Produktrådgivning
Wall & Ceiling Primer & Undercoat
Alle malinger fra Farrow & Ball er miljøvenlige med lavt eller minimalt indhold af flygtige organiske forbindelser (VOC) og er
vandbaserede. De afgiver derfor ikke kraftig lugt, og de tørrer hurtigt, hvilket er en fordel for både dig og miljøet.

Tilgængelige tinstørrelser:
100ml
750ml

2.5L

√

5L

√

US Gallon

I fire farver (White & Light Tones, Mid Tones, Red & Warm Tones og Dark Tones) som er designet til at matche den valgte dækmalings farve. Fås direkte
fra Farrow & Ball (besøg www.farrow-ball.com, e-mail: sales@farrow-ball.com eller ring på: +44 (0) 1202 876141), vores butikker og udvalgte forhandlere i
andre lande.

Produktbeskrivelse:
Denne grunder og undermaling danner et jævnt underlag for indvendige vægge og lofter og giver en ensartet overflade på reparerede vægge. Har glimrende
hæfteevne og fremmer langtidsholdbar finish.

Klargøring af ny og umalet spartling / gipspladevægge (moderne byggeri):
Hvis spartlingen er ny, ikke pulveragtig og stabil, påføres et lag fortyndet Farrow & Ball maling i den rigtige farvetone til dækmalingen (se
fortyndingsoplysninger nedenfor), før der påføres to fulde lag af den valgte farve. Bemærk: BS 6150:2006 anbefaler en typisk tørretid for ny puds på 7 dage for
hver 5 mm tykkelse.

Forslag til maksimal fortynding:
Ubehandlede tørspartlede/gipspladevægge (uden yderbelægning, direkte på gips) = op til 20 % vand. Ubehandlet tør gipsplade (med yderbelægning, ikke
direkte på gips) = op til 15 % vand Pletfyldning med spartelmasse = op til 20 % vand. NB: Fortyndingsgraden afhænger af overfladens porøsitet. Vi anbefaler,
at du tester fortyndingen på et lille område, for at finde frem til den rette fortynding. Kan du alternativt fortynde dækmalingen med ca. 10 % vand og påføre
det som et "tågelag". Bemærk: Når porøse spartlede flader ikke klargøres tilstrækkeligt godt, kan der forekomme vanskeligheder ved påføring, variationer i
glans eller ujævn farve.

Klargøring af tidligere malede vægge:
Påfør et lag Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat i den korrekte farvetone til dækmalingen (og lad det tørre i mindst 4 timer mellem lagene).
Påfør derefter to lag af den valgte farve for at opnå bedre hæfteevne og fuld farvedybde.
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Maling af grundpapir:
På umalet grundpapir påføres et lag fortyndet Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat (maks. 15 % vand) i den rigtige farvetone til dækmalingen
(se fortyndingsoplysninger nedenfor), før der påføres to fulde lag af den valgte farve. Påfør også et fuldt (ufortyndet) lag Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer
& Undercoat, hvis du foretager en stor farveændring. NB: Fortyndingsgraden afhænger af overfladens porøsitet. Vi anbefaler, at du tester fortyndingen på et
lille område, for at finde frem til den rette fortynding. Hvis du ikke ønsker at påføre grunder og mellemmaling, kan du alternativt fortynde dækmalingen med
ca. 10 % vand og påføre det som et "tågelag". Bemærk: Når porøse tapeter ikke klargøres tilstrækkeligt godt, kan der forekomme vanskeligheder ved påføring,
variationer i glans eller ujævn farve.

Indvendige fuger og forseglinger:
Når små mellemrum og revner skal udfyldes eller forsegles, opnås det bedste resultat med en akrylbaseret malerfugemasse, som er en vandbaseret fleksibel filler.
Brug så lidt fugemasse som muligt, da en mindre dråbe vil tørre hurtigere og have mindre tendens til at revne. Følg producentens påføringsvejledning og
tørretider (typisk 2–3 timer), før du påfører den valgte Farrow & Ball-finish. Estate Eggshell, Full Gloss og Dead Flat – der kan påføres 2 lag direkte (med
mindst 4 timers tørretid mellem lagene). Estate Emulsion og Modern Emulsion – Påfør et ufortyndet lag Wall & Ceiling Primer & Undercoat i den korrekte
farvetone til dækmalingen (lad det tørre mindst 4 timer mellem lagene) efterfulgt af 2 lag af den valgte dækmaling (igen skal det tørre mindst 4 timer mellem
lagene).

