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Byggnadsvård inför ommålning med hantering av bla blymönja och 
omhändertagande. Område tex. museum, byggnadsvård och 
metallindustri.  

ES-metoden med EStunn  dvs 

färgborttagning till rätt underlag, till Rengöringsgrad 1 
på metall, inför nytt ytskydd med hållbarhet! Neutral 
metod, helt utan att skada ytan eller ändra ytans pH-
värde. ES medlen får ej spädas ut. 
Prestationskemikalien EStunn är ES utan 
förtjockningsmedel, dvs miljöanpassad snabb 
lättanvänd färglösare. 
  - högtryckssprutning eller långhårig roller på metall, 
Du styr verkan med flöde, temp. och tid. Sprutning på 
k-märkta metallens ytskydd tex gammalt tak av 
svartplåt eller modernt tak av stålplåt med skadat 
ytskydd. Applicering sker effektivast med sprutning i 
två stegsteknik med 15 minuter emellan 
 
eller behandling av trä i kar  
- i stängt färgkar med organiskt ytskydd på enheter inuti 
behållare. ES-Metoden med EStunn används även för 
färglösning på träenheter i stängt färgkar tex i olika 
hygieniska saluhallar, tex. Östermalms Saluhall som 
också gjorts med framgångar.  
 
verkningstid från 15 minuter – 24 timmar. 
Du kan ta flera lager av ytskydd i en omgång, art 
nr.7635  

 
EStunn är en miljö och användarvänlig färglösare som 
löser allt från plast och oljefärger, linoljefärger, epoxi, 
ja alla organiska ytskydd som vi testat, vi har hittat allt 
från motorolja till tjära på av solen utsatta ytor fasader . 
FÖRBEREDELSE:  
Använd ögonskydd och skyddshandskar. Billiga nitrilhandskskar 
slänges efter dagens slut. Ögondusch i fickan om Ni står på 
ställningar. Skyddskläder efter behov. Skydda känslig natur. 
Gör test 24 timmar på ytan inför jobbet med gratisprover som EStunn, 
ES, ES+, ES1, ES2 och ES4 i olika väderstreck för att uppnå rätt 
resultat med tid vid flöde och temperatur.  
Kom ihåg att alla ytor är unika, använd skyddsutrustning, 
skyddsglasögon, ögondusch i fickan och nya billiga nitrilhandskar som 
Du slänger efter varje dag. Skydda känslig natur, täck yta som inte ska 
avfärgas.   
.  
MILJÖ: ES produkterna är neutrala, ändrar icke pH värde, är 
biologiskt nedbrytbara | skadar icke rostskydd på metall| etsar ej 
modernt glas. 

Om plast och glas: Gör testyta om riktigt gammalt glas. Plexiglas och 
kalkfärg fungerar icke ihop med ES-Metoden. Gelcoat är härdplast på 
tex båtar och fungerar utmärkt, men gör test tidstest 1 timme med 
övriga plastmaterial på icke synligt ställe.  
ES-Metoden används även av antikvarie/konservator på K-märkta 
antikvariska träytor. Du ser nästa yta och bestämmer rätt yta inför 
ommålning. Kanske lämna en yta av historiskt intresse. 
APPLICERA ESTUNN JÄMNT I TVÅ STEG: med airless 
högtrycksfärgspruta min 200 bar till ett tjockt och jämnt skikt på ytan. 
Munst id 17-21, spridn. 50-60 gr. Ht-slang rengöres omg. med vatten. 
Vår erfarenhet är minst Graco modell 795 eller liknande. Packningarna 
i sprutan måste tåla lösningsmedel. Kan ev. appliceras jämnt med 
långhårig roller. 
VERKNINGSTID: Låt verka från 2 minuter beroende på temperatur, 
35*C - +7*C färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur.  

 
VARSAM SKJUVNING: 
- efter verkningstid i färgkar, Använd rätt verktyg:. Olfa Skraparen 

XSR300-600, Bahco 625, 665 färgskrapa med vändbara 
hårdmetall och lösa skär i droppform samt skärpfil, profilskrapa, 
klickskrapa, sickling. micro skrapa. 

- på metalltak med tex borste strävhårig terassborste, Homex/  
Mäster. 

OM HÖGTRYCKSSPOLNING, se MILJÖASPEKTER: 
Om vattenskjuvning på metalltak, så rekommenderar vi i så fall Kent 
350 bar/ 18 liter hetvatten flatstråle med skjuva med 30-45 grader, max 
50 mm till yta vid skjuvning på tak. Se separat info på hemsidan om 
plåttak. 
ALLA SÖRJRESTER SKA BORT. Allt löst ska bort. 
  
TORKA AV YTAN MED VÅT NATURSVAMP ELLER BORSTE,  
NORMALT  INGET  BEHOV  AV  VATTEN PÅ YTAN. 
EVENTUELLT FÖR ATT LYFTA FÄRG FRÅN PLÅTTAK  60-
90*C MEN VATTENSANERING  PÅ  MARKEN,  SE  NEDAN.  
 
Åtgång: Från 0,2 liter per kvm och lager. Teknisk data: 
Viskös vätska. • Emballage: 1,5 eller 25 liters plastdunk. • 
Densitet:0,99 kg/liter. • Svag lösningsmedelsdoft • Flampunkt>90*C  • 
Innehåller n-Butylpyrrolidone, 2-(2-butoxietoxi) etanol 
Förvaring och hållbarhet: Förvaras i rumstemperatur i slutet 
originalkärl. Ca 24 månader i oöppnad förpackning.  

MILJÖASPEKTER: 
Om farliga ämnen i färgen vid färgborttagning bör man först skrapa ned 
den upplösta färgen i en behållare för hämtning till avfallshantering 
som från tex putsfasad. Från tak lämpligtvis via stuprör till 
omhändertagande i jutesäckar och vatten. 
Om spillvatten, avled detta från dagvattenbrunn genom flyttbar 
behållare för hantering av sköljvatten, plyfa fasttejpad vid fastighet 
med formbar absorbent eller sandbädd. Kontrollera med lokala 
myndigheter vilka regler som gäller| 
MÄRKNING: Varning     www.arbetsmiljoforum.se/ 
Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. 
Klassas EJ som farligt gods vid landsväg- & järnvägstransporter. Se 
info i SDB. Säkerhetsdatablad på hemsidan.         www.alsglobal.se/   
 

TÄNK PÅ VAD DU TAR BORT, MILJÖN OCH 
DRICKSVATTNET! / cg 

 


