
 

 

CRAFTSMEN IN PAINT AND PAPER 

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

organicznych (VOC) i szybko schn<!. Uzyskaly rowniez najwyzsz<! moiliw<! ocen<c A+ za jakose 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: ,,,5 L, 
Moina zamawiae 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. 

Przeglqd produkt6w: 
Wysoce oddychaj<!ca farba nawierzchniowa do malowania wewn<ctrznych i zewn<ctrznych powierzchni scian oraz sufitow w 

budownictwie tradycyjnym. Przed uzyciem nalezy zapoznae si<c ze W skazowkami dotycz<!cymi zastosowania produktu oraz Kart<! 

Przed rozpocz<cciem malowania sprawdzie 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 

upewnie si<c, ie numery serii S<! jednakowe, lub wymieszae zawartose puszek przed malowaniem. Przed uzyciem dokladnie wymieszae. 

Nalezy pami<ctae, ie otrzymany kolor farby Limewash moie roznic si<c w zaleznosci od pokrytej powierzchni. Niektore kolory mog<! 

wydawae si<c az o 10 odcieni ciemniejsze, gdy S<! jeszcze mokre. 

Przygotowanie powierzchni pod farb~ wapiennq Limewash: 
W szystkie powierzchnie 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. N owe 

podloza - farba Farrow & Ball Limewash moie bye nakladana bezposrednio. U szkodzone powierzchnie - skue luzny tynk i uzupelnic 

ubytki oraz P<ckni<ccia odpowiedni<! zapraw<! wapienn<! lub mas<! szpachlow<!. Farrow & Ball nie zaleca stosowania nowoczesnych mas 

szpachlowych na podlozach na bazie wapna, gdyz zatrzymuj<! wilgoe i S<! zbyt twarde, co moze prowadzic do P<tkni<ce i 

nierownomiernej porowatosci podczas malowania. Ewentualne naprawy musz<! miee tak<! sam<! g<cstose jak podloze, aby uzyskany 

kolor byl jednolity. Zniszczone powierzchnie - zmiese lub zmye piasek, pyl, brud, porosty i tluszcz. Powierzchnie zaatakowane przez 

grzyby lub glony - oczyscic i odkazic za pomoc<! odpowiedniego srodka grzybobojczego lub rozcienczonego wybielacza, ktory zwalczy 

zarodniki mikrobiologiczne i zahamuje ich dalszy rozwoj. Pozostaw do calkowitego wyschni<ccia i oczyse za pomoc<! P<cdzla. Nie 

stosowae srodkow grzybobojczych zawieraj<!cych sylikon. Farba Farrow & Ball Limewash nie nadaje si<c do stosowania na 

powierzchnie nieprzepuszczalne, takie jak twarde tynki cementowe, tynki gipsowe i cegly. Nie stosowae na powierzchnie z piaskowca. 

KARTA INFORMACYJNA 

Limewash 

charakterystyki produktu. UFI: 14J5-P0KR-700R-PVRX. 

Dobór koloru: 



innych nowoczesnych farb. 

  

 

Naktadanie farby Limewash: 
Przed uzyciem dokladnie wymieszac. Zewrn;trzne tynki wapienne mog4 si~ znacznie r6znic porowatosci4, co prowadzi do 

powstawania plam, bardziej widocznych przy uzyciu ciemniejszych kolor6w. Dlatego w przypadku farby Limewash w celu 

calkowitego pokrycia i wyr6wnania r6znic w odcieniu wymagane jest nalozenie co najmniej trzech warstw. W przypadku stosowania 

farb Farrow & Ball Exterior Masonry i Farrow & Ball Limewash w tym samym pomieszczeniu zauwaialne b~d4 r6znice w teksturze i 

kolorze. Farby wapiennej Limewash nie nalezy nakladac w bardzo wilgotnych lub wilgotnych, wietrznych warunkach, w pelnym 

sloncu lub jesli pojawia si~ ryzyko utrzymywania si~ przymrozk6w przez kilka tygodni po nalozeniu farby Limewash. Rozcienczanie: 

