
 

 

 

CRAFTSMEN IN PAINT AND PAPER 

W szystkie farby Farrow & Ball S<! na bazie wody, co sprawia, ie prawie nie pachrn1, maj<! nisk<! zawartosc lotnych zwi<!zkow 

organicznych (VOC) i szybko schn<!. Uzyskaly rowniez najwyzsz<! moiliw<! ocen<c A+ za jakosc powietrza w pomieszczeniach zgodnie 

z niezaleznie przeprowadzonym francuskim programem w sprawie jakosci powietrza w pomieszczeniach nr 2011-321 - Arrete 

kwiecien 2011. 

Dost~pne pojemnosci farb: ,,2.5 L,5 L, 
Moina zamawiac bezposrednio na farrow-ball.com, w dziale obslugi klienta pod adresem {sales@farrow-ball.com} lub telefonicznie 

pod numerem +44 (O) 1202 876141 oraz w salonach wystawowych i u wybranych dystrybutorow na calym swiecie. 

Przed rozpocz<cciem malowania sprawdzic dobor koloru, poniewaz Farrow & Ball nie ponosi odpowiedzialnosci za koszty remontowe 

wynikaj<!ce z zastosowania niewlasciwego koloru. Jezeli konieczne jest uzycie wi<ccej niz jednej puszki tego samego koloru, nalezy 

upewnic si<c, ie numery serii S<! jednakowe, lub wymieszac zawartosc puszek przed malowaniem. Przed uzyciem dokladnie wymieszac. 

Nalezy pami<ctac, ie roine narz<cdzia do aplikacji (np. P<c<lzel, walek, spray) mog<! <lac niewielk<! wizualn<! roznic<c w ostatecznym 

Malowanie farbq Casein Distemper: 
F arba Casein Distemper nie wymaga podkladu. W szystkie powierzchnie do malowania powinny bye w dobrym stanie, czyste, suche, 

bez zabrudzen i zatluszczen oraz innych zanieczyszczen. Malowanie na starych, luszcz<!cych si<c warstwach farby moie prowadzic do 

luszczenia lub odpadania platow nowej farby. Powierzchnie nowe - swieio wapnowane powierzchnie powinny zostac poddane 

calkowitej karbonizacji i utwardzane przez 4 do 5 tygodni przed malowaniem. Powierzchnie uprzednio malowane - mozna stosowac 

bezposrednio na powierzchnie malowane jui wczesniej farb<! Farrow & Ball Casein Distemper. Nie nakladac na powierzchnie 

malowane wczesniej innymi farbami wykonczeniowymi. Przed malowaniem nalezy je usun<!c. Jesli na scianie gipsowej wyst<cpuj<! 

wykwity solne, b<cd<! powodowaly plamienie i p<ccherzykowanie naloionych warstw farby. Dzi<cki zastosowaniu farby Farrow & Ball 

Casein Distemper sciany b<cd<! mogly oddychac, a problem b<cdzie pod kontrol<!. Nie nakladac na powierzchnie, na ktorych nast<!pila 

kondensacja pary wodnej. Uszkodzone powierzchnie - skuc luiny tynk i uzupelnic ubytki oraz P<ckni<ccia odpowiedni<! zapraw<! 

tynkarsk<! lub mas<! szpachlow<!. Farrow & Ball nie zaleca stosowania nowoczesnych mas szpachlowych na podloiach na bazie wapna, 

gdyz zatrzymuj<! wilgoc i S<! zbyt twarde, co moze prowadzic do P<ckni<cc i nierownomiernej porowatosci podczas malowania. Uwagi: e 

wzgl<cdu na tradycyjny charakter farby wykonczeniowej Farrow & Ball Casein Distemper nie nalezy jej pokrywac kolejnymi 

warstwami innych nowoczesnych farb. Nieuniknione S<! drobne roznice w uzyskanym kolorze farby Casein Distemper, wynikaj<!ce z 

zastosowania tradycyjnej receptury obejmuj<!cej wysokogatunkowe pigmenty. Porowatosc i wilgotnosc malowanej powierzchni ma 

wplyw na kolor i moze prowadzic do zmian w odcieniu farby. W przypadku podlozy o roznej lub wysokiej porowatosci konieczne 

moie bye rozcienczenie farby wod<!, w celu zapewnienia odpowiedniej rozlewnosci farby i zminimalizowania roznic w kolorze i 

odcieniu. Farb<c Casein Distemper nalezy zawsze wymieszac przed dodaniem wody. Nakladac za pomoc<! p<cdzla (lub metod<! 

natryskow<! przy kruchym tynku lub nierownych ceglanych powierzchniach). W przypadku aplikacji zbyt grubej warstwy produkt 

staje si<c nietrwaly. Ze wzgl<cdu na tradycyjny sklad farby, p<cdzla nie nalezy mocno dociskac do powierzchni. 

