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HANDCRAFTED PAINT AND WALLPAPER 

Wszystkie farby Farrow & Ball sq na bazie wody, co sprawia, ze prawie nie pachnq, majq niskq zawartose lotnych 

zwiqzk6w organicznych (VOC) i szybko schnq. Uzyskaly r6wniez najwyzszq mozliwq ocent; A+ za jakose powietrza w 

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

omieszczeniach nr 2011-3 21 - Arrete kwiecien 2011. 

Moina zamawiae bezposrednio na farrow-ball.com, w dziale obslugi klienta pod adresem {sales@farrow-ball.com} lub 

telefonicznie pod numerem +44 (0) 1202 876141 oraz w salonach wystawowych i u wybranych dystrybutor6w na calym 

swiecie. 

Przeglqd produkt6w: 

Odporna na plesn, wysokiej trwalosci farba nawierzchniowa do scian wewnt;trznych i sufit6w. Zalecana do kuchni, 

lazienek, przedpokoj6w, korytarzy oraz innych pomieszczen o duzym natt;zeniu ruchu. Odporna na zmywanie i 

scieranie. Nie stosowae w kabinach prysznicowych lub bezposrednich powierzchniach stykajqcych sit; z wodq. 

Nowe lub wczesniej niemalowane tynki muszq bye czyste, suche i wolne od kurzu, a nastt;pnie odpowiednio 

zagruntowane przed malowaniem. Uzye albo 25% rozcienczonej farby nawierzchniowej Farrow & Ball lub 25% 

rozcienczonej far by podkladowej Wall & Ceiling Primer & Undercoat. N alezy pamit;tae: Norma brytyj ska 6150 zaleca 

W szystkie powierzchnie do malowania powinny bye w dobrym stanie, czyste, suche, bez zabrudzen i zatluszczen oraz 

innych zanieczyszczen. Nalozye jednq warstwt; farby Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat w odcieniu 

dopasowanym do koloru farby nawierzchniowej, przy czym czas schnit;cia pomit;dzy nakladaniem poszczeg6lnych 

warstw powinien wynosie minimum 4 godziny. Nastt;pnie naniese 2 warstwy wybranej farby w celu uzyskania lepszej 

przyczepnosci i pelnej glt;bi koloru. 

Masy szpachlowe scian wewn~trznych: 

W celu uzyskania jak najlepszych rezultat6w zaleca sit; stosowanie mas szpachlowych o tej samej porowatosci i g<:;stosci 

co wyr6wnywana powierzchnia. Zastosowanie masy szpachlowej o odmiennej porowatosci ub g<:;stosci moze 

doprowadzie do widocznych r6znic w kolorze lub odcieniu nakladanych nastt;pnie warstw. Postt;powae zgodnie z 

instrukcjq producenta dotyczqcq stosowania i czasu schnit;cia, po czym nalozye rozcienczonq warstwt; (25% wody) 

wykonczeniowej ( czas schnit;cia pomit;dzy nakladaniem poszczeg6lnych warstw powinien wynosie minimum 4 

godziny). Nastt;pnie naniese 2 warstwy wybranej farby w celu uzyskania lepszej przyczepnosci i pelnej glt;bi koloru. Ten 

produkt moze nie bye kompatybilny z wysoce alkalicznymi / na bazie cementu wypelniaczami. 

produktu Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat w odcieniu dopasowanym do koloru farby 



bazie piasku. 

Malowanie tapet: 

farby Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat w odcieniu dopasowanym do koloru farby nawierzchniowej. Czas 

warstwy. 

warstw. 

   

Stosowanie wypefniaczy i uszczelniaczy wewn~trznych: 

Jesli konieczne jest wypelnienie lub uszczelnienie niewielkich szczelin i pt;knit;e, najlepiej zastosowae uszczelniacz 

akrylowy, kt6ry jest elastycznym wypelniaczem na bazie wody. Uzye minimalnej niezbt;dnej ilosci uszczelniacza, gdyz 

mniejsza ilose wyschnie szybciej i bt;dzie mniej podatna na pt;kanie. Postt;powae zgodnie z instrukcj<1 producenta 

dotycz<1c<1 stosowania i czasu schnit;cia (zazwyczaj 2-3 godziny). Estate Eggshell, Full Gloss i Dead Flat - mozna nalozye 

bezposrednio 2 warstwy (czas schnit;cia przed nalozeniem drugiej warstwy powinien wynosie minimum 4 godziny). 

Estate Emulsion i Modern Emulsion - naniese nierozcienczon<1 warstwt; Wall & Ceiling Primer & Undercoat w odcieniu 

dopasowanym do koloru farby wykonczeniowej ( czas schnit;cia pomit;dzy nakladaniem warstw powinien wynosie 

minimum 4 godziny), a nastt;pnie 2 warstwy wybranej farby wykonczeniowej (ponownie czas schnit;cia pomit;dzy 

nakladaniem poszczeg6lnych warstw powinien wynosie minimum 4 godziny). Nie zalecamy stosowania wypelniaczy na 

W przypadku niepomalowanej tapety nalozye jedn<1 warstwt; rozcienczonej farby Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & 

Undercoat (maksymalne rozcienczenie 15% wody) w odcieniu dopasowanym do koloru farby nawierzchniowej, a 

nastt;pnie 2 pelne warstwy wybranej farby nawierzchniowej. Nalozenie pelnej (nierozcienczonej) warstwy farby Farrow 

& Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat zaleca sit; takze w przypadku diametralnej zmiany koloru. Uwaga: Stopien 

rozcienczania zalezy od porowatosci powierzchni. Zaleca sit; uprzednie przetestowanie poziomu rozcienczenia na 

malowanej powierzchni, aby okreslie jego optymalny wymagany poziom. Alternatyw<1 dla zastosowania farby 

podkladowej jest rozcienczenie farby nawierzchniowej w proporcji 1:10 (woda:farba) i nalozenie cienkiej warstwy 

bazowej.Uwaga: Brak odpowiedniego przygotowania powierzchni porowatych moze prowadzie do wyst<1pienia 

trudnosci w nakladaniu farby, r6znic w polysku lub nier6wnomiernego koloru. 

