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

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

a. Bättre vätning. b. Mindre lukt. c. Väderskydd
Statisk inplastning. Plast: inköpsställen av laddad folie.
Använd alltid mycket tunn statisk maskeringsfilm som fäster mot ytan som ska bearbetas, som fäster med
statisk elektricitet: den bästa spänningen, tunnaste och lättaste folien är 3M Hand Masker (3M
maskeringsfilm), behov till undertak alt. folie 3M Scotch Blue på rulle till vägg, eller motsv. Tesa; Easy
Cover Premium / Universal eller Stokvis. Till tester som undantag mindre statisk från Coop.
1. Hur du plastar på stående yta om du är ensam? Detta är viktigt för ES-metodens funktion.
Folien finns bla. i 60, 120, 251 och 270 cm. Om fri yta, välj 270 cm. Fäst upp den statiskt laddade
plastfolien inunder takfoten ovanför ytan som du ska behandla. Sätt billig silvertejp från Amazon/ Clas
Ohlson/ Biltema, ovanpå maskeringstejpen så det håller. Fäst upp rullen försiktigt med papptejp, tejpen
ska vara kvar där uppe under applicering av ES produkt.
2.Applicering nedifrån och upp, som med spackelspade,( Du vet, vänster höger etc.) av
prestationskemikalie nedifrån och upp med bred pensel. Applicering nedifrån och upp ca 150 brett x270 cm
högt. ES produkterna ska vara lika flödigt, ymnigt, på vertikal yta som när du hällt ut den på horisontell
yta. EStunn, ES, ES+ och ES1 appliceras i två steg. Det första lagret ska bli klibbigt för att det andra ska
kunna fästa, 10-60 minuter emellan (motsvarar+20-+10*C).ES2 och ES4 appliceras i ett steg nedifrån
och upp.
Den ovane brukar applicera alltför tunt och ojämnt.
3.Dra nu försiktigt ut och ned 3M Scotch Blue, 3M Handmasker Maskeringsfilm el motsvarande.
Folien är fäst med silvertejp där uppe som håller emot. För att undvika luftblåsor, håll ut hela folien
med tapetborsten, låt den själv fästa statiskt mot ES produkten på väggen. OBS! Ingen manuell
intryckning som förstör det flödiga och ta aldrig bort folien innan verkningstiden är klar. Om större blåsor
på vägg än 0,5 meter, ta hål med nål. Fäst ”silvertejp” tätt runt om den inplastade ytan mot regn och vind.
Mot regn: Tejpa extra tätt och hållbart längst upp, ovanpå tejpen med ”silvertejp” eller liknande, för att
förhindra vatten att rinna in. Och normalt ingen inplastning på plåttak. Undantag, takkupor. Om behov vid
fönsterrenovering, självhäftande plastfolie, bredd 300 mm, plastfolien häftar, används för mat, vi har fått
tips om bra laddning på folie från COOP.
4. Dag 2 applicering av identiskt ovan ny yta bredvid. Försiktig skjuvning/ skrapning/ skavning.Normalt
lyfts 2 lager färg loss efter en omgång. 2 omgångar oftast tillräckligt till rätt underlag.
Köp statiskt laddad plastfolie tex här:
https://www.amazon.se/3M-handmasker-avanceradmaskeringsfilmMaskeringsfilm/dp/B000ELV3W4/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=handmasker+3m&qid=1604258134&sr=8-1

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