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RAPPORT 

Rengöring och framtagning av hällmålning, fornl nr 301, Lycksele 
socken och kommun, Västerbottens län 

Riksantikvarieämbetets tjänstemän, Rune Löfvendahl och Sven Olof Hjort inspekterade 
den förmodade hällmålningen tillsammans med Skogsmuseets arkeolog Jeanette Joe!sson 
i maj 1995. Vid tillfället togs prover på den sentida målarfärg som täckte merparten av 
den förmodade hällmålningen. Tillstånd att rengöra målningen lämnades av Västerbottens 
länsstyrelse 1995-08-10. Föreskrifter från Riksantikvarieämbetets tjänstemän följdes 
så långt möjligt var (instruktioner 1995-05-31). 
Gunhild Rydström, Skogsmuseet har utfört den antikvariska kontrollen. 

1995-08-21 

Vi barjade använda skalpell för att peta bort det mesta av den färg som satt löst samt 
mossor och lavar. Det var lättast att få bort färger som målats på mossor och lavar . Det var 
framför allt det större centrala området mellan tallen och granen som vi koncentrerade oss 
på. 

! 

Då det rekommenderade norska medlet STS - 7, pga av adressändring, ej kom i tid prövades 
de andra medlen. 

Ammoniak. taoetklister 

Aceton och finmald talk 

Tinner och taoetk!ister 

Hände inte mycket 

Hände litet.Talk-acetonblandningen är dessutom mycket 
svår att få bort - den användes ej vidare 

Där hände det däremot myc:<et mera. Deis då 
tinnerblandningen får ligga på en längre tid samt att mer 
!inner tillförs under tiden samtidigt som ytan bearbetas
med pensel.

Det man kan fundera över är varför det är praktiskt taget omöjligt att få bort den grå färgen, 
där den är mycket tunt påstruken direkt hällens röda färg. 

Andra veckan v 35 

Kontaktade jag Sven-Olof Hjort, dels för att få tag på den nya adressen till Norge och dels för 
att fråga om andra alt färgborttagningsmedel . Jag fick uppgift om ny adress men har till 
dags datum inte t1ört av Norge. Hjort gav tillstånd till att prova andra färgborttagningsmedel 
och berättade samtidigt lite om bergets egenskaper och att det inte skulle hända någonting 
med hällmålningen även om vi provade andra medel. 

Jag provade "Bums" men tyckte att det hände för litet. Därefter skaffade jag ett medel som 
heter "Färg-Loss", innehållande Aromatiska kolväten och N-Metylpyrrolidon 

Då löstes den grå fägen långsamt upp (gråfärgen var av Latextyp). 
Bästa resultatet med "Färg-Loss" erhölls där den grå färgen låg över den blå (blå färg -
alkydfärg). 



Efter samtal med målare på HP-Färg i Lycksele, som kontaktat sina experter, fick jag tips på 
ett medel som heter "Bioo Cleen" (innehållande blandning av växtoljeestrar) som skulle 
fungera på plastfärger. 

Då jag provade "Bioo Cleen" och "Färg-Loss" använde jag värmepistol , en uppspänd 
presenning och kupevärmare eftersom bergväggen ligger i skugga över halva dagen så här 
års. Bioo - Cleen var inte tillräckligt effektiv.Efter att ha använt "Färg-Loss" över nästan hela 
de övennålade ytorna, i olika omgångar samt under längre och kortare tider, använde jag 
Tinner-tapetklister i flera omgångar. 

Mycket tid gick åt till att skölja bort samtliga rester av lösningsmedlen, lossnande färger och 
mossor. (il efterhand kan tyckas att en motorspruta skulle sparat mycket tid och att det 
dessutom skulle ha blivit bättre avsköljt). En del av mossorna, lavarna gick bra att få bort 
torrt tillstånd men bästa resultatet får man om de är uppblötta. 

Den senast spraymålade färgen, orangegul, gick mycket lätt att få bort med "Färg-Loss". 
Tiden för färgborttagningsmedlets verkan var olika beroende på värmen på berget och i 
luften. Trots att utetemperaturen denna dag var 10 grader och mulet verkade Färg-Loss 
effektivt även på kortare tid som 30 minuter. De andra dagarna var temperaturen 14 till 
18 grader och solen låg på från eftenniddagen och till åtta på kvällen. 

