ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИСТА
Limewash
Всички бои на Farrow & Ball са екологично чисти с ниско или минимално съдържание на ЛОС (летливи органични съединения) и
са на водна основа, придаваща им слаба миризма и кратко време за изсъхване, което носи полза както на вас, така и на
околната среда.

Предлагат се в:
100ml

750ml

2.5L

5L

√

US Gallon

във всички цветове на Farrow & Ball с изключение на следните: 19, 26, 27, 30, 31, 34, 36, 40, 42, 43, 47, 51, 57, 64, 66, 74, 81, 86, 89, 93, 96,
210, 212, 217, 220, 222, 223, 233, 235, 237, 244, 245, 246, 248, 251, 254, 255, 256, 268, 269, 270, 271, 273, 277, 278, 280, 281, 287, 288, 289, 290, 292,
294, 295, 296, 297, 298. Достъпни директно от Farrow & Ball (посетете www.farrow-ball.com, изпратете имейл: sales@farrow-ball.com или се
обадете на: +44 (0) 1202 876141), нашите шоуруми и избрани търговци в международен план.

Описание на продукта:
Изключително дишащо покритие за вътрешни или външни стени и тавани с традиционна конструкция. Моля, направете справка с
нашите Съвети за продукти и Информационен лист за безопасност преди употреба.

Подготовка на повърхността за използване на варова боя Limewash:
Всички повърхности трябва да бъдат здрави, чисти, сухи и чисти от мръсотия, грес и други замърсявания. Може да се получи лющене
или белене на боята, ако боядисването се извършва върху слабите слоеве боя. Новите субстрати - Farrow & Ball Limewash могат да се
нанасят директно. Структурно повредени повърхности - като пукнатини или хлабава мазилка, трябва да се ремонтират или да се
запълнят с мазилка/пълнеж на основата на варови субстрати. Farrow & Ball не препоръчва употребата на модерни пълнители на
основата на варови субстрати, тъй като те ще задържат влагата и са доста твърди, като водят до напукване и неравномерна
порьозност при боядисване. Всякакви поправки трябва да бъдат със същата плътност като субстрата, за да се избегне неравномерен
цвят. Нестабилни повърхности - всякакви нестабилни частици, прах, замърсявания, лишеи и грес трябва да бъдат избърсани с четка
или измити. Повърхности, заразени с плесен или водорасли - Те трябва да бъдат обеззаразени чрез измиване с подходящ фунгицид
или с разредена белина, за да премахнете всякакви микробиологични спори и да спрете всякакъв по-нататъшен растеж. Оставете да
изсъхне напълно и почистете с четка. Не използвайте фунгициди, които съдържат силикон. Farrow & Ball Limewash не е подходящ за
използване върху непромокаеми повърхности, като твърди циментови мазилки, гипсокартон или тухли и не работи добре с
пясъчник.

Нанасяне на Limewash:
Разбъркайте добре преди употреба. Варовите мазилки могат да варират значително в порьозност, което водят до образуването на
кръпки, което е по-изразено при по-тъмните цветове. Следователно limewash изисква минимум три слоя за изграждане на
непрозрачност и за изглаждане на неравномерностите в тоналността. Когато използвате Farrow & Ball Exterior Masonry и Farrow & Ball
Limewash на същия обект, ще има забележима разлика в текстурата и цвета. Не нанасяйте Limewash в много влажни или мокри
условия, при силен вятър, директна слънчева светлина, или ако има опасност от замръзване няколко седмици след нанасянето на
Limewash. Разреждане: Разредете Limewash с вода според условията на обекта. Това обикновено е между 10 - 30%, но би могло да бъде
до 100% в зависимост от повърхността, която се боядисва. Моля, имайте предвид, че цветовете в Limewash варират в зависимост от
повърхността, върху която се нанасят. Някои цветове може да се появят до 10 тона по-тъмни при намокрянето им. Моля, проверете
дали имате правилния цвят преди употреба, тъй като ние няма да отговаряме за разходите за декориране, причинени в резултат на
прилагане на неправилен цвят. Когато трябва да се използва повече от една кутия от същия цвят, уверете се, че номерата на
партидата са идентични или ги смесвайте преди употреба. Нови повърхности - Наскоро шпаклованите с варова шпакловка
повърхности трябва да бъдат напълно карбонирани и изсъхнали 4-5 седмици преди нанасянето. Съображения: Благодарение на
традиционния характер на това покритие, Farrow & Ball Limewash не приема последващи слоеве модерни бои.
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Температура на приложение:
Не нанасяйте боята при температури под 10°C или при прекомерна топлина над 30°C.Избягвайте боядисване на пряка слънчева
светлина. Избягвайте нанасянето на открито, ако има вероятност за дъжд.
За най-добри резултати нанасяйте рано през деня, като оставите на продукта време да изсъхне преди вечерта (когато може да
възникне кондензация).

