
Bästa miljö vid skonsam färgborttagning– Kapsla in- Miljö avfallshantera– Bästa hållbara utveckling 
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Trapphus 
ES i Vapenhus på Stockholms Slott, som trapphus på S:t Görans Sjukhus eller HSB:s 
första byggnad, inkapsling i förtjockad ES produkt, gör att inget farligt damm bildas och 

inga farliga ångor uppstår;   ,  
här behövs ES eller ES+ för inomhusbruk. ES+ kan lyfta ett lager av plastfärgen och ES 
kan lyfta komplett. ES2 den tjocka, kan lyfta flera lager. 
Skonsam och oerhört effektiv färgborttagning, året runt, lager efter lager, kapsla in !    

    

                          
1.Häng upp plastfolien med silvertejp i rulle längst upp inunder taket. Applicering med ES-
METODEN på stående ytor i två steg,  
2. fästlager, vänta 10 minuter applicera igen, nu  
3. arbetslager, stöppla med Ullon roller eller liknande. Alt. pensel, använd som spackelspade, eller 
elastisk spackelspade. Fästlager+ arbetslager, mängd totalt från ca 0,2 l/kvm/ lager. 
totalt mycket rikligt, flödigt, tjockt så att det vill rinna, ymnigt och jämntjockt. 
4. Ta ned den viktiga plastfolien, försiktigt dra ut från silvertejpen i 45 grader. Låt den sätta sig 
elektriskt mot färgen på väggen. Rör ej ytan som är tjock med ES, punktera större blåsor, från 0,5 
m. 
Efter verkningstid: 
Skrapan måste vara anpassad till underlaget. Skölj efteråt med våt grov svamp eller grov borste, 
alt. ur slang. Låt torka ordentligt.  

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

              
www.arbetsmiljoforum.
se/    www.alsglobal.se/ 

 
 Tänk på vad du tar 

bort,   Omsorg om 
miljön och ditt 
dricksvatten!                  
Omhändertagande 
till 
avfallsanläggning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