1995-09-01 sista arbetsdagen 

Under veckan har fler distinkta röda färgfläckar framträtt. Ingen har med säkerhet kunna 
tydas som en känd figur. Efter rengörning på de stora ytorna prövades en liten yta 
strax ovanför ett brott i hällen. Ytan var täckt av grå färg. Detta var ett hugskott eftersom 
ytan befann sig lite vid sidan av det centrala området och sista dagen skulle egentligen 
ägnas åt rapporten. Vi hade diskuterat att fotografera en sista gång samt göra 
uppmätningar av ytan. 

Pga av att jag arbetat så intensivt med väggen under två veckor, med Umeälven och 
staden bakom ryggen, kände jag starkt för denna lilla yta uppströms tallen. 
Jag lade på Färg-Loss som fick verka medan jag fotade i övrigt. En fantastisk känsla att 
se en figur komma fram och ännu bättre att få bekräftat att jag inte såg i syne! 

Figuren, den lilla älgen, kom så att säga fram i dagsljus i sista minuten. 

Rune Löfvendahl på Riksantikvarieämbetet kontaktades och jag tyckte jag fåit lön 
för mödan då även han blev entusias+ isk. 

Lycksele den 6 september 1995 

fYi�ffe� 
Åsa Bertholdsson 
Skogsmus8et 

Bilaga: Foton färg, RAÄs föreskrifter för rengöring, inventeringsuppgifter 1976, skiss över 
den rengjorda hällen 
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Handläggare. enltcl/ Handled b_v. Jepanmen1 

Per Lindberg, Kemisk analys, ce 
Tel +46 (0)33 16 52 86 

Färganalys 

Föremål 

RAÄ/RlK 
Stenenheten 
Runo Löfvendahl 
Box 5405 
114 84 STOCKHOLM 

Darum!Date BctcclcningiRe/errmce 

1995-04-03 95Kl l 170 
Sida/Page 

I ( 1) 

Färgflagor från grov granityta, insända av uppdragsgivaren. Färgflagoma bestod av två 
skikt, ett blått undre skikt och ett grått övre skikt. 

Provmängd: 
Ankom SP: 
Analysdatum: 

Uppdrag 

ca 2 cm2 

1995-02-10 
vecka 13. I 995 

Bestämning av bindemedelstyp i färgskikten. 

Metod 

Färgskikten separerades och extraherades i diklormetan. Lösningsmedlet indunstades 
och återstoden analyserades i infrarödspektrofotometer. 

Resultat 

Grått tärgskikt 

Bindemedlet utgörs av en polyvinylacetat sampolymer (PV Ac ). Färgen är av latextyp 
och är löslig i organiska lösningsmedel. 

Blått färgskikt

Bindemedlet utgörs av en alkyd. Alkydfärger kan förtvålas av alkalisk vattenlösning. 

SP - Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut 
Kemisk analys 

/ /,.-
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-y ngve Albinsson-......-
_J ekniskt ansvarig 
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Per Lindberg 
Teknisk handläggare 

SP. Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Box 857. 50115 BORÅS. Tel 033-16 50 00, Telefax 033-13 55 02 
3....a,sn NabOnal Testmq and Resean:n lnSIJtute. ao.r 857. 3-501 : 5 BORAS. SWEDEN. �e/eonone - Jö JJ 16 50 00 �e/efax + 46 JJ I J 55 02 · t 70.DOC 

Jppgllt om matcsakemei kan fås pti bega-an. lnlonnat1011 azxu measuremem unce,ra,nry """�given an ff!Quest. 
Jeua 00kumen1 får enoaat återges , ,., nelhet. om ,me SP • torvag SMtttiqen gOClkant annat. 

-flis aocumenr may not oe recrooucea omer man ,n f'.JU �1ceor 'Mffl rr:e anor wnrten aoorovaJ af SP 
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Till 

Hocell Lappland 
Sven Roosqvist 
Box34 
92111 LYCKSELE 

Information om hällmålningen på Korpberget i Lycksele 

På Korpberget i centraia Lycksele rinns Sveriges nordligaste kända häil
målniniz. Hällmålnin!wr anses vara ildre än hällristninizar. och ha tillkommit 
under jägarstenaldem1 i :-iorrland 6000-1000 f. ir 0). 

