
 

 

   

 

HANDCRAFTED PAINT AND WALLPAPER 

Wszystkie farby Farrow & Ball St} na bazie wody, co sprawia, ze prawie nie pachn<}, maj<} nisk<} zawartosc lotnych 

zwi<}zk6w organicznych (VOC) i szybko schn<}, Uzyskaly r6wniez najwyzsz<} mozliw<} oceny A+ za jakosc powietrza w 

pomieszczeniach zgodnie z niezaleznie przeprowadzonym francuskim programem w sprawie jakosci powietrza w 

pomieszczeniach nr 2011-3 21 - Arrete kwiecien 2011. 

Dost~pne pojemnosci farb: ,,,5 L, 
Mozna 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 dystrybutor6w na calym 

swiecie. 

Przeglqd produkt6w: 

Wysoce matowa i trwala farba nawierzchniowa na elewacje zewnytrzne. Wodo- i grzyboodporna. Odporna na 

zluszczanie, pfrkniycia, kredowanie, tworzenie sifr pycherzy oraz blakniycie koloru przez okres 15 lat. Nie nadaje sifr do 

owierzchni soce alkaliczn ch lub bardzo orowat ch. Nie ma a stosowania re aratu runtu· ce o. 

Przed malowaniem wszystkie powierzchnie musz<} bye dokladnie oczyszczone i pozostawione do calkowitego 

wyschniycia. Do wiykszosci powierzchni zalecamy stosowanie rozcienczonego roztworu mydla cukrowego zgodnie z 

instrukcjami producenta. Nie zalecamy stosowania srodk6w czyszcz<}cych na bazie rozpuszczalnik6w, poniewaz mog<} 

· · · · · rodukt6w na bazie wod . 

Przed rozpoczyciem malowania sprawdzic dob6r koloru, poniewaz Farrow & Ball nie ponosi odpowiedzialnosci za 

koszty remontowe wynikaj<}ce z zastosowania niewlasciwego koloru. Jezeli konieczne jest uzycie wiycej niz jednej puszki 

tego samego koloru, nalezy upewnic sifr, ze numery serii St} jednakowe, lub wymieszac zawartosc puszek przed 

malowaniem. Przed uzyciem dokladnie wymieszac. Nalezy pamiytac, ze r6zne narzydzia do aplikacji (np. pydzel, walek, 

spray) mog<} <lac niewielk<} wizualn<} r6znicfr w ostatecznym kolorze. 

Przed uzyciem dokladnie wymieszac. Przed nalozeniem jakiejkolwiek farby na swiezo otynkowane powierzchnie 

pozostawic zaprawy do calkowitego wyschniycia, aw idealnych warunkach wystawic j<} na dzialanie warunk6w 

atmosferycznych przez okres ok. 3 miesiycy. Calkowicie such<} powierzchnifr przetrzec szczotk<} z twardym wlosiem w 

celu usuniycia pokrywaj<}cego j<} pylu. Zagruntowac wszystkie osypuj<}ce sifr miejsca, pokrywaj<}c je warstw<} 

rozcienczonej maksymalnie w 10% farby Farrow & Ball Exterior Masonry. Farba podkladowa Farrow & Ball Masonry & 

Plaster Stabilising Primer nie nadaje sifr do stosowania jako og6lny preparat gruntuj<}cy na prawidlowo zwiq2anych 

powierzchniach murowanych. Po odpowiednim przygotowaniu powierzchni przy uzyciu pydzla lub walka, pokryc j<} 

dwoma warstwami farby Farrow & Ball Exterior Masonry, uwazaj<}c, aby na zaglybienia i narozniki nie nalozyc zbyt 

grubej warstwy. Mimo iz farba Farrow & Ball Exterior Masonry jest gotowa do natychmiastowego stosowania na swiezo 

otynkowanych powierzchniach zewnytrznych, mozna rozcienczyc j<} z wod<} (w proporcji 1:10 woda:farba), aby jej 

nakladanie na zwiq2ane, niemalowane powierzchnie bylo jeszcze latwiejsze. 

KARTA INFORMACYJNA 

Exterior Masonry 

Czyszczenie powierzchni przed malowaniem: 

Dobór koloru: 

murowanych  : Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer 



Powierzchnie betonowe: 

Malowanie elewacji ceglanej: 

Terakota: 

 

  

Przed malowaniem pozostawic beton do wyschnifrcia na okres co najmniej 3 miesifrcy. Naprawic oraz uzupelnic ubytki 

w starych lub kruszqcych sifr powierzchniach betonowych za pomoq wypelniacza, i odczekac az produkt stfrieje. 

