ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИСТА
Exterior Masonry
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: 30, 42, 43, 51, 66, 74, 93, 96, 212, 217, 220, 222, 223, 248, 254, 255, 256, 268,
269, 278, 280, 294, 296, 297. 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:
Плоско матово, изключително здраво покритие за външна зидария. Устойчиво на вода и плесени. Устойчиво на обелване, напукване,
кредиране, образуване на мехури и избледняване на цветовете до 15 години. Непригодно за силно алкални или много порьозни
повърхности. Не изисква грунд.

Препоръчителна грунд и подкосъм:
За употреба върху вътрешни бетонови подове и за
грундиране на участъци от нездрави зидани
повърхности

Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer

:

Нови модерни строителни повърхности:
Разбъркайте добре преди употреба. Преди нанасяне на покритие на всякакви повърхности с мазилка с каквито и да е системи за
боядисване, мазилката трябва да бъде оставена да изсъхне напълно и в идеалния случай да бъде оставена на атмосферни условия за
около 3 месеца. След като напълно изсъхне, почистете повърхността с четка с твърд косъм, за да премахнете останалия по
повърхността прах. Нанесете грунд по всички повърхности, които остават прахообразни, с 10% разреден слой Farrow & Ball Exterior
Masonry. Не използвайте Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer като грунд с общо предназначение върху здрави зидани
повърхности. След като бъде извършена подходяща подготовка на повърхността, нанесете два слоя Farrow & Ball Exterior Masonry с
четка или валяк, като внимавате да не нанасяте твърде дебел слой във вдлъбнатините и на ъглите. За повърхности с нова циментова
мазилка, въпреки че Farrow & Ball Exterior Masonry се доставя готова за употреба, може да се добави вода (в съотношение 10%), за да се
подпомогне нанасянето на здрави голи повърхности.

Подготовка на бетонови повърхности за боядисване:
Оставете новия бетон непокрит най-малко 3 месеца преди боядисването. Ремонтирайте и запълнете старите и нездрави бетонови
повърхности, като оставите достатъчно време, за да се втвърди запълващия материал. След като напълно изсъхне, почистете
повърхността с четка с твърд косъм, за да премахнете останалия по повърхността прах. Нанесете грунд по всички повърхности, които
остават прахообразни, s Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer. За вътрешни бетонови подове нанесете един пълен слой Farrow &
Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer, последван от два слоя Farrow & Ball Modern Eggshell, като изчакате препоръчителното време за
изсъхване между нанасянето на слоевете. Не използвайте Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer като грунд с общо
предназначение върху бетонови повърхности, различни от вътрешни бетонови подове.

Боядисване на стари външни мазилки с Exterior Masonry:
Моля, имайте предвид, че нестабилните повърхности могат да не приемат успешно каквито и да е допълнителни слоеве боя следователно в случай на съмнение ви препоръчваме да търсят професионален съвет. Повърхности със сериозни структурни повреди,
като пукнатини или разхлабен цимент, трябва да се ремонтират преди нанасянето на боя. Грундирайте зоните на всички ремонтирани
или сериозно повредени области с един слой Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer, последвано от два слоя Farrow & Ball Exterior
Masonry с помощта на четка или валяк. Внимавайте да не нанасяте твърде дебел слой във вдлъбнатините и на ъглите и оставете
препоръчаните периоди за изсъхване между два слоя. Повърхности заразени с плесен или водорасли трябва да бъде обеззаразени с
противогъбично измиване, след което се оставят да изсъхнат напълно. Не използвайте Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer
като грунд с общо предназначение върху здрави зидани повърхности.
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Боядисване на вътрешна зидария:
Вътрешната тухлена зидария трябва да е напълно изсъхнала и да няма влага преди боядисване. Вътрешна тухлена зидария, която се
рони, е люспеста или нестабилна, трябва първо да се обработи с грунд в проблемните зони, като се използва един слой Farrow & Ball
Masonry & Plaster Stabilising Primer. Следните покрития на Farrow & Ball могат да бъдат прилагани за вътрешна тухлена зидария: за Full
Gloss, Estate Eggshell и Exterior Eggshell – нанесете неразреден слой от Farrow & Ball Interior Wood Primer & Undercoat в правилната цветова
тоналност за Вашия горен слой (като оставите най-малко 4 часа време за изсъхване между слоевете), последвано от 2 слоя на избрания
от Вас горен слой (отново оставете най-малко 4 часа време за изсъхване между слоевете). за Exterior Masonry – директно 2 слоя, като
оставите поне 5 часа време за изсъхване между слоевете. Не използвайте Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer като грунд с
общо предназначение върху здрави тухлени повърхности.

