
 
 

 

    
 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

CRAFTSMEN IN PAINT AND PAPER 

udforte franske bekendtg0relse om indend0rs luftkvalitet nr. 2011-321 - Arrete april 2011. 

forurening. Der kan forekomme flagen eller afskalning, hvis der males hen over svage malingslag. Nye overflader - Ny kalkpudsede 

overflader skal karbonatisere og ha:rde i 4-5 uger for paforing. Tidligere malede overflader - kan pafores direkte pa overflader, der 

kondensering. Overflader med strukturelle skader - revnede eller l0se spartlede flader skal repareres eller fyldes ud med en passende 

Produktrådgivning 

Casein Distemper 
Al maling fra Farrow & Ball er vandbaseret, hvilket betyder, at den er lugtfri, har lavt indhold af VOC (flygtige organiske forbindelser) 

og tørrer hurtigt. Malingen scorer også den højest mulige A+ vurdering for luftkvalitet indendørs i henhold til den uafhængigt 

Tilgængelige tinstørrelser: ,,2.5 L,5 L, 
Besøg farrow-ball.com for at se tilgængelige farver. Kan bestilles direkte fra farrow-ball.com, via vores kundeserviceteam på 

sales@farrow-ball.com eller på telefon +44 (0) 1202 876141 og i showrooms og hos udvalgte forhandlere internationalt. 

Produktbeskrivelse: 
En forstærket limfarve med tilsat kasein. Denne traditionelle åndbare finish er egnet til indvendige spartlede vægge og lofter. Kan ikke 

vaskes eller tørres af. 

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. Bemærk, at forskellige applikationsværktøjer (f.eks. Børste, rulle, spray) kan give en lille visuel forskel 

i den endelige farve. 

Maling med Casein Distemper: 
Casein Distemper kræver ikke mellemmaling. Kontroller, at alle overflader er stabile, rene, tørre og fri for snavs, fedt og anden 

tidligere er malet med Farrow & Ball Casein Distemper. Det er ikke egnet til overflader med anden finish. En sådan skal fjernes, før 

der males. Spartlede vægge, der har saltproblemer, får pletter og blærer på efterfølgende malingslag. Med Farrow & Ball Casein 

Distemper lader det væggene ånde og gør det muligt at holde øje med problemet. Undgå at påføre på områder med løbende 

spartelmasse/filler. Farrow & Ball anbefaler ikke, at der anvendes moderne fillere på kalkbaserede underlag, da de vil holde på fugten 

og er for hårde. Det fører til revner og ujævn porøsitet, når der males. Overvejelser: Da denne finish er meget traditionel, vil Farrow & 

Ball Casein Distemper ikke acceptere efterfølgende lag af moderne malinger. Casein Distemper er fremstillet traditionelt med fine 

pigmenter, og der vil uvægerligt være nogle små variationer i farven. Porøsiteten af og fugtindholdet i den overflade, den påføres, vil 

påvirke farven og kan føre til ændringer i tone. For underlag med varierende eller høj porøsitet kan det være nødvendigt at fortynde 

med vand for at opnå godt flow og minimere variationer i farve og tone. Rør altid Casein Distemper, før der tilsættes vand. Påfør med 

pensel (eller sprøjte på skrøbelige spartlede flader eller ujævne overflader som f.eks. murværk). Produktet er ustabilt, hvis det påføres 

for tykt. På grund af denne limfarves traditionelle fremstilling bør opfriskning undgås. 



    

 

  

 

  
 

 

 

   

 

 

 

   

 

uj~vn eller meget poros, pafores et fortyndet lag i den valgte farve (fortynd med ca. 10 % vand, og pafor som et 'tagelag'). Bem~rk, at 

der kan forekomme flagen eller afskalning, hvis du maler hen over svage malingslag - det kan du undga ved at slibe eventuelle 

Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable draber, nar der sprayes. Undga indanding af spray eller tage. HVLP-sprojtning -

normale forhold - torretiderne kan v~re l~ngere under koligere og/eller mere fugtige forhold. Morkere farver kan v~re l~ngere om 

Rengøring af overflader inden maling: 
Inden du maler, skal alle overflader være rene og tørre. Til de fleste overflader anbefaler vi, at du bruger en fortyndet sukker-sæbe-

opløsning og følger producentens anvisninger. Vi anbefaler ikke, at du bruger rengøringsprodukter baseret på opløsningsmidler, da 

de kan sprede rester på et større område og gøre påføring af vandbaserede produkter vanskelig. 

Påføring med pensel: 
Rør grundigt før brug. Kontroller, at alle overflader er stabile, rene, tørre og fri for snavs, fedt og anden forurening. Hvis væggen er 

tidligere svage malingslag ned, før du begynder at male. 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: 
Vi anbefaler ikke at anvende Casein Distemper ved rulle til store områder som vægge og lofter en let overfladestruktur kan være 

synlig. 

Billedramme: 
Da Casein Distemper har en meget mat finish, skal der udvises forsigtighed, når der males med mørkere farvenuancer. Hold altid en 

kanter mødes). 

Afdækning: 
Afdækningstape fås i forskellige hæftnings-grader. Brug altid afdækningstape i god kvalitet, og som passer til malerprojektet. Nogle 

typer afdækningstape har en indbygget speciel maling-fastholdelsesteknologi, som kan give et overlegent resultat. 

Forberedelse før du sprayer: 
Når du sprayer Farrow & Ball-malinger på en given overflade, er det vigtigt at huske, at den resulterende finish kun vil være så god 

som den overflade, du påfører den på. De fleste overflader skal være rene og affedtede, forberedt med overfladefyldning og slibning og 

derefter behandlet med passende primer og grunder. Det anbefales også at udglatte med sandpapir mellem lagene, så man får en glat 

og flad overflade, før man sprayer med den valgte Farrow & Ball-finish. Denne proces skal muligvis gentages flere gange for at opnå 

en tilfredsstillende overflade for den type finish, der ønskes. 