Calkowicie suchq powierzchnifr przetrzec szczotkq z twardym wlosiem w celu usunifrcia pokrywajqcego jq pylu. 

Zagruntowac wszystkie osypujqce sifr miejsca za pomoq farby podkladowej Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising 

Primer. Wewnfrtrzne posadzki betonowe pokrywac tylko jednq pelnq warstwq farby podkladowej Farrow & Ball 

Masonry & Plaster Stabilising Primer, a nastfrpnie dwoma warstwami farby Farrow & Ball Modern Eggshell, 

przestrzegajqc zalecanego czasu schnifrcia pomifrdzy nakladaniem poszczeg6lnych warstw. Farha podkladowa Farrow & 

Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer nie nadaje sifr do stosowania jako og6lny preparat gruntujqcy na prawidlowo 

Nalezy pamifrtac, ze uszkodzone powierzchnie mogq nie przyjqc zadnych dodatkowych warstw farby- dlatego w razie 

wqtpliwosci zalecamy zasifrgnqc profesjonalnej porady. Powierzchnie z powaznymi uszkodzeniami strukturalnymi, 

takimi jak pfrknifrcia lub luzny tynk, muszq zostac naprawione przed nalozeniem jakiegokolwiek farby. Pokryc za 

pomocq pfrdzla lub walka wszelkie naprawione i mocno uszkodzone powierzchnie jednq warstwq farby podkladowej 

Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer, a nastfrpnie dwiema warstwami farby Farrow & Ball Exterior 

Masonry. Uwazac, aby w zaglfrbienia i na narozniki nie nakladac zbyt grubej warstwy farby, oraz zachowac odpowiedni 

odstfrp czasu niezbfrdny na wyschnifrcie poszczeg6lnych warstw. Powierzchnie zaatakowane przez grzyby lub glony 

oczyscic i odkazic za pomoq odpowiedniego srodka grzybob6jczego, po czym pozostawic do calkowitego wyschnifrcia. 

Farha podkladowa Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer nie nadaje sifr do stosowania jako og6lny 

preparat gruntujqcy na prawidlowo zwiq2anych powierzchniach murowanych. 

Mury wewn~trzne: 

Farha Farrow & Ball Exterior Masonry przeznaczona jest do malowania elewacji ceglanych - wyjqtek stanowi cegla typu 

fletton. Nalezy jednak pamifrtac o podjfrciu dodatkowych srodk6w ostroznosci przed rozpoczfrciem i w trakcie 

malowania. Przed nalozeniem pierwszej warstwy, za pomoq przeznaczonego do tego celu preparatu, nalezy usnqc 

wszelkie zabrudzenia, plesn, osady z soli oraz inne widoczne zanieczyszczenia. Pozostawic do calkowitego wyschnifrcia. 

Przed przystqpieniem do malowania nalezy r6wniez upewnic sifr, ze zaprawa jest zupelnie sucha. Nalezy zachowac 

szczeg6lnq ostroznosc przy malowaniu scian wnfrtrze z litej cegly i scian niezabezpieczonych przed wilgociq, poniewaz 

moze dojsc do utraty przyczepnosci i pojawienia sifr wykwit6w solnych. Farha Farrow & Ball Exterior Masonry w 

momencie zakupu jest gotowa do uzytku. Aby ulatwic aplikacjfr na powierzchniach nowych, nieposiadajqcych powlok, 

mozna rozcienczyc jq wodq w proporcji I do 10. Nie stosowac Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer, 

poniewaz preparat ten nie jest przeznaczony do gruntowania tego typu powierzchni z cegly. 

Farha Farrow & Ball Exterior Masonry przeznaczona jest do malowania elewacji ceglanych - wyjqtek stanowi cegla typu 

fletton. Nalezy jednak pamifrtac o podjfrciu dodatkowych srodk6w ostroznosci przed rozpoczfrciem i w trakcie 

malowania. Przed nalozeniem pierwszej warstwy, za pomoq przeznaczonego do tego celu preparatu, nalezy usnqc 

wszelkie zabrudzenia, plesn, osady z soli oraz inne widoczne zanieczyszczenia. Pozostawic do calkowitego wyschnifrcia. 

