Bästa miljö vid skonsam färgborttagning – Kapsla in med ES – Bästa hållbara utveckling
PRODUKTINFORMATION

ES 1, färglyftaren ute för intakt färg, 1,5 - minst 12 tim.P1.

Prestationskemikalie för utomhusbruk Artikel nr: 7638, lyfter färgen intakt i skinn.
ES 1 är en förtjockad miljöanpassad, användarvänlig färglyftare som lyfter färgen intakt, som skinn. ES 1 Är
speciellt anpassad för Plastisol på plåttak, ES 1 bryter alltså vidhäftningen mellan den solida metallytan och
grundfärgen varvid även toppfärgen lyfts. Undvik starkt solsken, applicera på morgonen och ta efter lunch, eller
applicera på kvällen och ta på morgonen.
ES 1 lyfter även plastfärg från putsfasad. ES 1 kan lyfta bl.a. Alkyd, Akryl, Amin, Cellulosalack, Fenolharts, PVA,
PVC, Styren, Uretan, från metall, betong, trä, gips, tegel, puts. Täck in ytor som inte skall avfärgas, täck
vegetation, spärra av arbetsområdet. Låt den verka 3 timmar= 2 lager, eller minst 12 timmar över natten och
färglyftaren kan lyfta 3-4 lager av olika akryler och alkyder.
Produkten är biologiskt nedbrytbar. Används som koncentrat på torr yta. Etsar ej ”modernt” glas (gäller ej
polymetylmetakrylat / plexiglas). Arbetstemp. +40°C till - 5ºC (på metall till + 3°C). Verkningstid från 1,5 tim. vid
40*C på ytan /min 3 tim vid 20* / 7 tim vid10*C. ES 1 klarar -10o utan att förstöras
Inget penetrerande högtrycksvatten på metallytan innan applicering av färglyftaren.
Innan applicering; På plåttak för bättre inträngning och minimering av färgrester, skrapa på färgen, längs falsens
rygg och skär försiktigt direkt under dubbelfalsen. Normalt ”kokar” inte produkten, varför du inte ser verkan, testa
med vass spets efter 2, 4 och 6 timmar. Gör tidstest inför jobbet på tjockaste färgskiktet i norrläge. Notera
temperatur och tid. Viktigt; appliceringen ska vara flödig och jämn.
Vid kyla, om behov använd statiskt laddad plastfolie som förbättrar vätning.
Arbetsbeskrivning för tak ( se separat anvisning på hemsidan )
Fasad: Fästyta och arbetsyta, stöppla ES 1 med långhårig roller el likn. så mycket att det vill rinna. Inplastning.
Verkningstid 1-12 tim och avslutas med skjuvning via ES-metoden eller ESS-metoden om ok för bl.a. yta.
Fasad: Inplastning enligt ES-metoden
Tekniska data:
Helst högtryckssprutning, alt. långhårig roller el.
•
Viskös vitaktig vätska
likn. alt. pensel som spackelspade. Lämna alltid
•
Levereras i 1 liters burk, 5, 10 och 25 liters
ymnigt, min.1,5 ggr. x det som ska bort.
plastdunkar.
Självhäftande plastfolie ( se sep.info) utanpå. Låt
•
Specifik vikt 1.04 kg/liter.
verka tills färgen lyfter från ytan. Undvik intorkning.
•
Svag doft
Efter verkningstid:
•
Flampunkt ca 100oC
Före ommålning: Rugga lätt ytan, mekaniskt, eller
•
Innehåller: Benzylalkohol, ytaktiva tensider,
förtjockare
applicera t.ex. BPS7100, pH ca14, skölj med
vattenslang och låt torka.
Åtgång: 0,2 - 0,7 liter medel till 1 kvm/ lager,
beroende av temperatur och färgtjocklek. Kalkylera
med 0,5, eller rådfråga oss.
bly. Om du måste röka, tvätta
som gäller, men som regel,
Förvaring
händerna innan.
filtrera ht-vattnet i sandbädd/
Förvaras i slutet originalkärl i
avled ht-vatten från
rumstemperatur <25*C.
Miljön: Täck in ytor som inte
dagvattenbrunnar.
Hållbarhet
skall undergå färgborttagning,
Märkning:
Minst 24 månader i oöppnad
täck känslig vegetation, spärra
Hälsoskadlig, farligt vid nära
förpackning.
av arbetsområdet. Filtrera i
inandning och förtäring.
Klassas EJ som farligt gods vid
sandbädd och avled från
landsväg-järnvägstransporter.
dagvattenbrunnar. Den gamla
Skyddsutrustning:
färgen som är inkapslad med ES
Använd alltid tätsittande
produkten, insamlas i tjocka
ögonskydd och anpassade
sopsäckar t.ex av tjockt papper
CEmärkta
Tänk på vad du tar bort, miljön
med plast på insidan och lyfts
kemikalieskyddshandskar, se
och, dricksvattnet! Kapsla in
ned.
SDB. Ögondusch lätttillgängligt i
den gamla ev. farliga färgen
www.alsglobal.se/
operatörens ficka. Skyddskläder
med ES 1 fvb. avfallshantering.
www.arbetsmiljoforum.se/
efter behov.
https://takcare.se/pdf/
I övrigt, förslutna soppåsar och
Rökare ombeds vara extra
hämtning till avfallsanläggning.
försiktiga, stor fara vid
Kontrollera också med lokala
borttagning av färg innehållande
myndigheter vilka lokala regler
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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