PRODUCTADVIES
MASONRY

BRUSH

Onze speciaal ontworpen duurzame Masonry kwast is vervaardigd uit zowel varkenshaar
als synthetische vezels en is dus bij uitstek geschikt voor gebruik op oppervlakken
buitenshuis.
Verkrijgbaar:
De Farrow & Ball Masonry kwast is verkrijgbaar in
100mm. Verkrijgbaar rechtstreeks bij Farrow & Ball
(bezoek www.farrow-ball.com, e-mail: sales@farrowball.com of op telefoonnummer: +44 (0) 1202
876141), bij onze Showrooms en geselecteerde
internationale stockists.
Productoverzicht:
De Farrow & Ball Masonry kwast wordt gemaakt van
een combinatie van natuurlijk en synthetische vezels.
Dit geeft het beste eindresultaat bij het schilderen van
lastige oppervlakken buitenshuis zoals bijvoorbeeld
ruw metselwerk. De Masonry kwast is voorzien van
een easy grip, berkenhouten handvat en roestvrijstalen
beslagringen en pennen.
Toepassing:
Geschikt voor glad en ruw metselwerk buitenshuis.
Uitsluitend geschikt voor gebruik met Farrow & Ball
Exterior Masonry.
Voorbereiding:
Voordat u de kwast voor het eerst gaat gebruiken raden
wij u aan de kwastharen met schoon, koud water uit
te spoelen en deze vervolgens te drogen met een
zachte, niet pluizende doek of keukenrol.
Schilderen met een kwast:
Het schilderen van buitenmuren: Breng de verf in
verticale richting aan en strijk deze vervolgens in
horizontale richting uit. Zorg ervoor dat u de verf niet
te dik in holtes en hoeken aanbrengt. De laatste laag
strijkt u in één richting uit om zichtbare kwaststreken
en -patronen (soms zichtbaar bij een bepaalde
lichtinval) te minimaliseren.

Reinigen:
Reinig kwasten met warm zeepsop. Gebruik geen heet
water omdat de verf hierdoor kleine deeltjes in de
haren
kan
gaan
vormen.
Gebruik
geen
kwastenreinigers op oplosmiddelbasis; dit kan de
synthetische haren beschadigen.
Drogen:
Sla het overtollige water uit de kwast. Wikkel een vel
keukenrol strak om de haren en laat ze drogen.
Bewaren:
Als de kwast eenmaal goed droog is kunt u deze
bewaren in de bijgeleverde kartonnen houder. Als u
van plan bent na minimaal 4 uur (maar binnen 24 uur)
een tweede laag van dezelfde kleur en finish aan te
brengen, kunt u de kwast in een plastic zakje doen of
luchtdicht met huishoudfolie omwikkelen; zo hoeft u
de kwast niet schoon te maken en droogt de kwast niet
uit.
Belangrijke punten:
We raden u af de Farrow & Ball Masonry kwast met
verfproducten op oplosmiddelbasis te gebruiken.
Vermijd schilderen bij temperaturen van lager dan
10°C of bij extreme hitte van meer dan 30°C.
Schilder niet in direct zonlicht. Schilder niet
buitenshuis als er regen wordt voorspeld. Voor het
beste resultaat schildert u 's ochtends zodat het product
tijd heeft om goed te drogen ('s avonds kan de lucht
vochtig worden).

Neem contact met ons op: Voor advies omtrent kleuren, finishes of behang kunt u terecht bij onze afdeling Klantenservice op telefoonnummer
+44 (0) 1202 876141, op e-mailadres sales@farrow-ball.com, of per post op het volgende adres: Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne, Dorset,
BH21 7NL, Groot-Brittannië. Telefoongesprekken worden mogelijk opgenomen voor trainingsdoeleinden.
Disclaimer: De informatie op deze technische informatiebladen en het technische advies dat mondeling, schriftelijk of door testen wordt gegeven,
dienen louter als richtlijn en worden te goeder trouw maar zonder garantie gegeven omdat wij geen controle hebben over de vaardigheid in het
aanbrengen en de plaatselijke omstandigheden. Neem voor meer informatie contact op met onze Afdeling Klantenservice. Wij accepteren geen
aansprakelijkheid voor de prestaties van de producten voortkomend uit dergelijk gebruik die hoger is dan de waarde van de door ons geleverde
goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.
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