Bästa miljö vid skonsam färglyftning– Kapsla in- Miljö avfallshantera– Bästa hållbara utveckling

BYGGNADSVÅRD Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute

Träfasad
Kapsla in, Lyft upp, Miljö avfallshantera.
Inhandla tjocka sopsäckar i papp med plastinsida som fylls med färgrester som kanske innehåller bly, samt försluts.
Beställ återkommande hämtning av ert färgavfall
Innan skonsam färgborttagning, inne eller ute med ES och ES-metoden till trärent, på en fastighets yttre torra träväggar med
t.ex. stående eller liggande panel.
Vår rekommendation av personlig utrustning;
1. skyddshandskar, billiga i nitril, som du slänger efter dagens slut
2. åtsittande ögonskydd, spec. i pannan om ställning och överraskningssituation uppifrån.
3. ögondusch lätt tillgänglig i egna kläder.
4. spola yta med vattenslang för att avstanna verkning, på t.ex handskar och skor.
Skrapa ned färgen, applicera igen och täcka in med statiskt laddad plastfolie för nästa dag. Kvarsittande ES material som är
inträngt och torkat i underlaget kan sitta kvar. Kanske applicering 3 gånger pga 5 lager färg? Försök hitta lämplig storlek på
ytan för rätt arbetstid.

Här brukar den ovane lägga på alltför tunt. Mer ymnigt ju kallare yta, minst 1,5 ggr det som ska bort. Verkningstid: hellre 48
timmar än 24 timmar.
Spåren mellan panelerna rensas varsamt med skonsam anpassad borste i tex mässing.
Tvätta med varmt vatten i svamp. Eller skjuva skonsamt bort rester med hetvatten flatstråle. Använd hetvatten,
vattenhögtryck då max 350 bar och 60*C, flatstråle, och minst 500 mm avstrånd till träyta.
Notera dock att vatteninträngning i trä kan finnas kvar i veckor.
Alternativ, alla lösa rester spolas bort med strilmunstycke ur vattenslang.
Släta hårda ytor, skall ev. slipas/ ruggas upp före målning.
https://takcare.se/miljon/filter-till-dagvattenbrunn/

www.alsgloal.se/

www.arbetsmiljoforum.se/

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