
 

 

   

 

    

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

HANDCRAFTED PAINT AND WALLPAPER 

henhold til den uath~ngigt udforte franske bekendtg0relse om indend0rs luftkvalitet nr. 2011-321 - Arrete april 2011. 

Produktrådgivning 

Exterior Masonry 
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 

Tilgængelige tinstørrelser: ,,,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 flad mat, meget holdbar finish til udvendigt murværk. Vand og svampe resistent. Modstår afskalning, revner, 

kridtning, blærer og farve der falmer i op til 15 år. Uegnet til meget alkaliske eller meget porøse overflader. Kræver ikke 

en primer. 

Rengøring af overflader inden maling: 

Inden du maler, skal alle overflader rengøres grundigt og lades tørre helt. 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. 

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. 

Anbefalet primer og undercoat: 

Til brug på indvendige betongulve og til at lappe-prime usundt murværk  : Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising 

Primer 

Overflader på nyt moderne byggeri: 

Rør grundigt inden brug. Før belægning af nyligt gendannede overflader med et hvilket som helst malingssystem skal 

udførelsen have lov til at tørre helt ud og ideelt set efterlades til at hærde i ca. 3 måneder. Når det er helt tørt, bør du 

børste overfladen med en stiv børste for at fjerne overfladestøv. Præparer eventuelle områder, der forbliver 

pulverformige med et10 % fortyndet lag af Farrow & Ball Exterior Masonry. Brug ikke Farrow & Ball Masonry & Plaster 

Stabilizing Primer som en generel primer på sunde muroverflader. Når først den rette overfladebehandling er 

gennemført, skal du påføre to lag Farrow & Ball Exterior Masonry med børste eller rulle. Pas på, at du ikke påfører for 

tykt i hule og vinklede sektioner. Til nye cementfremstillede overflader kan der, selvom Farrow & Ball Exterior Masonry 

leveres klar til brug, tilsættes vand (i forholdet 10 %) for at hjælpe påføringen på ubehandlede overflader. 



    

 

 

      

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

Farrow & Ball Exterior Masonry kan anvendes pa interi0r mursten - med undtagelse af Fletton mursten - men vi 

Farrow & Ball Exterior Masonry kan anvendes pa udend0rs mursten - med undtagelse af Fletton mursten - men vi 

F0lgende Farrow & Ball-finishes kan pafores indvendigt terrakotta: Exterior Masonry, Full Gloss og Exterior Eggshell -

Klargøring af betonoverflader til maling: 

Lad ny beton være ubelagt i mindst 3 måneder før maling. Reparér og udfyld gamle eller dårlige betonflader, så der er 

tilstrækkelig tid til at det anvendte fyldstof kan tørre. Når det er helt tørt, bør du børste overfladen med en stiv børste for 

at fjerne overfladestøv. Præparer eventuelle områder der forbliver pulverformige med Farrow & Ball Masonry & Plaster 

Stabilising Primer. På indvendige betongulve påføres kun et fuldt lag af Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising 

Primer efterfulgt af to lag Farrow & Ball Modern Eggshell, således at de anbefalede tørretider mellem lagene overholdes. 

Brug ikke Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilizing Primer som en generel primer på sunde betonoverflader, 

undtagen indvendige betongulve. 

Male gamle udvendige genmalinger med Exterior Masonry: 

Vær opmærksom på, at dårlige overflader muligvis ikke kan acceptere yderligere malingslag - derfor skal du, hvis der er 

tvivl, søge professionel rådgivning. Overflader med alvorlige strukturelle skader, såsom krakelering eller løs cement, skal 

repareres før der påføres maling. Lap med primer på eventuelle reparerede eller alvorligt forringede områder med et lag 

af Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer, efterfulgt af to lag Farrow & Ball Exterior Masonry med børste 

eller rulle. Pas på ikke at anvende for tykt i hule og vinklede afsnit, og tillad de anbefalede tørretider at være mellem 

lagene. Svampe- eller algeforurenede overflader skal dekontamineres med en svampedræbende vask, og derefter 

efterlades for at tørre helt ud. Brug ikke Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilizing Primer som en generel primer på 

sunde muroverflader. 

Maling af indvendigt murværk: 

anbefaler at der tages et par ekstra forholdsregler før og under påføringen. Sørg for at al snavs, skimmel, salte og andre 

synlige forureninger fjernes med en stive børster eller syntetisk børste eller specialrengøringsmiddel og vær sikker på at 

murstenene er helt tørre, inden der påføres en overfladebehandling. Vi anbefaler også at det kontrolleres om mørtlen er 

fuldt helbredt før der males. Der bør udvises ekstra forsigtighed ved maling af i interiør mursten og eventuelle vægge, 

som ikke er fugtbeskyttede, da det kan medføre en mindre god vedhæftning og der kan opstå salte. Farrow & Ball 

Exterior Masonry leveres klar til brug, men der kan tilføjes 10% vand for at lette påføringen på jævne, bare overflader. Vi 

vil ikke anbefale at anvende Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer, da disse ikke er beregnede som 

almindelig grunder til solide murstensoverflader. 

