Bästa miljö vid skonsam färgborttagning– Kapsla in – 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.

Färgborttagning på puts med vackra ornament, görs
med ES 2 och ES-metoden, och är 5-7 gånger snabbare än med
riskabel upphettning. Även ES 1 lyfter t.ex. plastfärg i ”skinn”,
Även anpassad ESS-metoden kan vara lämplig.

--------------------------------------------------------------------------------------- Lämpligt
på äldre fastigheter där fin puts eller fasadstuckatur ska bevaras och där påverkan på
omgivande miljö ska minimeras.

,
ES 2 är extra förtjockad så att den hänger kvar direkt, och kan appliceras i ett steg (1) ! Tex.
upplösning av plast- eller oljefärg från mineral putsad fasad och därefter varsam bortskjuvning
med anpassad skrapa.
med manuell skjuvning via anpassad skrapa.
Arbetsbeskrivning vid låga 10*C på ytan:
Täck in ytor och täck vegetation som inte skall undergå färgborttagning, spärra av arbetsområdet.
1.Applicera ES 2 rikligt och jämnt med färgspruta.
2.Plasta in enligt anvisning” plasta in” med statiskt laddad plastfolie, folien smiter åt kring ES 2
och putsytan. Om stora bubblor, halv meter eller mer, punktera folien.
2.Låt verka 24-72 timmar beroende på temperatur, färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur.
Kontrollera när verkningstiden är ok. Detta kan variera avsevärt på fastigheten, beroende av
soltillgång.
3. Ta ned plasten efter 72 timmar, lägg på mer medel. Plasta i, låt verka ytterligare 48 timma. ES
2 har nu fått verka inunder plasfolien i 5 dagar. Ta av plasten och skjuva av
3. När hela ytan är ren görs slutavsköljning med slang eller om lämpligare med vatten i anpassad
svamp, uppifrån och ned.
Om ESS-metoden används krävs ytterst varsam hantering av högtrycksvattnet, för att inte skada
putsen! Avsluta med manuell skrapning av det innersta lagret, dvs. ES-metoden.
ES 2 kan även vara lämplig för branta tak, stående trä, t.ex. träportar och fönsterkarmar.
Dosering: Används koncentrerat.
Miljöaspekter:

ES 1 och ES2 är biologiskt nedbrytbara. Märkning:
Hälsoskadlig, farligt vid förtäring och nära
inandning.
Arbetsmiljöverkets föreskrift om bly 1992:17 med dess ändringar. Se till att analysera färg som är tillverkad
innan 1970. Läs www.arbetsmiljoforum.se/
Destruktion eller farligt avfall till miljöstation? Praktiskt, skicka färgflaga till analys som utförs av godkänt
företag, t.ex. www.alsglobal.se/
I övrigt, förslutna rester i behållare och hämtning till avfallsanläggning.
Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller, men filtrera eller avled alltid ht-vatten
från dagvattenbrunnar.

Effektiv miljöanpassad färgborttagning på den torra putsfasaden.
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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