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                           ES, ES+           ES, ES2, ES4                                                                 ES1          ES2, ES4       ES1, EStunn 

DETTA ÄR MILJÖRIKTIG KONTROLLERAD FÄRGBORTTAGNING MED ESMETODEN TILL RÄTT 
UNDERLAG INFÖR HÅLLBAR FRAMTID MED GIFTFRITT DIFFUSIONSÖPPET YTSKYDD

o Förutsättning: Aldrig penetrering med 
blästring. Alla organiska ytor är unika. 

Användningsområde tex.    
o Färglösning/ färglyftning färg efter färg 

 eller färg från färg                      

o omhändertagande.             

  
o Färgborttagning vid +7*C – +35*C, 

bäst +10-+30*C. Verkningstid 1-70 
timmar. 

o Se produktblad. 

o Beskrivning varumärket ESMETODEN för färglösare och färglyftare av alla organiska ämnen, som tex 
tät ”plastfärg”, gammal linoljefärg och epoxi. Metod med statiskt laddad plastfolie 3M handmasker 
el.likvärdig tätt ovanpå yta, inom- och utomhus, gäller denna metod med de sex användarvänliga 
medlen här nere. Målet gäller alltid att anpassa till rätt underlag inför hållbarhet. 

o  
o P r o d u k t e r 
o EStunn, färglösare färg efter färg, 12-48, normalt 24 timmar i stängd behållare, tex. saluhallar i 

tillslutet färgkar. Samma som den avancerade ES, dock utan förtjockningsmedel, har aldrig skadat 
det viktiga ligninet i träet sedan år 2002. 

o  
o två-stegsbehandling på organisk yta 
o ES, antikvarisk byggnadsvård, trä, puts, gips som stuckatur, aluminium som flygplan, färglösare lager 

efter lager inne och ute, 12-48, norm 24 tim, färg efter färg, den användarvänliga och avancerade 
för proffs, tex byggnadsvård med fönsterrenovering. Bearbetar med fördel allt organiskt inkl. 
linoljefärg och epoxi, du ser och bestämmer vad som ska bort, k-märkt, träfasad, antikvariska ytor 
inom- och utomhus. 

o kan kombineras med 
o ES+ färglösare, färg från färg tex klotter och färgspill och inomhus, är 1-4 tim övriga ytor tar 

normalt 12-24 tim, beroende av temperatur. Används också som avslutare till ES efter lång 
verkningstid om fukt uppstår inom byggnadsvården, ett lager från innervägg och innertak.  

o ES1, utomhus färglyftare till helt färgskinn, är normal tid utomhus för två färglager på plåttak 1-3 
tim (färgskinnet lägger sig sedan) och 3-4 färglager efter 20 tim. Även putsfasad, och träfasad, till 
intakt färgskinn av plast- och oljefärg, för tex. k-märkt yta, ger normalt lätthanterligt intakt färgskinn 
för hämtning till miljöhantering från tak och fasad. 

o en-stegsbehandling på organisk yta 
o ES2 färglösare, tjock, 1-36 tim, även k-märkt yta, alla fasader, sten, metall, puts som trä, lager efter 

lager, löser plast och oljefärg, hänger, tillse god ventilation. Extra lång verkningstid. Kan lösa flera 
lager färger på en gång. inom- och utomhus.  

o ES4 färglösare, tjock dock svagare än ES, 24-48 tim, lite längre verkningstid, färg efter färg, den helt 
miljöriktiga, helt utan behov av miljömärkning. Den helt användarvänliga färglösaren för tex 
antikvariska ytor inom Byggnadsvård och fernissa eller giftiga båtbottenfärger tex VC17 med 
omhändertagande till miljöavfall. Vilken produkt passar bäst för dessa lager? Testa gratis varuprover 
innan jobb. / www.alsglobal.se/www.arbetsmiljoforum.se / cg 


