
Förvaring
www.alsglobal.se/
Tänk på: extra skydd för dagg
Förvaras i slutet originalkärl i
www.arbetsmiljoforum.se/
och regn? lättpresenning?
rumstemperatur <25*C.
I övrigt, förslutna soppåsar och
Vintertäckning!
Hållbarhet
hämtning till avfallsanläggning.
Verkningstid:
Minst 24 månader i oöppnad
Kontrollera också med lokala
Tillsätt värme för att uppnå
förpackning.
myndigheter vilka lokala regler
snabbare resultat.
som gäller, men som regel,
Klassas EJ som farligt gods vid
Efter verkningstid:
filtrera ht-vattnet i sandbädd/
landsväg-järnvägstransporter.
Skrapan, anpassad till
avled ht-vatten från
Skyddsutrustning:
underlaget, t.ex. stålborste,
dagvattenbrunnar.
Använd alltid tätsittande
plastkniv, nagelborste,
Märkning:
ögonskydd och anpassade CEklickskrapa, till ergonomisk
Hälsoskadlig, farligt vid
märkta
skrapa eller gummiraka på
förtäring.
kemikalieskyddshandskar,se
metall.
SDB. Ögondusch lätttillgängligt i
Trä: Skölj efteråt med varmt
operatörens ficka. Skyddskläder
vatten ur slang eller i grov
efter behov.
svamp, borste el. liknande. Inga
Tänk på vad du tar bort, miljön
Rökare ombeds vara extra
roterande vattenstrålar mot
och, dricksvattnet! Kapsla in
försiktiga, stor fara vid
träfibrer, om behov, rugga upp
den gamla ev. farliga färgen
borttagning av färg innehållande
ytan, använd rätt slippapper på
med ES fvb. avfallshantering.
bly. Om du måste röka, tvätta
rätt sätt. Borsta bort rester
http://takcare.se/pdf/
händerna innan.
noggrant. Intorkat i trä = ok.
Tillse god ventilation vid
Åtgång: 0,5-0,7 l/ kvm och
färgborttagning i trångt
lager, beroende av temperatur
utrymme.
och färgtjocklek.
Risk för allvarliga ögonskador.
Tekniska data:
Miljön: Täck in ytor som inte
•Viskös gulaktig vätska
skall undergå färgborttagning,
• Levereras i 0,25 liters
täck känslig vegetation, spärra
behållare, 1 liters burk, 5, 10
av arbetsområdet. Filtrera i
och 25 liters plastdunkar.
sandbädd och avled från
•Specifik vikt 0,99 kg/liter.
dagvattenbrunnar. Den gamla
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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