KARTA INFORMACYJNA 

Casein Distemper 

Dobór koloru: 

kolorze. 



Czyszczenie powierzchni przed malowaniem: 

MALOWANIE CIEMNIEJSZYMI KOLORAMI: 

Maskowanie: 

Przygotowanie przed malowaniem natryskowym : 

idealnej powierzchni. 

Parametry natrysku: 

   

  

    

  

 

 

Przed malowaniem wszystkie powierzchnie musz4 bye czyste i suche. Do wi~kszosci powierzchni zalecamy stosowanie 

rozcienczonego roztworu mydla cukrowego zgodnie z instrukcjami producenta. Nie zalecamy stosowania srodk6w czyszcz4cych na 

bazie rozpuszczalnik6w, poniewaz mog4 one szeroko rozproszye pozostalosci, utrudniaj4c aplikacj~ produkt6w na bazie wody. 

Naktadanie p~dzlem: 
Przed uzyciem dokladnie wymieszae. W szystkie powierzchnie do malowania powinny bye w dobrym stanie, czyste, suche, bez 

zabrudzen i zaduszczen oraz innych zanieczyszczen. Malowanie na starych luszcz4cych si~ warstwach farby moie prowadzic do 

luszczenia lub odpadania plat6w nowej farby - aby temu zapobiec, zetrzyj papierem sciernym stare warstwy farby przed rozpocz~ciem 

malowania. Jesli sciana jest nier6wna lub bardzo porowata, nalozye najpierw rozcienczon4 warstw~ bazow4 wybranego koloru 

(rozcienczye okolo 10% wody). Posluguj4c si~ p~dzlem z drobnym wlosiem syntetycznym, nakladae farb~ pionowym ruchem, po 

czym rozprowadzae j4 r6wno w kierunku poziomym. Ostatni4 warstw~ farby nakladae w jednym kierunku, aby zminimalizowae 

widocznose slad6w p~dzla (kt6re czasem mozna zauwazye w niekt6rych warunkach oswietleniowych). 

Efekt koncowy malowania natryskowego farbami Farrow & Ball jest scisle uzalezniony od powierzchni, na kt6r4 nakladana jest farba. 

Wi~kszose powierzchni musi bye oczyszczona i odduszczona, przeszlifowana, a nast~pnie odpowiednio zagruntowana lub 

pomalowana farb4 podkladow4. Zaleca si~ r6wniez szlifowanie papierem sciernym mi~dzy warstwami, aby uzyskae gladk4, plask4 

powierzchni~ przed nalozeniem kolejnej warstwy farby. Proces ten moie wymagae kilkukrotnego powt6rzenia w celu uzyskania 

Uwaga! W przypadku rozpylania mog4 si~ tworzye niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychae rozpylonej cieczy lub mgly. 

Natrysk HVLP - w zaleznosci od stosowanego sprz~tu konieczne moie bye rozcienczenie farby wod4 w maksymalnej proporcji 3:10 

(woda:farba). Nalezy dostosowae zaw6r powietrza, regulacj~ przeplywu farby, rozmiar wentylatora oraz ustawienia wzoru natrysku na 

kawalku tektury lub w innym miejscu, tak aby osi4gn4e poz4dany efekt koncowy. Nalozye kilka cienkich warstw. Odczekae, az 

Jesli zamierzasz uzye produkt6w Farrow & Ball do cel6w, kt6re nie zostaly tutaj opisane, skontaktuj si~ z Dzialem Obslugi Klienta 

celem uzyskania porady pod numerem +44 (0) 1202 876141 lub wyslij wiadomose na adres customer.services@farrow-ball.com. 

Informujemy, ie dla cel6w szkoleniowych rozmowy mog4 bye nagrywane. 

Nie malowae w temperaturach ponizej 10' Club gdy temperatura przekracza 30' C. 

Pokrycie (m2/l na 1 warstw~): : Maksymalny 13 

Czas schni~cia : : 2 godziny 

zas nakladania ast~pnej wars wy: : adani nast~p ej warstwy p 4 go zinach 

Poziom p lysku: : .02 

Grubose mokrego filmu: : 80 - 120 µm 

*Ciemniejsze I mocniejsze kolory mog4 wymagae dodatkowego pokrycia. Uwaga: Podane czasy schni~cia i ponownego malowania 

przewiduj4 stosowanie farby w normalnych warunkach - w warunkach nizszych temperatur i/lub wi~kszej wilgotnosci powietrza czas 

schni cia moze b e dluzsz . Czas schni cia farb o ciemnie · sz m kolorze moie b e dluzsz . 