Rozcienczyc farb~ Limewash wod4 w proporcji dostosowanej do panuj4cych warunk6w. Zazwyczaj jest to 10-30%, lecz moie to bye 

tei proporcja 1: 1, w zaleznosci od malowanej powierzchni. N alezy pami~tac, ie otrzymany kolor farby Limewash moie r6inic si~ w 

zaleznosci od pokrytej powierzchni. Niekt6re kolory mog4 wydawac si~ az o 10 odcieni ciemniejsze, gdy s4 jeszcze mokre. Przed 

rozpocz~ciem malowania sprawdzic odpowiedni dob6r koloru, poniewaz Farrow & Ball nie ponosi odpowiedzialnosci za koszty 

remontowe wynikaj4ce z zastosowania niewlasciwego koloru. Jezeli konieczne jest uzycie wi~cej niz jednej puszki tego samego koloru, 

nalezy upewnic si~, ie numery serii s4 jednakowe, lub wymieszac zawartosc puszek przed malowaniem. Przed uzyciem dobrze 

wymieszac. Mieszac cz~sto podczas malowania. Zwilianie jest bardzo wazne, aby uzyskac dobry efekt wykonczenia. Kazdorazowo 

zwiliac wod4 powierzchni~ ok. 3 m2 do momentu, az b~dzie wilgotna, ale nie ociekaj4ca wod4. Farb~ Limewash nalezy nakladac tylko 

na swiezo zmoczon4 powierzchni~. Nigdy nie nakladac farby Limewash na such4 powierzchni~, poniewaz spowoduje to jej gwaltowne 

wysychanie i w rezultacie pylenie. Powierzchnie pokryte star4 farb4 wapienn4 i tynkiem wapiennym oraz powierzchnie z gliny 

ukladanej wymagaj4 wi~kszego zwilzenia niz twardsze powierzchnie. Farb~ Limewash nalezy nakladac w kilku cienkich warstwach. 

Nakladac p~dzlem o dlugim wlosiu lub szczotk4 murarsk4. Farb~ Limewash nalezy nakladac jak najbardziej r6wnomiernie i wcierac 

we wszystkie p~kni~cia i l4czenia, ale nie pozwolic na zbyt duze jej gromadzenie, w przeciwnym razie pop~ka przy wysychaniu. 

Podczas malowania najezdiac mokrym p~dzlem lub szczotk4 na cz~sc jeszcze mokrej poprzednio naniesionej warstwy i w miar~ 

zamalowywania zwiliac powierzchni~. Kolejne warstwy nakladac po calkowitym wyschni~ciu poprzedniej. Najlepiej pozostawic do 

wyschni~cia na cal4 noc. Przed nalozeniem kolejnej warstwy zwilzyc delikatnie warstw~ poprzedni4. N alezy nalozyc w sumie co 

najmniej trzy warstwy, a wi~cej na nowych powierzchniach zewn~trznych lub w przypadku zmiany koloru. Po wst~pnym wyschni~ciu 

farba Limewash b~dzie twardniala i ulegala wzmocnieniu przez kilka kolejnych tygodni. Powierzchnie nowe - swiezo wapnowane 

powierzchnie powinny zostac poddane calkowitej karbonizacji i utwardzane przez 4 do 5 tygodni przed malowaniem. Uwagi: Ze 

wzgl~du na tradycyjny charakter farby wykonczeniowej Farrow & Ball Limewash nie nalezy jej pokrywac kolejnymi warstwami 

Czyszczenie narz~dzi: 
Usun jak najwi~cej produkt6w ze szczotek. P~dzle nalezy umyc w cieplej wodzie z mydlem. 

Ze wzgl~du na niebezpieczny charakter tego produktu nie zalecamy aplikacji natryskowej. 

Nie malowac w temperaturach ponizej l0'C lub gdy temperatura przekracza 30'C. Unikaj malowania w bezposrednim sloncu. Unikaj 

stosowania na zewn4trz, jesli istnieje prawdopodobienstwo deszczu. Aby uzyskac najlepsze wyniki, nalezy uzywac wczesnego dnia, co 

schni cie roduktu rzed wieczorem ( d moie st ic kondensac·a). 

•• 
• • 

Pokrycie (m2/l na 1 warstw~): : R6zne pokrycie w zaleznosci od warunk6w 

Czas schni~cia : : 3 godziny 

zas nakladania ast~pnej wars wy: : adani nast~p ej warstwy p 12 go zinach 

Poziom p lysku: : .02 

Grubosc mokrego filmu: : 80 - 120 µm 

*Ciemniejsze I mocniejsze kolory mog4 wymagac 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 c dluzsz . Czas schni cia farb o ciemnie · sz m kolorze moie b c dluzsz . 

G~stosc: : 1.2 - 1.4 glee 

Wilgotnosc aplikacji: : < 80 % RH 

Substancja wilgoci: : Zewn~trzny Lime Render = <0,5% 

Klasa scieralnosci na mokro: : Brak klasyfikacji 

Parametry natrysku: 

Temperatura malowania: 

Zalecana liczba warstw : : 4* 



Inne zastosowania: 

Dobór koloru: 

Czyszczenie: 

Maksymalny dozwolony limit UE dla tego produktu (kat. A/[c]): 40 g/l (2010). Produkt zawiera maks. 1 g/l LZO. 

√24h]): 

I do klasy III. 