Maling af udendørs murværk: 

anbefaler at der tages et par ekstra forholdsregler før og under påføringen. Sørg for at al snavs, skimmel, salte og andre 

synlige forureninger fjernes med en stive børster eller syntetisk børste eller specialrengøringsmiddel og vær sikker på at 

murstenene er helt tørre, inden der påføres en overfladebehandling. Vi anbefaler også at det kontrolleres om mørtlen er 

fuldt helbredt før der males. Der bør udvises ekstra forsigtighed ved maling af ydervægge i mursten og eventuelle vægge, 

som ikke er fugtbeskyttede, da det kan medføre en mindre god vedhæftning og der kan opstå salte. Farrow & Ball 

Exterior Masonry leveres klar til brug, men der kan tilføjes 10% vand for at lette påføringen på jævne, bare overflader. Vi 

vil ikke anbefale at anvende Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer, da disse ikke er beregnede som 

almindelig grunder til solide murstensoverflader. 

Maling af terrakotta: 

der kan påføres 2 lag direkte (med mindst 4 timers tørretid mellem lagene). 
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- Athrengigt af det anvendte apparat kan det vrere n0dvendigt at fortynde malingen med op til 30 % vand. 

paforingsvejledning og t0rretider, og pafor derefter et fortyndet lag (20-25 %) Farrow & Ball Exterior Masonry (og lad 

pafores under normale forhold - t0rretiderne kan vrere lrengere under k0ligere og/eller mere fugtige forhold. M0rkere 

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: 

Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.  Luftfri 

sprøjtning: De bedste resultater opnås med en typisk opsætning med en 517 sprøjtedyse og et sprøjtetryk på 120 bar. 

Bemærk, at dette er typiske indstillinger til de fleste luftfri sprøjtesystemer, og at der kræves en vis justering af lufttrykket 

i forhold til sprøjtedysen afhængigt af producent og model af det luftfri sprøjteapparat, der anvendes. HVLP-sprøjtning 

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. 

Overmaling af ydervæg 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 

det tørre mindst 4 timer mellem lagene). Påfør derefter to lag af den valgte farve for at opnå bedre hæfteevne og fuld 

farvedybde. 

Rensning: 

Fjern så meget produkt som muligt ved hjælp af en børste og rullerengøringsværktøj, og rengør derefter børster og ruller 

i 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. Undgå at påføre 

udendørs, hvis der er risiko for regn. Det bedste resultat opnås først på dagen, så produktet har tid til at tørre, før det 

bliver aften (hvor der kan forekomme dug eller kondens). Dette produkt skal anvendes i overensstemmelse med bilag C 

til BS 6150: Kodeks for maling af bygninger. 

Dækningsevne (m2/l pr. lag):  : Op til 8 afhængigt af overfladen, der er malet. 

Tørretid:  : Tør på 2 timer. 

Typisk interval for overmaling:  : Overmal efter 5 timer. 

Hærdningstid:  : Bemærk, at nogle mørkere malingsfarver vil tage op til 14 dage for at opnå fuld hårdhed, styrke og 

holdbarhed. 

Glans:  : 2% 

Anbefalet antal lag:  : 2* 

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

farver kan være længere om at tørre. Der skal gå mindst 14 dage, før der påføres opløsningsbaserede lag ovenpå. 

Massefylde:  : 1.2 - 1.4 g/cc 

Våd filmtykkelse:  : 80 - 120 µm 
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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 

S0rg for, at kanterne af den opfriskede maling, er "feathered" for at g0re overgangen mellem gammel og ny maling 

Anvendelsesfugtighed:  : < 80 % RH 

Våd slidklasse:  : 2 

Substrat Fugtindhold: 

Udvendig Render = <0,5%  : Indvendigt mursten = <1% 

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. 

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

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

mindre tydelig. 

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. 
Rengøring: 

Tør forsigtigt med en blød fugtig klud eller svamp. Visse rengøringsmidler kan efterlade mærker på overfladen. Prøv på 

et usynligt sted før brug. Brug ikke rengøringsmidler baseret på blegemiddel. Tillad mindst 14 dage før rengøring for at 

lade malingsfilmen hærde helt. 

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. 

Påføringstemperatur: 

En vandbaseret maling fremstillet med et silikone- og styrenbindemiddel. Indeholder et bredspektret biocid for at 

beskytte overflader mod alge- og svampeangreb. 

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/[c]): 40g/l (2010). Dette produkt indeholder 1 g/l VOC. 

Permeabilitet for flydende vand i henhold til DIN EN 1062 3 (w24 [kg/m2 √24h]): 
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0,06 (klasse III, grænse <0,1). 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]): 

0,118 (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. 

Blyrådgivning: 

Der skal tages særlige forholdsregler ved klargøring af malede overflader fra før 1970'erne, da de kan indeholde skadeligt 

bly. 

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 

Issue Date: 05/05/2023 