Боядисване на външна тухлена зидария:
Farrow & Ball Exterior Masonry може да се използва върху външна тухлена зидария (с изключение на тухли Fletton), но препоръчваме да
бъдат взети някои допълнителни предпазни мерки преди и след прилагането на мазилката. Отстранете всички следи от замърсяване,
мухъл, соли и други видими замърсители с помощта на телена четка или специално почистващо средство. Тухлената зидария трябва
да бъде напълно суха преди прилагането на покритие. Също така препоръчваме зидарията да бъде напълно втвърдена преди
извършване на боядисването. Допълнително внимание трябва да се отделя при боядисване на масивни тухлени външни стени или
стени, които нямат изолация против влага, тъй като може да се наблюдава по-слаба адхезия или е възможно да се появят соли.
Exterior Masonry на Farrow & Ball се доставя в готов за използване вид. Възможно е да се добави вода в 10-процентно съотношение, за да
се подпомогне прилагането върху здрави оголени повърхности. Не препоръчваме употребата на Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising
Primer, тъй като не е предназначен за основен грунд за стабилни тухлени повърхности.

Боядисване на теракота:
Следните покрития на Farrow & Ball могат да бъдат прилагани за теракота: Exterior Masonry, Full Gloss и Exterior Eggshell – 2 слоя могат да
бъдат нанесени директно (като оставите най-малко 4 часа време за изсъхване между слоевете).

Настройки на пръскане:
Безвъздушно пръскане - добри резултати могат да се постигнат или чрез настройка на върха или дюзата под ъгъл 0.021 инча (533 µm)
65° или на 0.024 инча (610 µm) 65° ъгъл на върха и дюзата с налягане от 3000-3500 psi (207- 241ара). HVLP (голям обем ниско налягане)
пръскане - в зависимост от използваната апаратура, боята може да се наложи да се разрежда с вода до 30%. Експериментирайте с
контрола на въздушния клапан, регулиране на материалния поток, размер на вентилатора и настройките на структурата на пръскане
върху парче картон или незабележима зона, докато бъде постигнато задоволително покритие. Нанесете няколко тънки слоя, като
позволите всеки слой да изсъхне напълно преди нанасянето на следващия.