Inne zastosowania: 

Temperatura malowania: 

Zalecana liczba warstw : : 2* 



G(,Stose: : 1.2 - 1.4 glee 

Wilgotnose aplikacji: : < 80 % RH 

Substancja wilgoci: : Tynki Sciany i sufity = <0,5% 

Klasa scieralnosci na mokro: : Brak klasyfikacji 

Przepuszczalnosc wody wg DIN EN 1062-3 (w24 [kg/m2 
1,41 (Klasa I, Niska >0,5). Jest to obj(,tose wody wchloni(,tej przez farb(, na powierzchni lm2 w ci<!gu 24 godzin. Im nizsza wartose 

dobowa, tym bardziej wodoodporna jest warstwa farby. Poziom wchlaniania wody przez farb(, oceniany jest w skali klasowej, od klasy 

Wsp61czynnik przenikania pary wodnej (przepuszczalnosc) zgodnie z DIN EN ISO 7783-2 (sd [m]): 
0,008 (Klasa I, granica <0,14). Jest to wytrzymalose warstwy farby na par(, wodn<!, wyrazona jako r6wnowazna g(,stose powietrza w 

metrach. Im nizsza wartose sd, tym wyzsza oddychalnose warstwy farby. Poziom oddychalnosci farby oceniany jest w skali klasowej, 

Wskaz6wki dotyczqce usuwania i zamalowywania uszkodzen: 
Jesli pomalowana sciana zostala uszkodzona lub poplamiona, pojawia si(, koniecznose ponownego malowania. Aby osi<!gn<!e najlepsze 

efekty, zalecamy nalozenie tylko jednej warstwy na calej powierzchni uszkodzonej sciany lub scian, korzystaj<!c z tej samej partii farby, 

kt6r<! malowano za pierwszym razem. To najlepszy spos6b na unikni(,cie jakichkolwiek zauwaialnych r6znic w kolorze lub 

wykonczeniu. W przypadku zamalowywania samych uszkodzen ponizsze wskaz6wki pozwol<! osi<!gn<!e optymalny efekt wykonczenia. 

1. Zawsze nalezy starae Si(, uzywae farby z tej samej serii. 

Mimo ie zgodnose kolorystyczna podlega w naszej firmie scislej kontroli, w przypadku uzycia farby z innej serii mog<! pojawie si(, 

niewielkie r6znice w kolorze lub polysku. 

Jesli uzycie farby z tej samej serii jest niemoiliwe, zalecamy nalozenie jednej warstwy farby z innej serii na cal<! powierzchni(, sciany, 

gdyz r6inice w odcieniu calych scian S<! znacznie mniej widoczne. 

2. Podczas naprawy nalezy stosowae te same techniki przygotowawcze, co podczas pierwotnego malowania sciany. 

Osi<!gni(,cie idealnie jednolitego wykonczenia nie zawsze jest moiliwe - jesli np. zastosowano do naprawy mas(, szpachlow<! o innej 

teksturze i chlonnosci niz pozostala CZ(,se sciany, wykonczenie moie bye niejednolite. 

3. Zawsze nalezy uzywae takiego samego narz(,dzia i tej samej metody nakladania farby, co podczas pierwotnego malowania sciany. 

Upewnic Si(,, ie kraw(,dzie domalowanej farby zostaly wygladzone i wyr6wnane, aby granica pomi(,dzy star<! i now<! farb<! byla mniej 

4. Z czasem kolor farby znajduj<!cej si(, zar6wno na scianie, jak i w puszce, moze si(, nieznacznie zmienic. 

D latego im swiezsza malowana powierzchnia, tym lepsze wykonczenie po zamalowaniu uszkodzen. N alezy pami(,tae, ie w przypadku 

zamalowywania uszkodzen - im ciemniejszy kolor i wyzszy polysk, tym trudniej jest uzyskae jednolity efekt wykonczeniowy. Latwiej 

natomiast jest w przypadku farb jasniejszych i o mniejszym polysku. 

Kontakt z wodq: 
Aby maksymalnie wydluzye zywotnose farby, nie nalezy dopuscic, aby na powierzchniach poziomych gromadzila si(, woda stoj<!ca. 

