Bästa miljö vid skonsam färglyftning- Kapsla in-Lyft upp- Miljö avfallshantera- Bästa hållbara utveckling!





ES-METODEN TILL HÅLLBARHET.
INGET BEHOV AV VATTEN PÅ YTA...
 Förbehandling inför ommålning med svenska
hälso-, miljö-och användarvänliga
prestationskemikalier
 Du applicerar i ett eller två steg, styr
borttagningen av organiska ämnen med
temperatur, flöde, tid och rätt anpassat verktyg
för skjuvning.
 Du avlägsnar lager efter lager, och alla lager
med tid, men bestämmer själv vilka organiska
lager som ska bort, ”plastfärg”, limfärg, epoxi
etc.
Kanske lämna det innersta av historiskt
intresse, som vi gör med K-märkta ytor.
 ES-metoden är 5-7 ggr snabbare än den farliga
upphettnnings metoden. Kapacitet är upp till 8
kvm per timme beroende av antal lager till
perfekt underlag för ny diffusionsöppen färg.
 Smidiga billiga nitrilhandskar som Du slänger
efter dagens slut, skyddsglasögon, statiskt
laddad plastfolie och en pensel som Du
använder som spackelspade är vad Du
behöver.
Vårt varumärke ES-metoden med färgborttagarna ES,
ES_tunn, ES_+, ES_1 samt ES_2, ES_3 och ES_4.
Sju egna icke frätande prestationskemikalier som icke
ändrar ytans pH-värde, och inget behov av
neutralisering på yta inför ommålning. Naturligtvis har
vår metod nedbrytbara prestationskemikalier.
- Miljöanpassad Byggnadsvård med
huvudprodukterna: ES, ES_+, ES_1 eller ES_2,
inför ommålning av fönsterkarmar vid
fönsterrenovering.
- Träfasad med ES, ES_1 eller ES_2, miljöanpassar
till rätt underlag förutsättning för nytt hållbart
ytskydd.








Plåttak, lyftning av färg i intakt färgskinn med ES
1. Gamla tak med svartplåt använder Du oftast
färglösaren ES_2. ES om epoxi.
- Du behåller gammal K-märkt puts på putsfasad och
löser färgen på ytan med ES_2 eller ES_3 och
skrapar lätt av den utan att förstöra putsen.
- Innertak, innervägg, ES_+ löser endast upp färg
från färg, färg från stuckatur med ES. Epoxi på
golv med ES, billack med ES, övrig lack med
ES_+, fritidsbåt, plast och trä, med ES_2 och giftig
båtbottenfärg med miljöriktiga ES_4, aluminium
som på fasad och flygplan ES_+ och ES, nedsänkt
objekt i färgkar med ES_tunn, etc.
Vi är nu kompletta. Med ES_4 har vi det som saknades
för anpassning till ny färg i alla områden, inne och ute,
denna produkt är så miljöanpassad att den inte ens
kräver miljömärkning!
Affärside’n är att vi tillhandahåller den metod och
medel med vars hjälp ni får rätt yta som förutsättning
för nytt diffusionsöppna ytskydd, bästa hållbarhet.
1. - Med hjälp av biologiskt nedbrytbara ES
produkter binder du gammalt, ofta farligt
ytskydd. ES medlen förväntas icke påverka
lignin i trä, har så icke skett sedan år 2002.
2. - Vi har ett nära samarbete med universitet,
forskningsinstitut och leverantörer. Vi deltar
också i ytskydds konferenser och större
forskningsprojekt finansierade av EU.
3. - ES-metoden också den ojämförligt billigaste
och skonsammaste metoden att uppnå rätt
underlag inför ny hållbar miljöanpassad
ommålning.
4. …TILL HÅLLBARHET!
www.takcare.se. https://shop.takcare.se.

Christer Grenbäck
kapsla in, lyft upp, ta hand om massan i anpassad
tillsluten förvaring innan miljö- och avfallshantering.
www.arbetsmiljoforum.se/ www.alsglobal.se/ hållbar
miljöutveckling med ES-METODEN !
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