Hällmalningen på Korpberget ir i sen cid till stora deiar övermålad med rirg 
och bevuxen med lavar. 'iariör jen är svårtydd. Riksantikvarieämbetec har 

· emellertid visat intresse :·ör :in försöka rengöra hällmålningen.

Strategiskt placerad efter Bla vägen. min i Lycksele och aildeies bredvid l!IT
stort hoteil skulle en iordmngsrälld och uppskyltad hällmålning förstås vara
en turistanraktion av betydande värde. Tills möjligheterna till rengöring och
iordningställande är utredda måste hällmålningen skyddas från ytterligare
påverkan. Bergväggen ir starkt vittrande och känslig för angrepp.

Hällmålningen på korpberget ir registrerad som fast fornlämning 0ch.
tillsammans med ert område runt om. skyddad enligt kulturminneslagen.
Länsstyrelsens kulturmiljöfunktion svarar för tillsyn och upplysningar om
fornlämningar (bitr. länsanrikv. Jan Sundström. 090- lO 72 �).

Dan Loren 
kulturmiljöantikvarie 

:<:opta till 

:....uisstyrelsen. :..:u1tunn1l1oi"uru-:.::;ne:: 
'.idsterlxmens museum .. �u1tunmiioan.:. 
:..,:me:i uruversHec. :nst :· . ..rKeo101U 
�A. r_Jf Berulsson 

_. ,:);Se:e :..ommun: 3yggnausnamnuen 

'"stadress =: esoilsaoress 

<unur- · x:n r nuusnamnuen 
:<u, tur- . x:n In uusKoncoret 
=:.u;u gnelSKomore1 
::i'.lfK.lYlletmngen 

:'etefon =u 

�9:a-'.:: �o 



Fornlämning RAÄ nr 301 Lycksele sn 
Lnventerat 22/6 1976 av Klas-Göran Selinge 
(sedemera avd.dir. för fornminnesavdelningen på 
Riksantikvarieämbetet, numera pensionerad) 

Orienteringsuppgi:fter 
4 meter NNÖ om strand (NNV-SSÖ) och 8 meter NNÖ om basen av låg, 
brant utspringande bergudde. 

T errängupp gifter 
Foten av SSÖ delen av närmaste lodräta (8-10 m h) klippvägg ovan låg 
berghylla mot strand. Skogsmark. 

Beskrivning 
Hällmålning, rest av, en 8 meter lång (NNV-SSÖ) och intill 2 meter hög 
( vanligen 1-1,3 meter hög), anbragt på nedre delen av närmaste lodräta 
klippvägg med mycket svagt överhäng ställvis. Målningen består nu av 
fläckvis synliga färgfält och grova linjer. De förra intill 0,3 meter stora, de 
senare intill 0,1 meter breda. Inga som helst figurer är nu säkert avläsbara, 
men något NNV om mitten kan vara rest av en dylik på 1,2 meter hög, 0,5 
x 0,3 meter. 
Färgen är klarröd till vinröd och synes vara av samma kulör och nyans som 
på säkra hällmålningar. Bergväggen är grovkristalliserad och starkt 
vittrande, och ställvis (t. ex. bakom och SSÖ om en gran framför 
mittpartiet) står obetydliga färgfläckar kva� på de nu framspringande, 
minst vittrande partierna. 
I bergytan finns stora partier av gulbruna till gulröda, grovkristalliska, 
vittrande partier. Denna färg finns dock i själva berget medan den 
ovannämnda är klart påmålad och rödare. De slätare ytorna är delvis 
lavbelupna. Hela målningsytan är delvis (i NNV delen till stora delar) täckt 
av i sen tid påmålad, grå färg med blå stänk, troligen plastfärg. Denna 
målning fortsätter längs stora partier av bergväggen mot NNV där denna 
stupar ner i sjön. 
Färgens art och anbringning, den starka vittringen samt förekomsten inom 
ett begränsat parti, talar för att det kan vara en äkta, förhistorisk 
hällmålning. Att denna i så fall ej observerats trots läget kan bero på att 
inga figurer kan urskiljas p. g. a. vittringen. Den bör om möjligt rengöras 
från den grå färgen och lav innan R-märkningen. 
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Hällmålningen på Korpberget i Lycksele 
Sveriges nordligaste kända hällmålning 

Häll.målningar antas vara äldre än hällristningar och ha tillkommit under stenåldern 
( ca 6000-2000 år f.år 0). 