Съвети за поправка на щети и докосване:
Ако вашето бояджийско покритие бъде повредено или надраскано, може да се наложи да го пребоядисате. За постигане на най-добри
резултати ви препоръчваме нанасяне на единичен слой боя върху цялата стена или стени, които са повредени, като използвате
същата партида боя, с която първоначално сте извършили работа. Тази най-добра практика ще предотврати всяка забележима
вариация в цвета или покритието. Ако сте избрали да не извършвате корекции по отношение на щетите, следните препоръки ще ви
помогнат да постигнете оптималното покритие.
1. Винаги се стремете да използвате същата партида боя. Ако използвате различна партида, въпреки че ние контролираме цветовете в
съответствие със строги спецификации, можете да наблюдавате леки изменения на цвета и блясъка. Ако не можете да използвате
същата партида боя ние ви препоръчваме да нанесете един слой боя от различната партида върху цялата стена, така всякакви
незначителни изменения ще бъдат много по-малко забележими когато наблюдавате от стената до стена.
2. Когато правите каквито и да било поправки, винаги използвайте същите техники за подготовка, които сте използвали при
първоначалното боядисване на стената. Може не винаги да е възможно да се постигне идеално съвместимо покритие - така например,
ако сте използвали пълнител, който има различна текстура и абсорбция спрямо останалата част на стената, това може да доведе до
леко закърпено покритие.
3. Винаги използвайте същия инструмент и метод за нанасяне, както при първоначалното ви боядисване на тази стена. Уверете се, че
краищата на коригираната боя са слети и „загладени“, за да направят прехода между новата и старата области от боя по-малко
забележими.
4. С течение на времето цветът на боята, независимо дали на стената или в кутията, може леко да се промени. Поради това колкото понова е боята, толкова по-добро покритие ще постигнете чрез ретуширане. Моля, имайте предвид, че при ретуширане колкото потъмен е цветът и колкото по-силен е блясъка, толкова по-трудно ще бъде да се постигне единно покритие в сравнение с по-слабо
оцветените, по-слабо гланцирани бои.

Боядисване на пълнители на външност стени:
За най-добри резултати винаги използвайте пълнител, който има същата порьозност и плътност, както повърхността, която се
ремонтира. Пълнителите, които имат различна порьозност или плътност, могат да доведат до видими различия в цвета или
тоналността. Следвайте инструкциите на производителя на пълнителя и времето за изсъхване и след това нанесете разреден слой (20 25%) от Farrow & Ball Exterior Masonry (като оставите най-малко 4 часа време за изсъхване между слоевете). След това последвайте с два
слоя на избрания от вас цвят, за да увеличите сцеплението и пълната дълбочина на цветовете.

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.

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).
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Ниво на покритие (m2/l на слой):

Време на изсъхване:

До 8 в зависимост от боядисаната повърхност.

Изсъхва за 2 часа.

Типично време за повторно нанасяне на покритие:

Време за втвърдяване:

Нанесете повторен слой след 5 часа.

Моля, имайте предвид, че някои по-тъмни цветове на боята ще отнемат
до 14 дни, за да постигнат пълна твърдост, здравина и издръжливост.

Препоръчителен брой слоеве:

Ниво на гланциране:

2*

2%

*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. Оставете най-малко 14 дни преди да нанесете покрития, базирани на
разтворители.

Плътност:

Дебелина на дебелината на филма:

1.2 - 1.4 g/cc

80 - 120 µm

Влажност при нанасяне:
< 80 % RH

Съдържание на влагата в субстрата:
Външно оцветяване = <0.5%

Вътрешна тухла = <1%

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:
Боя на водна основа направена с помощта на силиконово и стирен-акрилно свързващо вещество. Съдържа широко спектърен биоцид,
за да защити повърхностите срещу атаката на водорасли и гъбички.

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 4g/l летливи органични
съединения (ЛОС).

Абсорбция на вода в съответствие с DIN EN 1062-3 (w24 [kg/m2√24h]):
0,06 IN (клас III, лимит <0,1 ). 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.

Пропускливост на водни пари в съответствие с DIN EN ISO 7783-2 (sd [m]):
0,118 (клас I, лимит <0,14). Това е съпротивлението на филма на боята на водна пара, изразено като еквивалентната дебелина на
въздуха в метри. Колкото по-ниска е стойността sd, толкова по-дишащ е филма на боята. Способността за дишане на боята е
категоризирана в класове, от клас I до клас III.

Водещи съвети:
Следва да се вземат специални предпазни мерки при подготовка на повърхността на повърхности боядисани през 60-те години на
двадесети век, тъй като те могат да съдържат вредно олово.

Препоръки за здравето и безопасността:
При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. Да се избягва контакт с очите, кожата или
облеклото. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. Не използвайте разреждащи разтворители или минерален
терпентин. 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: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО
ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение. Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

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.
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