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

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

   

 

  

 

Slät yta, inför nytt ytskydd för hållbar puts. 

Lämpligt tex på äldre fastigheter där fin puts eller fasadstuckatur ska bevaras och 
där påverkan på omgivande miljö ska minimeras. Hittills stora framgångar med ES_1, 
ES_2 och ES_3 på putsfasader. Men varje yta är unik, gör 24-48 timmars test 
beroende av temperatur. 

Inför ommålning av putsfasad, miljöanpassad upplösning av plast- eller oljefärg, inkl. gammal 
linoljefärg från mineral putsad fasad och därefter varsam bortskjuvning med anpassad Olfa 
skrapan eller borste, tex. strävhårig terassborste, typ Homex eller Mäster. Se 
produktblad. 

Testa dessa tre av ES-Metodens medel, varje yta kan med underliggande färger vara är unik. 
Gör test med ES_1, ES_2 och ES_3 för att se vilken som är bäst för detta jobb.  
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ES_1 apppliceras i två steg, de andra hänger kvar direkt och verkar under plastfolien under 
lång tid. Gör test med de tre produkterna för att säkerställa bästa resultat på Din unika yta. 
Lyft med mekaisk skjuvning via anpassad skrapa eller borste.  

Här beskrivning efter jobb som gjordes med ES_2 (7640-xxx) på Residenset i Kristianstad;   
Exempel på arbetsbeskrivning på Årets Fasad 2020, temperatur 10*C på ytan, k-märkt 
putsfasad med flera lager av tät plastfärg som ska bort utan att förstöra putsen: 
Täck in ytor och känslig vegetation som inte skall undergå färgborttagning, spärra av 
arbetsområdet. 1.Applicera ES_2,  rikligt och jämnt med airless färgspruta, behov ca 200 bar, 
nedifrån och upp. 2.Låt verka  24 timmar 3.Applicera ES 2 igen nedifrån och upp. 4.Plasta nu 
in enligt anvisning med statiskt laddad plastfolie, välj folien 3M Hand Masker som smiter åt mot 
putsytan. Om stora bubblor, halv meter eller mer, punktera folien. 5. Låt verka  i  ytterligare 
72 timmar under statiskt laddad plastfolie. ES 2 har nu fått verka totalt i  3-4 dagar. Lyft 
plastfolien allt eftersom och skjuva av mekaniskt med vår rekommendation för slät yta, Olfa 
Skrapare XSR-600. 6.Slutavsköljning med anpassad svamp med vatten.  

 

 

Icke slät yta, spritputs: Årets Fasad 2020, krävde även hetvatten högtrycksvatten med 
avancerad hantering av högtryckspistol, ev. fast monterad flatstråle med fast avstånd och 
rörelsemönster, ES_1, ES_2 eller ES_3 och omhändertagande av vatten innehållande blyvitt etc.:  

Utrustningstips i så fall: Kent högtryckstvätt och hotbox, max 270 bar/15 liter/minut. 

 Den är lätthanterlig för detta ändamål, tryckjustering med två lansar, hetvattenflatstråle använd 
bara 60-62*C, förutsättning är fräscht flatstrålemunstycke, med hetvatten anpassat avstånd 30-200 

mm munstycke till yta i stället för med mekanisk skrapa,  behov 200 – 350 bar och 15-23 liter/ minut. 

 

 

Miljö: Direkt omhändertagande av blyvitt etc. till hinkar i förvaring i container 
för hämtning till avfallshantering. 

Om minsta osäkerhet med vattenhögtryck, använd avsköljning med kommunal slang, dock 
varmvatten. www.arbetsmiljoforum.se/      www.alsglobal.se/ 

 

 
                                                                                   

 


