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

D e m i l j ö a n p a s s a d e E S p r o d u k t e r n a del 1 av 2
Icke alkaliska produkter. De olika ES produkterna är miljöanpassade och neutrala och kan lösa och
lyfta allt organiskt. ES-Metoden utförs med statiskt laddad plastfolie tätt ovanpå, och kräver ingen
neutralisering med tex vatten. Neutralisering och farlig upphettning är historia.
Vår idé med dessa olika ES produkter, är att man själv ska kunna göra tester, naturligtvis med den
statiskt elektriskt laddade plastfolien tätt utanpå.
Naturligtvis har vi även ”lathund” efter 20 år på marknaden, men varje yta kan ändå vara unik
inunder.
Vi har varit med om så konstiga ytor med olika lager av organiska ämnen, motorolja och epoxi där
man minst väntar sig, men man förstår svårigheterna med fasader som tex funnits i världens största
skärgård. Därför ska Du själv göra tester innan jobbet med minst tre ES produkter som vi lämnar
gratis till Dig.
Att kunna lyfta eller lösa färg till rätt underlag, och inte längre. För fäste med hållbarhet.
Det kan man göra med ES-Metoden!
På k-märkta ytor lämnar vi numera alltid det innersta lagret av historiskt intresse.
Egenskaper
Löser färg från färg;
Tvåstegs färglösaren ES+ även är grunden till klotterborttagning, färgspill, alltså att inte skada nästa
lager färg. ES+ används också som effektiv avslutare till torr yta efter ES.
Lyfter och håller ihop färgen;
Observera också att ES1 är en lätthanterlig tvåstegs färglyftare som alltså håller ihop färgen som
skinn.
Vi kan även erbjuda ES3 i minst 500 liter, en batch, som är extra förtjockad ES1. Den lyckas hålla ihop
färgen. För den funktionen, måste dock kemikalien innehålla en en produkt som är farlig för ögonen.
Så man kan inte "hänga" över produkten. Men fasader är ju oftast utomhus.

Skjuva med anpassade verktyg, allt löst ska bort.
De olika produkterna med ES-Metoden,
färg efter färg;
EStunn, ES utan förtjockningsmedel, har också, förutom i färgkar med enhet i, visat sig förträfflig på
gamla militära plåttak.
Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande,
Varför takcare.se inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.
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Bästa miljö vid skonsam färglyftning- Kapsla in-Lyft upp- Miljö avfallshantera- Bästa hållbara utveckling!

D e m i l j ö a n p a s s a d e E S p r o d u k t e r n a del 2 av 2
ES, den avancerade produkten som dominerat de senaste 15 åren, jagar färgen in i materialet inunder.
Den löser även epoxi. Vi kan enklast, även om den inte är det, kalla ES2 som hänger kvar, för en
förtjockad tvåstegs ES. Jobbet på residenset i Kristianstad som gav utmärkelsen Årets Fasad 2020
gjordes med ES2.
Och att göra jobbet med Den helt miljöriktiga färglösaren ES4 är ju drömmen. Den tog vi fram på
begäran av en kommun år 2020 som ett behov att lösa giftigaste båtbottenfärgerna tex International
vc17.
Och ES4 är så miljöriktig att den inte ens behöver miljömärkning.
ES4 behöver också bara lite längre verkningstid. Men miljön är ju viktig, så vi hoppas på att denna
produkt ska bli stor.
Som vi brukar föreslå, låt ES-Metoden jobba under helgen med den elektriskt laddade plastfolien
ovanpå ES produkten.
Allt för att få rätt underlag inför bra skydd mot solen, framtid med hållbarhet, dvs. med giftfri och
diffusionsöppen färg som andas.
Och vänligen avfallshantera miljöriktigt.
Med kreativ hälsning och hållbar miljöutveckling.
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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 !
TÄNK PÅ VAD DU TAR BORT, MILJÖN OCH DRICKSVATTNET!
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