Overmaling af indvendige væg-fillere:
Det bedste resultat opnås ved altid at anvende en filler med samme porøsitet og tæthed som den overflade, der skal repareres. Fillere med en anden porøsitet
eller densitet kan give synlige forskelle i farve og tone. Følg fillerproducentens påføringsvejledning og tørretider, og påfør derefter et fortyndet lag (20–25 %)
Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat i den korrekte farvetone til dækmalingen (og lad det tørre mindst 4 timer mellem lagene). Påfør derefter
to lag af den valgte farve for at opnå bedre hæfteevne og fuld farvedybde. Dette produkt er muligvis ikke kompatibelt med stærkt alkaliske / cementbaserede
fyldstoffer. Bemærk venligst at dette produkt muligvis ikke er kompatibel med alle typer sandspartel. Hvor det er muligt anbefaler vi en alternativ type spartel.
Hvis det imidlertid ikke er muligt, med en anden type spartel end sandspartel, da skal man være omhyggelig med at spartlen er tilstrækkelig slebet, og fri for
støv og evt. snavs, før man fortsætter malerarbejdet jf. den ovenstående vejledning.

Påføring med pensel:
Rør grundigt før brug. Kontroller, at alle overflader er stabile, rene, tørre og fri for snavs, fedt og anden forurening. Bemærk, at der kan forekomme flagen
eller afskalning, hvis du maler hen over svage malingslag – det kan du undgå ved at slibe eventuelle tidligere svage malingslag ned, før du begynder at male.
Når det er nødvendigt, kan du påføre Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat for at forbedre malingens hæfteevne og opnå mere dybde i farven.
Påfør malingen lodret med en fin pensel med syntetiske børster, og fordel derefter malingen jævnt i vandret retning. Når det sidste lag maling er påført, glattes
malingen ud i samme retning for at sikre, at eventuelle penselmærker og penselspor (kan af og til ses under bestemte lysforhold) minimeres.

Påføring med rulle:
Rør grundigt før brug. Rullepåføring – Brug en rulle af vævet polyester med mellemlang luv, og påfør malingen i diagonale strøg formet som et ‘M’, ‘W’
eller ‘V’. Udfyld den form, du lige har malet, for at fordele malingen jævnt. Gentag denne proces, idet du arbejder i små sektioner. Arbejd altid fra tørre mod
våde områder, og oprethold en våd kile for at minimere rullemærker. Når det sidste lag maling er påført, glattes malingen ud i samme retning for at sikre, at
eventuelle rullemønstereffekter (kan af og til ses under bestemte lysforhold) minimeres.

Sprøjteindstillinger:
HVLP-sprøjtning – Afhængigt af det anvendte apparat kan det være nødvendigt at fortynde malingen med op til 30 % vand. Eksperimenter med
luftkontrolventil, justering af materialeflow, viftevinkel og sprøjtemønster på et stykke pap eller et område, hvor det ikke ses så tydeligt, indtil en
tilfredsstillende finish er opnået. Påfør flere tynde lag, og lad hvert lag tørre helt, før det næste påføres.

Andre anvendelser af produktet:
Hvis du vil anvende Farrow & Ball produkter til andet, som ikke er beskrevet her, bedes du kontakte kundeservice for nærmere vejledning på telefon +44 (0)
1202 876141 eller e-mail customer.services@farrow-ball.com. Bemærk, at opkaldene kan blive optaget med henblik på uddannelse.

Påføringstemperatur:
Mal ikke i temperaturer under 10 °C eller i stærk varme over 30 °C. Undgå at male i direkte sollys.

Dækningsevne (m2/l pr. lag):

Tørretid:

Op til 12

Tør på 2 timer.