Ниво на покритие (m2/l на слой):

Време на изсъхване:

Варира в зависимост от условията.

Изсъхва за 3 часа.

Типично време за повторно нанасяне на покритие:

Ниво на гланциране:

Нанесете повторен слой след 12 часа.

2%

Препоръчителен брой слоеве:

Дебелина на дебелината на филма:

4*

80 - 120 µm

*Моля, обърнете внимание: Предоставеното време за изсъхване и повторно нанасяне на покритие се основава на нанасянето на боя в
нормални условия - времето за изсъхване може да бъде по-дълго в по-хладна и/или по-влажна околна среда. По-тъмните цветове
могат да изискват по-дълго време за тяхното изсъхване.

Плътност:

Влажност при нанасяне:

1.2 - 1.4 g/cc

< 80 % RH

Съдържание на влагата в субстрата:
Външно износване на вар = <0.5%

Други приложения на продукта:
Ако искате да използвате продукти на Farrow & Ball за всички приложения, които не са представени тук, моля свържете се с отдела за
обслужване на клиенти за да получите съвети на +44 (0) 1202 876141 или изпратете имейл на customer.services@farrow-ball.com. Моля,
имайте предвид, че разговорите могат да се записват за целите на обучението.

Точност на цветовете:
Проверете за точност на цветовете преди употреба, тъй като Farrow & Ball няма да бъдат отговорни за разходите за декориране,
причинени в резултат на прилагане на неправилен цвят. Когато трябва да се използва повече от една кутия от същия цвят, уверете
се, че номерата на партидата са идентични или ги смесвайте преди употреба. Разбъркайте добре преди употреба.

Почистване:
Limewash Не може да се мие или забърсва. Силно матовото покритие на този продукт ще доведе до нанасяне на следи или
одрасквания на повърхността при опит за почистване.

Почистване:
Махнете колкото е възможно повече продукт от четките. Почистете четките с топла сапунена вода.

Съвети за съхранение:
Този продукт е на водна основа и трябва да бъде защитен от замръзване и от екстремни температури. Използвайте в рамките на 6
месеца от покупката. Ние не поемаме никаква отговорност за влошаване на съдържанието или опаковката след тази дата.

Формулиране на продукта:
Традиционна гасена вар (limewash), направена с помощта на калциев хидроксид.

Съвети за околната среда и за изхвърляне:
Да не се изхвърля в канализацията или в речни корита. Изхвърлете съдържанието/контейнера на площадка за обезвреждане на
отпадъци в съответствие с местните и националните нормативни разпоредби. Свържете се с местните отдели за опазване на
околната среда за инструкции за изхвърляне. Металните контейнери могат да бъдат рециклирани.

Информация за съдържанието на ЛОС:
ранична стойност на ЕС за този продукт (кат. A/[c]): 40g/l (2010). Този продукт съдържа максимално 1g/l летливи органични
съединения (ЛОС).

Абсорбция на вода в съответствие с DIN EN 1062-3 (w24 [kg/m2√24h]):
1,39 IN (клас I, лимит >0,5 ). Това е обемът на абсорбираната вода в 1m2 площ през боядисаната повърхност в рамките на период от 24
часа. Колкото по-ниска е стойността w24, толкова по-водоустойчив е филма на боята. Абсорбацията на вода от боята е
категоризирана в класове, от клас I до клас III.
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Препоръки за здравето и безопасността:
безопасност: Съдържа калциев хидроксид. Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. Да се съхранява
извън обсега на деца. Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. При
необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. Да се избягва контакт с очите, кожата или
облеклото. Да се съхранява под ключ. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. Не използвайте разреждащи
разтворители или минерален терпентин. Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. ПРИ КОНТАКТ С
ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото
това е възможно. Продължавайте да промивате. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно се
обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.
Изхвърляне: Да не се изпуска в канализацията или реки. Изхвърляне на съдържанието/контейнера да съответства с местните
разпоредби.

Свържете се с нас:
За съвети за цветове, покрития на боя или тапети, нашият екип за обслужване на клиенти е на ваше разположение, за да ви помогне,
като просто наберете +44 (0) 1202 876141, изпратите имейл на sales@farrow-ball.com или ни пишете на Farrow & Ball, Uddens Estate,
Wimborne, Dorset, BH21 7NL, UK. Моля, имайте предвид, че разговорите могат да се записват за целите на обучението.

Отговорности:
Информацията, дадена в тези спецификации листове и технически съвети - дали вербално, в писмена форма или под формата на
проучвания - е само за справка и е дадена добросъвестно, но без гаранция, тъй като уменията на прилагане и на мястото на
приложение са извън нашия контрол. За допълнителна информация, моля свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти. Ние
не носим отговорност за изпълнението на продуктите, произтичащи от такова използване, извън стойността на стоките, доставени
от нас. Това не засяга законните ви права.

Issue Date: 27/12/2018

Page 3