Przed przystqpieniem do malowania nalezy r6wniez upewnic sifr, ze zaprawa jest zupelnie sucha. Nalezy zachowac 

szczeg6lnq ostroznosc przy malowaniu scian zewnfrtrznych z litej cegly i scian niezabezpieczonych przed wilgociq, 

poniewaz moze dojsc do utraty przyczepnosci i pojawienia sifr wykwit6w solnych. Farha Farrow & Ball Exterior Masonry 

w momencie zakupu jest gotowa do uzytku. Aby ulatwic aplikacjfr na powierzchniach nowych, nieposiadajqcych powlok, 

mozna rozcienczyc jq wodq w proporcji I do 10. Nie stosowac Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer, 

poniewaz preparat ten nie jest przeznaczony do gruntowania tego typu powierzchni z cegly. 

Do malowania terakoty mozna uzyc nastfrpujqcych farb nawierzchniowych Farrow & Ball: Exterior Masonry, Full Gloss i 

Exterior Eggshell - mozna nalozyc bezposrednio 2 warstwy ( czas schnifrcia przed nalozeniem drugiej warstwy powinien 

wynosic minimum 4 godziny). 



Maskowanie: 

Przygotowanie przed malowaniem natryskowym : 

Parametry natrysku: 

Inne zastosowania: 

Temperatura malowania: 

    

  

 

 

Efekt koncowy malowania natryskowego farbami Farrow & Ball jest scisle uzalezniony od powierzchni, na ktoni 

nakladana jest farba. Wi~kszose powierzchni musi bye oczyszczona i odtluszczona, przeszlifowana, a nast~pnie 

odpowiednio zagruntowana lub pomalowana farbq podkladowq. Zaleca si~ rowniez szlifowanie papierem sciernym 

mi~dzy warstwami, aby uzyskae gladkq, plaskq powierzchni~ przed nalozeniem kolejnej warstwy farby. Proces ten moze 

ma ae kilkukrotne o owtorzenia w celu uz skania idealne · owierzchni. 

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

lub mgly. Natrysk hydrodynamiczny: 

Najlepsze wyniki mozna uzyskae przy typowym ustawieniu koncowki dyszy 517 i cisnieniu wtrysku powietrza 120 bar. 

Nalezy pami~tae, ze sq to typowe ustawienia dla wi~kszosci systemow airless i w zaleznosci od marki i modelu 

uzywanego aparatu do natrysku moze bye wymagana pewna regulacja cisnienia powietrza w stosunku do koncowki 

dyszy/rozpylacza. Natrysk HVLP - w zaleznosci od stosowanego sprz~tu konieczne moze bye rozcienczenie farby wodq 

w maksymalnej proporcji 3:10 (woda:farba). Nalezy dostosowae zawor powietrza, regulacj~ przeplywu farby, rozmiar 

wentylatora oraz ustawienia wzoru natrysku na kawalku tektury lub w innym miejscu, tak aby osiqgnqe pozqdany efekt 

koncowy. Nalozye kilka cienkich warstw. Odczekae, az nalozona warstwa wyschnie przed nalozeniem kolejnej. 

Masy szpachlowe na zewn~trzny wewn~trznych: 

W celu uzyskania jak najlepszych rezultatow zaleca si~ stosowanie mas szpachlowych o tej samej porowatosci i g~stosci 

co wyrownywana powierzchnia. Zastosowanie masy szpachlowej o odmiennej porowatosci uh g~stosci moze 

doprowadzie do widocznych roznic w kolorze lub odcieniu nakladanych nast~pnie warstw. Post~powae zgodnie z 

instrukcjq producenta dotyczqq stosowania i czasu schni~cia, po czym nalozye rozcienczonq warstw~ (20-25% wody) 

produktu Farrow & Ball Exterior Masonry ( czas schni~cia pomi~dzy nakladaniem poszczegolnych warstw powinien 

wynosie minimum 4 godziny). Nast~pnie naniese 2 warstwy wybranej farby w celu uzyskania lepszej przyczepnosci i 

pelnej gl~bi koloru. 

Jesli zamierzasz uzye produktow Farrow & Ball do celow, ktore 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, ze dla celow szkoleniowych rozmowy mogq bye nagrywane. 