Häll.målningar är i Mellannorrland och södra Lappland kända på 11 platser. 
Häll.målningar förekommer främst i Norrland men finns även i Bohuslän och 
Värmland. Motiven är oftast djur-älgbilder dominerar. 
Färgen är järnhaltig ockra som ingått en förening med bergväggen. 

Häll.målningen i Lycksele upptäcktes 1976 av Klas-Göran Selinge (avd.dir. på 
F omminnes avdelningen på Riksantikvarieämbetet, numera pensionerad) och 
Lars Forsberg, (t.f professor vid Umeå Universitet), vid inventering av fornminnen i 
Lycksele. 

Besiktning och undersökning av hällmålningen 

Runo Lövendahl och Sven-Olof Hjort från Riksantikvarieämbetet kommer att 
besiktiga och undersöka hällen och målningen. Lövendahl kommer att genomföra 
tester på den färg som i sen tid målats över hällmålningen. Vi hoppas få svar på om 
färgen kan avlägsnas utan att skada den underliggande hällmålningen. 

Tisdag 30/5-95 kl.13.00, vid hällmålningen intill hotell Lappland, kommer vi 

att berätta vilka svar undersökningen gett. 

� 
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- Jeanette J oelsson
Kulturmiljöantikvarie

Postadress 

9ox 176 

921 23 L :'Ci<SE�.= 

3esoksaelress "'."eteton 

�950- '379 <15 
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Lycksele den 21 september 1994 

Till 

Länsstyrelsen i AC län 
Näringslivsavde!ningen 
Olle Forsman 

90186 uMEA 

Yttrande angående planerat vattenfaH på Korpberget i Lycksele 

Den fasta fornlämning som registrerats (RA .. A nr. 301 Lyckseie sn.) på 
Korpberget i Lycksele utgörs av en hällmålning. Fornlämningen är belägen pa 
södra delen av den sida 1v Kcrpberget som vener mot Cmeälven. 

U rider förutsättning att det pianerade vattenfallet anläggs på tillräclcligt avstånd 
fcin hällmålningen. och art -!'tenrueila arbeten t det sköra och mycket vittrings
benägna berget inte skadar iällrnålningen. har Skogsmuseet inga invändningar 
mot projektet. Arbetena bör emellertid övervakas av antikvarisk personal. 

Innan planeringen av vattenfallet fortskrider bör en mycket noggrann undersök
ning av resten av Korpberget göras för att säkerställa att inga ytteriigare häll
målningar eller andra fornlämning finnes på den berörda bergssidan. 

Länsstyrelsens k:ulturmiljöfunktion avgör hur stort omrade runt en fast fornläm
ning som skall skyddas enligt kuiturminnesiagen. 

/4�� 
Dan Loren 
kuitunniljöantikvarie 

Kopia [!il 

Lansstyretsen t AC !än. :ru.irumuijoi'tum1onen .. msanukvane :<.ann �.:1ksson 

� 
3ox 176 
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INSTITUTIONE:'-i FÖR KO:-;�ERVERI:-JC 

RIKs l606-420 I 
Stockholm 95.05.31 

Färgborttagning från hällmålningen på Korpberget. Lvcksele 

Korpberget är en brant vägg som srupar ned mot Umeälven. Den ligger alldeles norr om Lappland hotell. 
Vid fornminnesinventeringen 1976 noterades på den redan då bemålade väggen röda järnfärgningar på 
fårgfria partier. vilka bildade en påtagligt mönster. Detta bedömdes utgöra del av en mällmålning, som 
troligen delvis var dold under senare påmålad fårg. 

