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Innertak, Stuckatur, kräver lättvikts inplastning med bästa elektriskt laddade plastfolie och inkapsling i 
förtjockad ES produkt, gör att inget farligt damm bildas eller inga farliga ångor uppstår; här behövs oftast ES för 

stuckatur och innertak. Förslag: plastkniv vid stuckaturer och ihåligheter. Om minsta osäkerhet, alltid testdygn 
med ES, ES + och ES 2. Använd alltid mycket tunn statisk maskeringsfilm som fäster mot ytan med 
statisk elektricitet: vi rekommenderar 3M Hand Masker (3M maskeringsfilm)  

Skonsam och oerhört effektiv färglyftning, året runt, lager efter lager, kapsla in.       

      

           lars.sandberg@larsson-ornmark.se  +46 

705282855. Alla bilder fr Larsson & Örnmark Målerifirma AB. 

Under/upp yta inför ommålning, se ES-metoden.  

Täck golvet. Spruta med färgspruta tex Graco min 795, eller pensla FLÖDIGT, jämnt och flödigt. 

1.fästlager, viktigt att vänta tills ES produkten blir klibbig, ca 10 minuter, så att andra lagret fäster och hänger 

kvar. Gäller ej ES 2 som dock luktar (butylglykol) och behöver ventilation. 

2.arbetslager, pensel använd som spackelspade, eller elastisk spackelspade. Fästlager+ arbetslager totalt 0,3 -0,5 
l/kvm/ lager. totalt mycket rikligt, flödigt, tjockt så att det vill släppa, ymnigt och jämntjockt. 
3.nu VIKTIGT med den lätta elektriska/statiskt laddade/ självhäftande plastfolien, se ovan. låt folien fästa själv 
elektriskt mot innertaket. Tillslut folien runt kanter så att det inte rinner på väggarna.  

- Applicera på morgonen och observera ytan under testtid och verkningstid, lär för fantastiskt resultat: 

4.Skjuva med anpassad skrapa, tex. Olfa skrapare XSR-600. Inga lösa rester från ES produkt får bli kvar. Skölj 
efteråt med varmt vatten i grov svamp. Låt torka ordentligt.  

Bevaka verkningstiden första gången och notera omständigheter för att lyckas bäst på nästa yta

 Tänk på det du tar bort, omsorg om miljön och ditt dricksvatten! Mycket av färgen följer med plastfolien, 
lägg på igen, rester tar du med anpassat verktyg, i t.ex. plast.         

 Hållbar miljöutveckling med takcare.se! https://takcare.se/pdf/  
 Tveka inte att kontakta oss!   #kapslainlyftuppavfallshantera 
 Christer Grenbäck +46 707880320 christer.grenback@takcare.se        

 