Nie malowae w temperaturach ponizej l0°C lub gdy temperatura przekracza 30°C. Unikaj malowania w bezposrednim 

sloncu. Unikaj stosowania na zewnqtrz, jesli istnieje prawdopodobienstwo deszczu. Aby uzyskae najlepsze wyniki, nalez 

uzywae wczesnego dnia, co pozwala na wyschni~cie produktu przed wieczorem (gdy moze wystqpie kondensacja). 

Pokrycie (m2/l na 1 warstw~): : Maksymalny 8. 

Czas schni~cia : : 2 godziny 

Czas nakladania nast~pnej warstwy: : Nakladanie nast~pnej warstwy po 5 godzinach 

Czas utwardzania: : Nalezy pami~tae, ze niektore ciemniejsze kolory farb mogq osiqgnqe pelnq twardose, wytrzymalose 

i trwalose po uplywie 14 dni. 

Poziom polysku: : 2% 

Zalecana liczba warstw :  : 2* 



 

 

*Ciemniejsze I mocniejsze kolory mogq wymagae dodatkowego pokrycia. Uwaga: Podane ezasy sehni~eia i ponownego 

malowania przewidujq stosowanie farby w normalnyeh warunkaeh - w warunkaeh nizszyeh temperatur i/lub wi~kszej 

wilgotnosci powietrza ezas sehni~eia moze bye dluzszy. Czas sehni~cia farb o ciemniejszym kolorze moze bye dluzszy. 

Pozostawie na minimum 14 dni przed zastosowaniem powlok na bazie rozpuszezalnika. 

G~stose: : 1.2 - 1.4 glee 

Grubose mokrego filmu: : 80 - 120 µm 

Wilgotnose aplikaeji: : < 80 % RH 

Klasa scieralnosci na mokro: : 2 

Wskaz6wki dotyczqce usuwania i zamalowywania uszkodzen: 

Jesli pomalowana sciana zostala uszkodzona lub poplamiona, pojawia si~ konieeznose ponownego malowania. Aby 

osiqgnqe najlepsze efekty, zaleeamy nalozenie tylko jednej warstwy na ealej powierzehni uszkodzonej sciany lub scian, 

korzystajqe z tej samej partii farby, kt6rq malowano za pierwszym razem. To najlepszy spos6b na unikni~cie 

jakichkolwiek zauwazalnyeh r6znie w kolorze lub wykonezeniu. W przypadku zamalowywania samyeh uszkodzen 

ponizsze wskaz6wki pozwolq osiqgnqe optymalny ef ekt wykonezenia. 

1. Zawsze nalezy starae si~ uzywae farby z tej samej serii. 

Mimo ze zgodnose kolorystyezna podlega w naszej firmie scislej kontroli, w przypadku uzyeia farby z innej serii mogq 

pojawie si~ niewielkie r6zniee w kolorze lub polysku. 

Jesli uzyeie farby z tej samej serii jest niemozliwe, zaleeamy nalozenie jednej warstwy farby z innej serii na ealq 

powierzehni~ sciany, gdyz r6znice w odeieniu ealyeh scian sq znaeznie mniej widoezne. 

2. Podezas naprawy nalezy stosowae te same teehniki przygotowaweze, co podezas pierwotnego malowania sciany. 

Osiqgni~cie idealnie jednolitego wykonezenia nie zawsze jest mozliwe - jesli np. zastosowano do naprawy mas~ 

szpaehlowq o innej teksturze i ehlonnosei niz pozostala ez~se sciany, wykonezenie moze bye niejednolite. 

3. Zawsze nalezy uzywae takiego samego narz~dzia i tej samej metody nakladania farby, co podezas pierwotnego 

malowania seiany. 

Upewnie si~, ze kraw~dzie domalowanej farby zostaly wygladzone i wyr6wnane, aby graniea pomi~dzy starq i nowq farbq 

byla mniej widoezna. 

4. Z ezasem kolor farby znajdujqeej si~ zar6wno na seianie, jak i w puszee, moze si~ nieznaeznie zmienie. 

Dlatego im swiezsza malowana powierzehnia, tym lepsze wykonezenie po zamalowaniu uszkodzen. Nalezy pami~tae, ze 

w przypadku zamalowywania uszkodzen - im eiemniejszy kolor i wyzszy polysk, tym trudniej jest uzyskae jednolity 

efekt wykonezeniowy. Latwiej natomiast jest w przypadku farb jasniejszyeh i o mniejszym polysku. 