Vid besök på platsen 950530 kunde undertecknade RL och SOH med assistans av Dan Loren och Jeanene 
Joelsson från Skogsmuseet notera följande. Berget består av en mycket grov ljus granodiorit dominerad av 
mineralen plagioklas och kvarts. Bergarten har i branten en skrovlig och ojämn yta. genomsatt av rikligt 
med sprickor. Dessa är delvis öppna och stenmaterial lösgöres och faller ut genom vittring (troligen mest 
sprängning av is). Bergarten grusvia:rar ställvis, tex. vid hotellets nordöstra hörn. [ granodioriten finns 
vidare troligen pyrit ( eller anrian järnsulfid). eftersom den nysprängda ytan var brunfläckig av utfälld rost 
Den branta sydvästväggen mot älven är upp till tio meter hög och nästan lodrät Den täcks dels av lavar av 
olika släkten - Candelariella. Lecanora. Lecidea och Umbilicaria- samt i talrika sprickor även mossa. Två 
delytor. totalt cirka 10 m 2. är täckta med fårg av fyra olika typer förutom röda järnoxider. Färgerna är 
applicerade i följande ordning (äldst först): blå= vit> ljusgrå> brandgul. Den blå fårgen. en alkydfärg c!nl. 
Sveriges provnings- och forskningsinstirut bildar det understa skiktet och täcker troligen ungefår lika stor 
yta som överliggande ljusgrå färg. Den vita fårgen. som ännu ej analyserats. är troligen av samma typ som 
den blå och underlagrar den ljusgrå. Den täcker troligen bara små ytor. Den ljusgrå färgen täcker den blå 
färgen och är av latexryp. den är löslig i organiska lösningsmedel. Betydligt senare har nagon sprayar en 
brandgul färg på två mindre ytor. 

Enligt Dan Loren och Jeanette Joelsson på Skogsmuseet har bemålningen av de redovisade fyra färgerna 
gått till på följande sätt. Den blå färgen har målats på av Skogiselever som ett skämt någon gång i slutet :iv 
1960-talet. Möjligen har även den vita färgen applicerats vid samma tillfälle. Från kommunens sida fann 
män de påmitiade blå ytorna mycket stördilde. Emdlertid kunde man ej hina någon iämpiig metod J.rt r.a bon 
färgen. Man målade därför helt enkelt över den blå ( och vita?) färgen med en ljusgrå latexfårg. Relativt 
nyligen (de senaste åren) har någon okynnessprayat två mindre ytor på bergväggen. varav en ovanpå den 
ljus grå färgen. 

Det finns två centrala frågeställningar i relation till den förmodade hällmålningen, nämligen: 
A/ Har vi an göra med en verklig hällmålning eller är det narurlig rost som omvandlats till röd hämati(> 

8/ Hur frilägger man stenytan med ev. hällmålning från senare fårgskikt utan skada på stenytan och den 
röda härn atiten? 

Den första frågan tänker vi söka klargöra genom att undersöka insamlade prov. Denna aspekt behandlar vi 
därför inte vidare här. Fråga två är viktigare. Efter tester på plats 950530 rekommenderar vi följande lösning 
i flera steg. 

1/ Ta bort grenar från den tall som står framför den bemalade ytan. 

2/ Fotografera ytan. Dels bör man ta en oversiktsbild över hela den påmalade yran. För detta ändamål 
behöver man troligen använda båt för 1tt komma på tillräckligt stort avstånd. Fotografera gärna under 
halvmuletväder/beslöjad himmel för au undvika starka kontraster med skuggor. Tag också -i-5 inbönies 
,)verlappande bilder över hela den förmodade hällmålningen. 

:I De färgskikt vi vill avlägsna ir i stor utstråckning uppspruckna och tenderar :.ltt lossa från underlaget. Den 
bästa metoden att avlägsna dessa partier, både blå och ljusgrå fårgJ är att försiktigt peta bort färgen med 
skalpell eller liten vass kniv. Detta gör .jefinirivt minst skada och fungerar troligen bäst i tom väder. Vi 
mser :m största delen av den bemålade '-'tan kan avlägsnas pa detta satt. 
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Statens historiska museer 

I NSTITUTIONE� FÖR KO!'ISERVERING 

� Den del av fårgytan som är tät och sitter kvar efter denna behandling måste tas bort kemiskt. Vi 
rekommenderar att man använder ett norskt lösningsmedelsbaserat färgborttagningsmedel. STS - 7, som 
kan erhållas från STS A/S. an. Harald Uttler. Motzfeldtsgate 10, OSLO I. Man måste först testa medlet,; 
effekt Det fungerar bäst när luft och substrat är varmt. så 1:!ll solig eftermiddag borde vara lämplig för 
arbetet. 
Stryk först på ett tjockt (flera mm) lager med fårgborttagningsmedlet på en dm.2..stor provyta. Testa an 
skölja och skrubba bort färgen efter olika tidsintervall. t.ex. 10, 20. 40. 60. 90 och 120 minuter. Välj 
sedan lämplig appliceringstid för fullskalearbetet Med hjälp av varmt (uppvärmt) vatten och mjuk borste 
(använd plasthandskar) gnuggar man sedan stenytan tills färgen försvinner. Arbetet utföres bäst under 
tom väder. Om effektiv kan behandlingen upprepas 2-3 ggr. Avsluta behandlingen med att tvätta/skölja 
med rikligt med vatten. 