Ten produkt jest oparty na wodzie i powinien bye chroniony przed mrozem i ekstremalnymi temperaturami. Zalecamy zuzycie w 

ci<!gu 6 miesi(,cy od daty zakupu, nie ponosimy odpowiedzialnosci za pogorszenie stanu zawartosci lub opakowania po tej dacie. Ten 

produkt zawiera srodki konserwuj<!ce, kt6re chroni<! przed zepsuciem w normalnych warunkach. Aby zminimalizowae skazenie i 

zapewnic maksymalny okres trwalosci, zalecamy, aby przed uzyciem przelae produkt do czystego pojemnika na farb(,, a wszystkie 

narz(,dzia dokladnie wyczyscie przed i po kazdym uzyciu. Wielokrotne otwieranie i uzywanie moie zwi(,kszye ryzyko skazenia 

mikrobiologicznego, dlatego zalecamy ograniczenie tego do minimum, aby maksymalnie wydluzye okres trwalosci produktu. 

√24h]): 

I do klasy III. 

od klasy I do klasy III. 

widoczna. 

Czyszczenie: 



Maksymalny dozwolony limit UE dla tego produktu (kat. A/[a]): 30 g/l (2010). Produkt zawiera maks. 2 g/l LZO. 

Dyspersja wodna pigmentów w spoiwie na bazie kazeiny. 

Kontact: 

do UE przez Farrow & Ball, Kaiserstraße 25, Frankfurt am Main, Deutschland, +49 (0) 69 2424 6269. 

lnformacje dotyczqce ochrony srodowiska i usuwania odpad6w: 
Nie wylewae resztek farby do odplywow ani ciekow wodnych. Resztek farb i pojemnikow po farbie pozbywae si~ zgodnie z 

lokalnymi/krajowymi przepisami. Skontaktowae si~ z lokalnym Wydzialem Srodowiska w celu uzyskania informacji dotycz4cych 

post~powania z odpadami. Pojemniki metalowe mog4 zostae poddane recyklingowi. 

Uwaga! W przypadku rozpylania mog4 si~ tworzye niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychae rozpylonej cieczy lub mgly. 

Chronic przed dzieemi. Podczas nakladania i schni~cia musi bye zapewniona odpowiednia wentylacja.W razie koniecznosci 

zasi~gni~cia porady lekarza nalezy pokazae pojemnik lub etykiet~. Unikae kontaktu z oczami, na sk6r4 lub na odziez4. W 

PRZYP ADKU KONTAKTU ZE SKOR~: Umye duz4 ilosci4 wody z mydlem. Nie uzywae rozcienczalnikow na bazie rozpuszczalnika 

ani benzyny lakowej. W PRZYP ADKU DOST ANIA SI~ DO OCZU: Ostroznie plukae wod4 przez kilka minut. Wyj4e soczewki 

kontaktowe, jezeli s4 i mozna je latwo usun4e. Nadal plukae. W PRZYPADKU POLKNI~CIA: W przypadku zlego samopoczucia 

skontaktowae si~ z OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem. Karta charakterystyki dost~pna na z4danie. Podczas szlifowania 

jakiejkolwiek powierzchni przed malowaniem nalezy utrzymywae ilose wytwarzanego pylu na minimalnym poziomie i nosic 

II I>. I . I I I' Ill. I•~ , I I d I I I I 

Aby uzyskae pomoc w wyborze koloru, farby czy tapety, skontaktuj si~ z naszym dzialem obslugi klienta. Wystarczy zadzwonic pod 

numer +44 (0) 1202 876141, wyslae wiadomose na adres sales@farrow-ball.com lub napisae donas na adres Farrow & Ball, Uddens 

Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL, UK. Informujemy, ie dla celow szkoleniowych rozmowy mog4 bye nagrywane. Importowane 

Wytqczenie odpowiedzialnosci: 
Informacje podane w arkuszu technicznym lub porada techniczna - ustna, pisemna lub w drodze eksperymentu - ma jedynie 

charakter doradczy i zostala udzielona w dobrej wierze ale bez gwarancji, gdyz umiej~tnosci malowania oraz warunki panuj4ce w 

danym miejscu pozostaj4 poza kontrol4 firmy. W celu uzyskania dalszych informacji nalezy skontaktowae si~ z dzialem obslugi 

klienta. Firma nie ponosi odpowiedzialnosci za rezultaty korzystania z produktu ponad wartose produktu. Powyzsze oswiadczenie nie 

1wvlacza przvsluguiacego klientowi prawa ustawowego. 
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