Ten produkt jest oparty na wodzie i powinien bye ehroniony przed mrozem i ekstremalnymi temperaturami. Zaleeamy 

zuzycie w ciqgu 6 miesi~ey od daty zakupu, nie ponosimy odpowiedzialnosci za pogorszenie stanu zawartosci lub 

opakowania po tej dacie. Ten produkt zawiera srodki konserwujqee, kt6re ehroniq przed zepsuciem w normalnyeh 

warunkaeh. Aby zminimalizowae skazenie i zapewnie maksymalny okres trwalosci, zaleeamy, aby przed uzyeiem przelae 

produkt do ezystego pojemnika na farb~, a wszystkie narz~dzia dokladnie wyezyscie przed i po kazdym uzyciu. 

Wielokrotne otwieranie i uzywanie moze zwi~kszye ryzyko skazenia mikrobiologieznego, dlatego zaleeamy ograniczenie 

dluz e okres trwalosci roduktu. 

Substancja wilgoci: 

Czyszczenie: 

Temperatura malowania: 

biocydów w celu ochrony powierzchni przed porostem glonów i grzybów. 



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

√24h]): 

jest w skali klasowej, od klasy I do klasy III. 

oceniany jest w skali klasowej, od klasy I do klasy III. 

Kontact: 

Deutschland, +49 (0) 69 2424 6269. 

Nie wylewac resztek farby do odplywow ani ciekow wodnych. Resztek farb i pojemnikow po farbie pozbywac si~ zgodnie 

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

dotycz<!cych post~powania z odpadami. Pojemniki metalowe mog<! zostac poddane recyklingowi. 

Zawartosc LZO: 

Przepuszczalnosc wody wg DIN EN 1062-3 (w24 [kg/m2 
0,06 (Klasa III, granica <0,1). Jest to obj~tosc wody wchloni~tej przez farb~ na powierzchni lm2 w ci<!gu 24 godzin. Im 

nizsza wartosc dobowa, tym bardziej wodoodporna jest warstwa farby. Poziom wchlaniania wody przez farb~ oceniany 

Wsp61czynnik przenikania pary wodnej (przepuszczalnosc) zgodnie z DIN EN ISO 7783-2 (sd [m]): 

0,118 (Klasa I, Sredni <0,14). Jest to wytrzymalosc warstwy farby na par~ wodn<!, wyrazona jako rownowazna g~stosc 

powietrza w metrach. Im nizsza wartosc sd, tym wyzsza oddychalnosc warstwy farby. Poziom oddychalnosci farby 

Uwaga! W przypadku rozpylania mog<! si~ tworzyc niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychac rozpylonej cieczy 

lub mgly. Chronic przed dziecmi. Podczas nakladania i schni~cia musi bye zapewniona odpowiednia wentylacja.W razie 

koniecznosci zasi~gni~cia porady lekarza nalezy pokazac pojemnik lub etykiet~. U nikac kontaktu z oczami, na sk6r<! lub 

na odziez<!. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKOJ½: Umyc duz<! ilosci<! wody z mydlem. Nie uzywac 

rozcienczalnikow na bazie rozpuszczalnika ani benzyny lakowej. W PRZYP ADKU DOST ANIA SI~ DO OCZU: 

Ostroznie plukac wod<! przez kilka minut. Wyj<!c soczewki kontaktowe, jezeli Sc! i mozna je latwo usun<!c. Nadal plukac. 

W PRZYP ADKU POLKNI~CIA: W przypadku zlego samopoczucia skontaktowac si~ z OSRODKIEM ZATRUC lub z 

lekarzem. Karta charakterystyki dost~pna na Z<!danie. Podczas szlifowania jakiejkolwiek powierzchni przed malowaniem 

nalezy utrzymywac ilosc wytwarzanego pylu na minimalnym poziomie i nosic odpowiedni sprz~t ochrony drog 

oddecho 

Aby uzyskac pomoc w wyborze koloru, farby czy tapety, skontaktuj si~ 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, ze dla celow szkoleniowych 

rozmowy mog<! bye nagrywane. Importowane do UE przez Farrow & Ball, KaiserstraBe 25, Frankfurt am Main, 

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

Issue Date: 05/05/2023 