5/ Man låter nu stenytan torka Om färg fortfarande finns kvar kör man ett rengöringssteg till. Rör ihop 
ammoniak och tapetklister'(helst modokallklister) till en geleaktig blandning. Denna penslas ganska tjockt 
på de ytor som fortfarande har färg kvar. Låt sitta tills färgen löser sig ( 10-30 minuter), varpå man 
sköljer med varmt vatten under bearbetning med mjuk borste. 

6/ Finns nu fortfarande blå (eller vit) färg kvar kan man stryka på en blandning av aceton och finmald talk 
eller också en blandning av rinner och tapetklister. som stryks på som under punkt 5. Llt sitta 2-20 
minuter och tvätta med varmt vatten under bearbeming med borste. 

7/ Efter avslutad kemisk behandling sköljs stenytan med rikligt med vatten. Lavar och mossor kan. om sa
önskas. avlägsnas när de är fuktiga. De kan då län skarpas bort med skalpell. Vissa skorplavar kan vara 
knepiga att avlägsna. men detta torde inte heller vara nödvändigt. 

�/ Fotodokumentera p.s.s. efter som före behandlingen (punkt 2). Var noga med :m fotografera samma �tor 
JVrr, jjin fdrclse. 

9/ Skriv en kortfattad rapport på arbetet med åtföljande foton. Redovisa särskilt hur de olika 
borttagningsmetodema fungerade. Skicka kopia av rapporten till RAÄ (någon av undertecknade\. 

Vi uppskattar tidsåtgången till cirka 9 arbetsdagar. An peta bort sprucken och lossnande färg torde ta ca 3 
arbetsdagar. medan den kemiska behandlingen troligen fordrar ca 6 arbetsdagar. Fotografering, slucrappon 
m.m. bör gå på ytterligare en dag. Vi rekommenderar att tre personer utför arbetet med arkeolog eller
antikvarie som ledare. Arbetet bör utföras under sommartid och med nödig försiktighet

Vi lämnar gärna mera detaljerade anvisningar under arbetets gång om önskvärt. Det är inte omöjligt an 
kompletterande åtgärder behövs. När det gäller färgfrågor är SOH mest kompetent när det gäller 
materialfrågor RL. 

XX: Linsmuseet i Umea 
L; lf Bertilsson. RAÄ 
L;lf Lmdborg. RAÄ/RIK 
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BORTTAGNING PLASTFIRG 

Plastfärg kan enkelt tas bort på trä, metall, sten och andra 
underlag, t.ex på husfasader, dörrar, fönster, inredning och 
möbler. 

Produkten innehåller naturliga växtoljor, den är helt biologiskt 
nedbrytbar och helt ofarlig för människor och natur. Inte ens 
stänk i ögonen innebär någon fara. 

PROVA ALLTID BORTTAGNING PLASTFÄRG 
Prova alltid DIREKT på färgen som du vill ta bort. För ändamålet finns borttaga• 
ren på en 1 dl provflaska. Prova på en yta av max 50x50 cm. 

BRUKSANVISNING OCH PRAKTISKA RÅD 
Produkten !öser Inte andra färger, och påverkar inte fönsterglas eller metaller. 
Plast eller syntetmaterial kan etsas eller lösas och måste skyddas vid risk för 
spill. Skydda med byggplast eller byggpapp s.k. mjölkpapp. 