 

 

Jesli zamierzasz u:iye produkt6w Farrow & Ball do cel6w, kt6re nie zostaly tutaj opisane, skontaktuj si<c z Dzialem Obslugi Klienta 

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

Informujemy, :ie dla cel6w szkoleniowych rozmowy mog4 bye nagrywane. 

Przed rozpocz<cciem malowania sprawdzie dob6r koloru, poniewa:i Farrow & Ball nie ponosi odpowiedzialnosci za koszty remontowe 

wynikaj4ce z zastosowania niewlasciwego koloru. Je:ieli konieczne jest u:iycie wi<ccej ni:i jednej puszki tego samego koloru, nale:iy 

upewnie si<c, :ie numery serii s4 jednakowe, lub wymieszae zawartose puszek przed malowaniem. Przed u:iyciem dokladnie wymieszae. 

Nale:iy pami<ctae, :ie otrzymany kolor farby Limewash mo:ie r6:inic si<c w zale:inosci od pokrytej powierzchni. Niekt6re kolory mog4 

wydawae si<c a:i o 10 odcieni ciemniejsze, gdy s4 jeszcze mokre. 

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

ci4gu 6 miesi<ccy od daty zakupu, nie ponosimy odpowiedzialnosci za pogorszenie stanu zawartosci lub opakowania po tej dacie. Ten 

produkt zawiera srodki konserwuj4ce, kt6re chroni4 przed zepsuciem w normalnych warunkach. Aby zminimalizowae ska:ienie i 

zapewnic maksymalny okres trwalosci, zalecamy, aby przed u:iyciem przelae produkt do czystego pojemnika na farb<c, a wszystkie 

narz<cdzia dokladnie wyczyscie przed i po ka:idym u:iyciu. Wielokrotne otwieranie i u:iywanie mo:ie zwi<ckszye ryzyko ska:ienia 

mikrobiologicznego, dlatego zalecamy ograniczenie tego do minimum, aby maksymalnie wydlu:iye okres trwalosci produktu. 

Formu¼a: 

lnformacje dotyczqce ochrony srodowiska i usuwania odpad6w: 
Nie wylewae resztek farby do odplyw6w ani ciek6w wodnych. Resztek farb i pojemnik6w po farbie pozbywae si<c zgodnie z 

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

post<cpowania z odpadami. Pojemniki metalowe mog4 zostae poddane recyklingowi. 

Zawartosc LZO: 

Przepuszczalnosc wody wg DIN EN 1062-3 (w24 [kg/m2 
1,39 (Klasa I, Niska >0,5). Jest to obWose wody wchloni<ctej przez farb<c na powierzchni lm2 w ci4gu 24 godzin. Im ni:isza wartose 

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

Bezpieczenstwo: 
Zawiera wodorotlenek wapnia. Powoduje powa:ine oparzenia sk6ry oraz uszkodzenia oczu. Chronic przed dzieemi. Stosowae 

r<ckawice ochronne/odzie:i ochronn4/ochron<c oczu/ochron<c twarzy. W razie koniecznosci zasi<cgni<ccia porady lekarza nale:iy pokazae 

pojemnik lub etykiet<c. Nie wprowadzae do oczu, na sk6r<c lub na odzie:i. Przechowywae pod zamkni<cciem. W PRZYPADKU 

KONTAKTU ZE SKORJ}: Umye du:i4 ilosci4 wody z mydlem. Nie u:iywae rozcienczalnik6w na bazie rozpuszczalnika ani benzyny 

lakowej. Zanieczyszczon4 odzie:i zdj4e i wyprae przed ponownym u:iyciem. W PRZYPADKU DOST ANIA SI~ DO OCZU: Ostro:inie 

plukae wod4 przez kilka minut. Wyj4e soczewki kontaktowe, je:ieli s4 i mo:ina je latwo usun4e. Nadal plukae. W PRZYPADKU 

POLKNI~CIA: wyplukae usta. NIE wywolywae wymiot6w. Natychmiast skontaktowae si<c z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem. 



Kontact: 

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

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

numer +44 (O) 1202 876141, wyslac wiadomosc na adres sales@farrow-ball.com lub napisac donas na adres Farrow & Ball, Uddens 

Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL, UK. Informujemy, ie dla cel6w szkoleniowych rozmowy mog<! 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<ctnosci malowania oraz warunki panuj<!ce w 

danym miejscu pozostaj<! poza kontrol<! firmy. W celu uzyskania dalszych informacji nalezy skontaktowac si<c z dzialem obslugi 

klienta. Firma nie ponosi odpowiedzialnosci za rezultaty korzystania z produktu ponad wartosc produktu. Powyisze oswiadczenie nie 

lwvhicza przysluguj~cego klientowi prawa ustawowego. 
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