Typisk interval for overmaling:

Anbefalet antal lag:

Overmal efter 4 timer.

1

* Mørkere / stærkere farver kan kræve ekstra frakker. Bemærk: Tørre- og overmalingstiderne er baseret på, at malingen påføres under normale forhold –
tørretiderne kan være længere under køligere og/eller mere fugtige forhold. Mørkere farver kan være længere om at tørre. Der skal gå mindst 14 dage, før der
påføres opløsningsbaserede lag ovenpå.

Massefylde:
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Våd filmtykkelse:

1.2 - 1.4 g/cc

80 - 120 µm

Anvendelsesfugtighed:

Substrat Fugtindhold:

< 80 % RH

Gipsvægge og lofter = <0,5%
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Vandabsorberende i henhold til DIN EN 1062-3 (w24 [kg/m2√24 timer]):
0,42 (klasse II, grænse >0,1 <0,5). Det er den mængde vand, der i løbet af 24 timer absorberes gennem den malede flade på et område på 1 m2. Jo lavere w24værdi, jo mere vandtæt er malingsfilmen. Malings absorption er inddelt i klasser fra klasse I til klasse III.

Vanddampspermeabilitet ifølge DIN EN ISO 7783-2 (sd [m]):
0,011 (klasse I, grænse <0,14). Det er malingsfilmens modstandsdygtighed over for vanddamp udtrykt som den tilsvarende lufttykkelse i meter. Jo lavere sdværdi, jo mere åndbar er malingsfilmen. Malings åndbarhed er inddelt i klasser fra klasse I til klasse III.

Farvenøjagtighed:
Kontroller farvenøjagtigheden før brug. Farrow & Ball kan ikke drages til ansvar for udgifter til maling, hvis den forkerte farve påføres. Når der skal anvendes
flere dåser af samme farve, skal du sikre dig, at batchnumrene er ens, eller blande malingen fra dåserne før brug. Rør grundigt før brug.

Rensning:
Fjern så meget produkt som muligt fra pensler eller ruller. Rens pensler/ruller med varmt sæbevand.

Opbevaring:
Dette produkt er vandbaseret og skal beskyttes mod frost og ekstreme temperaturer. Anvendes senest 6 måneder efter købsdato. Vi påtager os intet ansvar for
nedbrydning af indhold eller emballage efter denne dato.

Miljø og bortskaffelse:
Må ikke tømmes ud i kloakker eller vandløb. Indholdet/beholderen bortskaffes til genbrugsstation eller tilsvarende i overensstemmelse med lokale/nationale
regler. Kontakt kommunen for at få vejledning i bortskaffelse. Metalbeholderen kan genbruges.

Information om VOC-indhold:
EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/[h]): 30g/l (2010). Dette produkt indeholder 3 g/l VOC.

Formulering:
En vandbaseret grunder og mellemmaling fremstillet med et akrylbindemiddel.

Blyrådgivning:
Der skal tages særlige forholdsregler ved klargøring af malede overflader fra før 1960'erne, da de kan indeholde skadeligt bly.

Sikkerhed:
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. VED KONTAKT MED
HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Undlad at bruge opløsningsmidler eller mineralsk terpentin. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt
med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag
ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Kontakt os:
Vores kundeservice sidder klar til at vejlede dig om farver, finish eller tapet. Ring på telefon +44 (0) 1202 876141, e-mail på sales@farrow-ball.com, eller
skriv til os på Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL, UK. Bemærk, at opkaldene kan blive optaget med henblik på uddannelse.

Ansvarsfraskrivelse:
Oplysningerne i disse datablade og teknisk rådgivning - uanset om mundtligt, skriftligt eller ved hjælp af forsøg - er vejledende og er afgivet i god tro, men
uden garanti, da dygtighed applikation og betingelser er uden for vores kontrol. For yderligere information, kontakt venligst vores kundeservice. Vi påtager os
intet ansvar for udførelsen af de produkter, der udspringer af en sådan brug, ud over værdien af det af os leverede varer. Dette påvirker ikke dine lovmæssige
rettigheder.
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