BRUKSANVISNING 
Spraya BORTTAGNING PLASTFÄRG finfördelat på färgen, eller lägg på med 
pansel eller roller. Ytan skall vara torr och fri från tett. 
Produkten absorberas snabbt. Vänta och upprepa tills färgen är mättad. 
Den får då en blank yta. Har för lite borttagare lagts på, får färgen en vitaktig 
torr yta. 
Om .färgen är lättlöslig kan hela färgskiktet enkelt brytas igenom med en 
skrapa efter 30 minuter till 1 timma. 
För maximal effekt och för att underlätta efterföljande skrapning/borstning, låt 
gärna borttagaren verka i 6 - 12 timmar. Borttagaren torkar inte ut under tiden 
och behöver inte täckas över. Sol och hög temperatur är inte negativt utan ökar 
effekten och minskar tiden för maximal verkan. Låg temperatur har omvänd 
inverkan. Plastfärg som lösts förblir mjuk i flera dygn. 
SKRAPA AV LÖST FÄRG, RESTER AV LÖST FÄRG, T. EX! TUNNA LAGER 
ELLER PÅ SVÅRÅTKOMLIGA STÄLLEN, KAN RUGG.AS UPP MED HÅRD 
BORSTE OCH DÄREFTER SPOLAS AV MED BIOKLEEN FASADTVÅ TT I 
SPÄDNING MED 20 DELAR VATTEN. Effektivast görs detta med högtryck, 
men det går också brn med hink/borste. Vid borttagning av flödigt målade parti· 
'3r kan det vara nödvändigt att upprepa behandlingen. Har vatten använts måste 
ytan då torka mellan behandlingarna. 

BORTTAGNING AV PLAST.FÄRG PÅ SUGANDE UNDERLAG. 
Vid borttagning av plastfärg på: rsverterade 1asader, puts, porösa plattor och 
andra sugande underlag är det vit•:tigt att rioga ,),O'va borttagaren och att prov;;i 
ut verktyg och arbetsmetod. 
Det är också viktigt �\t ,aster av b•Jritcigaren tvättas ur underlaget med högtryd 
och BIOKLEEN Fasadtvätt. 

Vänd! 
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EFTER BORTTAGNING AV PLASTFÄRGEN 
TVÄTTA MED BIOKLEEN FASADTVÄTT I SPÄDNING MED 20 DELAR 
VATTEN. AVSLUTA MED ATT SKJÖLJA NOGA MED RENT VATTEN. LÅT 
TORKA I MINST 24 TIMMAR FÖRE MÅLNING MED REKOMMENDERAD 
GRUNDFÄRG. 

PLASTFÄRG SOM TAGITS BORT 
Löst färg som skrapats eller spolats bort blir som torr aska när medel och vatten 
torkat. Dessa rester kan borstas eller krattas ihop och hanteras som vanligt 
avfall. Produkten torkar långsamt. Plastfärg som lösts förblir mjuk i flera dygn. 

TEKNISK INFORMATION 
Produkten används koncentrerad, kan ej spädas. 
1 liter Borttagning Plastfärg räcker till 5 - 10 m'. 
Åtgången är beroende på färgskiktets tjocklek. 
Förpackningar: 1 dl provflaska, 1 L och SL 

RENGÖRING AV VERKTYG 
. Vatten och vid behov BIOKLEEN Målarsåpa. 

VARUINFORMATION, BIOKLEEN BORTTAGNING PLASTFÄRG. 
Produkten innehåller: En blandning av växtoljeestrar 

KLASSIFICERING ENLIGT SVENSK LAG 
- EJ hälsovådlig
- EJ brandfarlig
- EJ märkningspliktig; ej giftig, frätande eller hälsoskadlig.

BIOLOGISKA EGENSKAPER 
Produkten är lätt biologiskt nedbrytbar enligt test ISO - 7827. 
Naturskyddsföreningen har inget test för Bra Miljöval. 

RISKER OCH SKYDDSÅTGÄAOER 
EJ irriterande vid hudkontakt, vid stänk i ögonen, eller vid förtäring. 
Stänk i ögonen ska sköljas bort med vatten. Stänk på huden tvättas bort med 
tvål och vatten. Vid förtäring drick vatten. 
Registrerad hos Bygghälsan och Giftinformationscentralen. 

FÖR VIDARE INFORMATION. 
Kontakta Teknoclean tel. 0302-32888. 

Tekno@O@@IJD 
Fack 5029, 448 51 Tollered, Tel. 0302 - 32 888, Fax. 0302 - 324 Si 
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Korpberget, Lycksele augusti 1995. 

Bergväggen före arbetets början. 





Den enda tydliga figur som framkom vid rengörningen. 


