Bästa miljö vid skonsam färgborttagning– Kapsla in- Miljö avfallshantera– Bästa hållbara utveckling
BYGGNADSVÅRD Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute
Skydda naturen och ytor som inte skall behandlas. Miljöanpassade och användarvänliga prestationsprodukter.








= för din hälsa!

Kapsla in och ta hand om gamla och nya färger med farligt innehåll, t.ex. bly
(dödligt) och Kathon (alleriframkallande). Inget behov av andningsmask, orsakar
inget damm eller ångor med undantag av ES 2 som kräver god ventilation. ES 1 ute.
Styrd, miljöanpassad användarvänlig färgborttagningsmetod vid byggnadsvård, etc.
för din hälsa och din miljö.
Kemisk effektiv styrd färgborttagning inne och ute, året runt, (med värmare) lager
efter lager.
Medel: Förtjockade ES, ES +, ES 1 (2-stegsapplicering) eller ES 2 (1-2-steg) på trägips-puts-betong-metall, som yttervägg, innervägg, golv, innertak, plåttak och
putsfasad utomhus med förlängd verkningstid. Färgbad med ES TUNN se separat
info. Låt tiden och medlet göra jobbet, utnyttja även helgen.
Fäst ”silvertejp” tätt runt om området mot väder. Den ovane brukar appl. alltför tunt
och ojämnt, gör max några kvm i taget tills du lärt dig tekniken. Ligg sedan steget
före.
















Förbered inplastning genom att sätta upp rullen med statiskt laddad plastfolie,
hels3M Hand Masker 2090/ Scotch Blue, eller motsv. tex. Tesa; Easy Cover.
”Silvertejp” utanpå folietejpen, papperstejp som håller rullen.
ES och ES + ES 2 ( inne och ute) ES 2 sörj för god vent. och ES 1( (ute).
Applicera fästlager.
Vänta 10 – 60 minuter tills ytan blir klibbig beroende av temperatur ca 10 min.
vid 20 *C , 60 minuter vid + 5*C.
Applicera arbetslager, nu extra tjockt, nedifrån och upp, med pensel eller
långhårig roller. Pensel skall användas som spackelspade. ymnigt, flödigt och
jämnt, så mycket att det vill rinna men hänger kvar. Glid gärna över den
ytterst tjoka massan med spackelspade eller murarslev. Förvissa dig om att det
är flödigt över hela ytan. Målet med de två stegen är att det ska ligga lika
tjockt på väggen som när man hällt ut på horisontell yta, 1,5 ggr det färglager
som ska lyftas. Folie behövs ”normalt” inte på tak, endast vid stressig test av
produkt.
Behov: ”Normalt” 2 omgångar vid 3 lager gammal färg och 3 omg. vid 5 lager.
Besiktning efter första omgång, du ser hur mycket som ska bort. Är
linoljefärgen inunder krackelerad ?
Inplastning för bättre vätning, mindre lukt och väderskydd. Hantera plastfolien
med tapetborsten. Dra ut/ned hela plastfolien och låt den häfta mot väggen.
STORA blåsor 0,5-1 meter, punkteras med nål.
Verkningstid 24-96 timmar, se produktblad. Putsfasad 72-96 timmar med
påläggning efter ca 24 timmar och då inplastning. Åtgång: positiv kalkyl: Trä,
gips, betong, metall: 0,5 liter/lager/kvm. Putsfasad 1,0 liter/lager/kvm
Skjuva med egen profilerad skrapa? Mekanisk anpassad avskrapning, hämtning
till avfallshantering.
Skrubba/skölj/varmvatten i ny anpassad svamp/borste, ev. rugga upp ytan. ev.
varmvattenslang. Inget löst mtrl. får vara kvar. LÅT TIDEN GÖRA JOBBET MED
MEDLET, ÄVEN UNDER HELGEN !



Intorkat i trä = ok, om minsta osäkerhet, ring oss. Stängda anpassade
soppåsar och hämtning till miljö avfall. www.alsglobal.se/
www.arbetsmiljoforum.se



Intorkad ES produkt upplöses med ES ovanpå. Ligg steget före. Dag 2 och
framåt, applicera i förväg på ny yta som får ligga och verka innan skjuvning av
förra. Tänk på vad du tar bort, miljön och ditt dricksvatten!

Christer Grenbäck, +46 70 7880320 / info@takcare.se

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande,
Varför takcare.se inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.
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