Färgborttagning
Arbetsråd för Färgborttagare.

Vattenburet färgborttagningsmedel
utan obehaglig lukt.

1. Rör om i burken ordentligt.
2. Lägg på flödigt med Färgborttagare med en pensel eller
roller tills underlaget är täckt. Ju fler färgskikt du vill avlägsna desto tjockare skikt med Färgborttagare behöver
du lägga på.
3. Låt gärna medlet verka över natten om färgskiktet är svårt
att få bort. Se nedan för verkningstider.
4. Vid höga temperaturer eller direkt solljus kan medlet torka
ut. En tunn plast kan då läggas över ytan för att förhindra
detta.

Färgborttagare är ett vattenburet färgborttagningsmedel,
avsett för borttagning av olje-, alkyd och latexfärger samt
lacker på trä och metall. Används såväl inom- som utomhus.
Det kan även användas på plastisol. Den speciella konsistensen gör att Färgborttagare inte rinner på stående ytor.
Färgborttagare etsar ej glas, aluminium eller galvaniserad plåt.
Medlet ska inte användas på linoleum, vinyl, pvc eller andra
plastytor.

Verkningstider.
Har du hårda ytor eller ytor med mycket färg är det en fördel
att applicera ett tunt lager och vänta 20-30 minuter innan du
lägger på ett andra tjockare skikt. Då öppnar sig färgen och
du får en bättre effekt.

Vattenspädbar och luktfri.
Färgborttagare är behaglig att arbeta med. Den innehåller
inga starka lösningsmedel och är i stort sett luktfri. Verktygen
rengör du med vatten och såpa eller diskmedel. Den är biologiskt nedbrytbar och oskadlig för miljön.

Vänta tills färgskikten lösts upp. Ju tjockare skikt desto viktigare att låta medlet verka i fred. Istället för att ta bort det
yttersta färgskiktet när det börja mjukna, låt Färgborttagare
verka ordentligt och lösa upp färgskikten ända på djupet.

Gör så här för ett lyckat resultat.
Börja med att läsa bruksanvisningen på burken och följ sedan
arbetsråden här nedan. Produktfakta finner du på sista sidan.

Medlets verkningstid är beroende av färgtyp, antalet färgskikt
och färgskiktens ålder.
• 1–2 lager färg tar normalt ca 1 timme.
• 3–4 lager färg tar normalt 3–5 timmar.
Vissa färgtyper kan ta betydligt längre tid, som t ex riktigt
gammal oljefärg.
• 4–6 skikt tar upp till 18–24 timmar innan alla skikten lösts
upp. Dessa riktvärden gäller vid normal rumstemperatur.
Vid ca 10 grader och vid färgborttagning utomhus krävs
oftast dubbelt så lång tid.

Färgborttagning.
Förberedelser för färgborttagning.
Tidigare målade ytor eller klarlackade möbler
och snickerier.
Ställ gärna möbler som ska behandlas på ett bord för att få
en bekväm arbetsställning. Skydda ytor som ej ska behandlas
med skyddspapp. Skruva bort eventuella beslag.
Applicera.
1.

3.

Avlägsna färgen.
2.
1.

2.

3.

4.

4.
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Plåt och metall.

1. Ta bort den uppmjukade färgen med en stålspackel eller
färgskrapa.
2. För ömtåliga ytor används t ex en otandad ”limspridare”.
Arbeta i träets längdriktning. Var försiktig så att du ej skadar
ytan.
Om du har försökt ta bort färgen för tidigt innan alla skikt är
upplösta, applicera ett nytt lager med Färgborttagare istället
för att fortsätta skrapa bort färgen och därmed riskera att
skada träytan. Vid mycket tjocka och gamla färgskikt kan behandlingen behövas upprepas flera gånger.
3. De sista färgresterna tar du bort med en grön eller brun
Scotch-Brite svamp och lite Färgborttagare.
4. Till utsmyckningar och profiler kan du använda en kniv eller
nagelborste. Tvätta rent med vatten.

Du kan använda dig av en högtryckstvätt vid borttagning av
medlet på plåt och metall. Låt torka ordentligt.

Användning utomhus

Slipa med slippapper 240 och sedan slippapper 400 om du
vill ha riktig hög finish, t ex inför lackning.

Färgborttagare fungerar utmärkt på exempelvis dörrar, snickerier, fönster och plåt utomhus. Applicera medlet med pensel, roller eller spruta (sprutmunstycke från 0,019–0,021)
till ett heltäckande skikt. Undvik att lägga på för tunna skikt.
Medlet kan normalt ligga på över natten utan risk för intorkning. Vid för höga temperaturer eller direkt solljus kan en
tunn plast läggas över ytan för att förhindra att medlet torkar ut. Medlets verkningstid varierar från ca 20 minuter till
24 timmar beroende på färgtyp, antal färgskikt, färgskiktets
ålder och omgivande temperatur. Verkningstiden ökar vid
låga temperaturer. För borttagning av hårda eller glatta färger
applicera ett tunt skikt på hela ytan och vänta ca 30 minuter
innan ytan täcks med ett andra tjockare skikt Färgborttagare.
Prova alltid på en mindre yta först för att se hur lång tid som
behövs.

Skydda växter vid husfasaden.
Var noga med att täcka växter och andra ytor med plast eller täckpapp. Se även till att du samlar upp alla rester när du
skrapat bort den gamla färgen.
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Tips.

Produktfakta.

Vänta tills Färgborttagare har verkat.

Färgborttagare

Låt Färgborttagare verka ifred tillräckligt innan du börjar
avlägsna färgen. Då hinner färgborttagningsmedlet tränga
ner i färgskikten.

Åtgång: 1 liter räcker till ca 1–4 kvm.
Verktyg: Pensel, roller, skrapor och slippapper.
Rengöring av verktyg: Vatten eller Penseltvätt.

Ta fram originalmålning på gamla möbler.

Vill du veta mer?
Kontakta närmaste återförsäljare
eller Alcros kostnadsfria rådgivning på
tel 020-62 20 20.

Är du snabb kan du ta bort färglager för färglager för att ta
fram originalmålningen på t ex en möbel. Då måste du vara
uppmärksam och avlägsna ett skikt i taget vartefter det
mjukas upp.

Tänk dig för innan du tar bort färgen på gamla
möbler och snickerier.
En antik målad möbel kan vara värdefull även om den är lite
nött och sliten. Tänk därför efter en extra gång innan du tar
bort färgen på gamla saker, som då kan minska i värde.

Tips för slutbehandling.
När färgen är borttagen kan du välja att behandla ytan på olika
sätt. Har du fått fram en vacker träyta kan du skydda den med
någon av våra fina lacker. (Se arbetsråd ”Klarlacka på trä”). Vill
du måla eller lasera ytan finns det många möjligheter med
färg från Alcro. (Se arbetsråd ”Måla möbler och snickerier”,
”Lasera väggar” och ”Lasera möbler och snickerier”).

Hjälp till att skydda naturen.
Häll inte ut Färgborttagare i avloppet. Det försvårar renings
processen i reningsverket. Lämna istället överbliven färg,
lösningsmedel, verktyg etc till en miljöstation i din kommun.
Läs mer om hur du skyddar miljön och dig själv på
förpackningen eller aktuellt säkerhetsdatablad.
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