Sprøjteindstillinger: 

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. 

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

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):  : Op til 13 

Tørretid:  : Tør på 2 timer. 

Typisk interval for overmaling:  : Overmal efter 4 timer. 

Glans:  : 0.02 

Våd filmtykkelse:  : 80 - 120 µm 

Anbefalet antal lag:  : 2* 

* Mørkere / stærkere farver kan kræve ekstra frakker. Bemærk: Tørre- og overmalingstiderne er baseret på, at malingen påføres under 

at tørre. 

Massefylde:  : 1.2 - 1.4 g/cc 

Anvendelsesfugtighed:  : < 80 % RH 

Substrat Fugtindhold:  : Gipsvægge og lofter = <0,5% 

Våd slidklasse:  : Ingen klassificering 
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Det er maske ikke altid muligt at opna en helt ensartet finish - hvis du f.eks. har brugt filler med en anden tekstur og absorption end 

Sorg for, at kanterne af den opfriskede maling, er "feathered" for at g0re overgangen mellem gammel og ny maling mindre tydelig. 

Permeabilitet for flydende vand i henhold til DIN EN 1062 3 (w24 [kg/m2 √24h]): 
1,41 (klasse I, grænse >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 w24-værdi, jo mere vandtæt er malingsfilmen. Malings absorption er inddelt i klasser fra klasse I til klasse III. 

Vanddamptransmissionshastighed (permeabilitet) i henhold til DIN EN ISO 7783 2 (sd [m]): 
0,008 (klasse I, grænse <0,14). Det er malingsfilmens modstandsdygtighed over for vanddamp udtrykt som den tilsvarende 

lufttykkelse i meter. Jo lavere sd-værdi, jo mere åndbar er malingsfilmen. Malings åndbarhed er inddelt i klasser fra klasse I til klasse 

III. 

Vejledning i reparation af skader og opfriskning: 
Hvis malingen bliver beskadiget eller får mærker, kan det være nødvendigt at male om. For at opnå det bedste resultat anbefaler vi, at 

du påfører et enkelt lag maling over hele væggen eller væggene, hvor skaden er, med samme batch maling, du brugte oprindeligt. Med 

denne metode undgår du synlige ændringer i farve eller finish. Hvis du vælger at reparere skader ved at opfriske, vil følgende 

anbefalinger hjælpe dig med at opnå den optimale finish. 

1. Forsøg altid at anvende maling fra samme batch. 

Vi forsøger at styre vores farver efter nogle stramme specifikationer, men hvis du bruger et andet batch, kan du måske se små forskelle 

i farve og glans. 

Hvis du ikke kan bruge maling fra samme batch, anbefaler vi, at du påfører et enkelt lag maling fra et andet batch over hele væggen, 

da små forskellige ses meget mindre, når man kigger fra væg til væg. 

2. Brug altid de samme klargøringsteknikker, når du reparerer, som da du oprindeligt malede væggen. 

resten af væggen, kan det give en lidt plettet finish. 

3. Brug altid samme påføringsværktøj og -metode, som da du malede væggen oprindeligt. 

4. Overtid kan malingens farve ændre sig lidt, uanset om den befinder sig på en væg eller i dåsen. 

Derfor vil du ved opfriskning opnå et bedre resultat, jo nyere den oprindelige maling er. 

Bemærk, at når du frisker op, bliver det vanskeligere at opnå en ensartet finish, jo mørkere malingen er, og jo højere glans den er, i 

forhold til lysere malinger med lavere glans. 

Vandkontakt: 
Du kan forlænge denne indvendige finishs levetid ved at sørge for, at der ikke kommer til at stå overfladevand på vandrette overflader. 

Rengøring: 
Casein Distemper kan ikke vaskes eller tørres af. Den meget matte finish resulterer for nogle farvers vedkommende i, at overfladen får 

mærker eller skrammer, når de vaskes. Til områder med stor slitage overvejes Farrow & Ball Modern Emulsion. 

Opbevaring: 
Dette produkt er vandbaseret og skal beskyttes mod frost og ekstreme temperaturer. Vi anbefaler brug inden 6 måneder efter køb og 

kan ikke acceptere ansvar for ødelæggelse af indhold eller emballage efter denne dato. Dette produkt indeholder konserveringsmidler, 

der beskytter mod skader under normale forhold. For at minimere forurening og sikre maksimal holdbarhed anbefaler vi, at 

produktet hældes over på en ren malebøtte inden brug, og at redskaber rengøres grundigt før og efter hver brug. Gentagen åbning og 

lukning kan øge risikoen for mikrobiel forurening. Derfor anbefaler vi at gøre dette mindst muligt for at maksimere produktets 

holdbarhed. 
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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/[a]): 30g/l (2010). Dette produkt indeholder 2 g/l VOC. 

Formulering: 
En vandbaseret dispersion af pigmenter i et kaseinbaseret bindemiddel. 

Sikkerhed: 
Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge. 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. Når man sliber enhver overflade før maling, bør dannelsen af støv holdes på et minimum, og der bør bæres 

tilstrækkeligt og passende åndedrætsværn (RPE) som en fornuftig sikkerhedsforanstaltning. 

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. Importeret i EU af Farrow & Ball, Kaiserstraße 25, Frankfurt am Main, Deutschland, 

+49 (0) 69 2424 6269. 

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. 

Issue Date: 16/09/2022 