Nowe i niemalowane powierzchnie drewniane wewn~trzne (z wytqczeniem podl6g): 

W szystkie powierzchnie do malowania powinny bye w dobrym stanie, czyste, suche, bez zabrudzen i zatluszczen oraz 

innych zanieczyszczen. W szelkie pt;knit;cia, dziury i otwarte zl<1czenia wypelnie odpowiednim wypelniaczem. Aby 

poprawie przyczepnose farby, delikatnie wygladzie powierzchnit; papierem sciernym. Przygotuj jakikolwiek obszar 

st;katy lub zywiczny jak powyzej i nal6z podklad za pomoq Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat. Nalozye warstwt; 

schnit;cia pomit;dzy nakladaniem poszczeg6lnych warstw powinien wynosie minimum 4 godziny. Nalozye dwie warstwy 

wybranej farby nawierzchniowej Farrow & Ball w odpowiednim odstt;pie czasu, koniecznym dla wyschnit;cia pierwszej 

Poprzednio malowane powierzchnie drewniane wewn~trzne (z wylqczeniem podl6g): 

W szystkie powierzchnie do malowania powinny bye w dobrym stanie, czyste, suche, bez zabrudzen i zatluszczen oraz 

innych zanieczyszczen. Usun<1e wszystkie pozostalosci starej farby, kt6re sit; luszcz<1 lub pod kt6rymi znajduj<1 sit; 

pt;cherze, poniewaz malowanie na niszczej<1cej starej farbie moze prowadzie do luszczenia lub odpadania plat6w nowej 

farby. Wygladzie i wyr6wnae krawt;dzie obszar6w po starej farbie, aby cala powierzchnia byla gladka. W szelkie 

pt;knit;cia, dziury i otwarte zl<1czenia wypelnie odpowiednim wypelniaczem. W celu uzyskania lepszej przyczepnosci 

delikatnie przetrzyj powierzchnit; papierem sciernym. Zastosuj produkt Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat w 

celu wyr6wnania wypelniony, st;katych lub zywicznych powierzchni. Nalozye jedn<1 warstwt; farby Farrow & Ball Wood 

Primer & Undercoat w odcieniu dopasowanym do koloru farby nawierzchniowej, przy czym czas schnit;cia pomit;dzy 

nakladaniem poszczeg6lnych warstw powinien wynosie minimum 4 godziny. Nastt;pnie nalozye dwie warstwy wybranej 

farby nawierzchniowej Farrow & Ball, zachowuj<1c odpowiedni odstt;p czasu niezbt;dny na wyschnit;cie poszczeg6lnych 

Przygotowanie drewna s~katego i :i:ywicznego: 

Ogrzae st;ki, aby usun<1e z nich nadmiar zywicy (zalecamy uzycie opalarki do usuwania powlok malarskich). Zeskrobae 

pozostalosci zywicy, a nastt;pnie dokladnie oczyscie powierzchnit; benzyn<1 lakow<1 lub spirytusem. Pozostawie 

owierzchni do calkowite o schni cia. 



   

 

Niekt6re rodzaje drewna, takie jak dqb, drewno tekowe i palisander, mogq bye dose oleiste i wymagajq dodatkowego 

przygotowania. Zalozye n;kawice i wyczyscie powierzchnifr szmatkq nasqczonq spirytusem metylowym. Kontynuowae 

do momentu, az sciereczka, kt6ra sluzy do przecierania powierzchni, nie bfrdzie miee przebarwien. Spirytus metylowy 

jest niebezpieczny, dlatego zawsze nalezy przestrzegae instrukcji producenta. Przetrzee powierzchnifr cieplq wodq z 

roztworem mydla cukrowego i pozostawie do calkowitego wyschnifrcia. Przygotowae wszystkie miejsca z wypelnieniem, 

Sfrkami lub zywiq przez zagruntowanie srodkiem Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat. Pozostawie do 

wyschnifrcia, nastfrpnie nalozye jednq nierozcienczonq warstwfr na calq powierzchnifr. Pozostawie na cztery godziny 

schnifrcia mifrdzy nakladaniem warstw. Nastfrpnie nalozye dwie warstwy wybranego przez siebie lakieru wierzchniego. 

Wewn~trzne plyty MDF: 

Jesli to mozliwe, stosowae plyty MDF wysokiej jakosci, kt6rych wl6kna majq mniejszq tendencjfr do unoszenia sifr, w 

rezultacie czego wygladzanie papierem sciernym nie bfrdzie konieczne. Plyty MDF gorszej jakosci mogq miee mniejszq 

zawartose scisle zwiqzanych ze sobq wl6kien, kt6re podczas nakladania farby mogq sifr unosie. Jesli wl6kna sifr uniosq, 

delikatnie wygladzie powierzchnifr papierem sciernym mifrdzy warstwami w celu uzyskania gladkiego wykonczenia. 

Delikatnie wyr6wnae krawfrdzie plyty MDF dla uzyskania gladkiej powierzchni i zmniejszenia absorpcji farby. Nalozye 

jednq warstwfr farby Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat w odcieniu dopasowanym do koloru farby 

wykonczeniowej, przy czym czas schnifrcia pomifrdzy nakladaniem poszczeg6lnych warstw powinien wynosie minimum 

4 godziny. Nalozye dwie warstwy wybranej farby nawierzchniowej Farrow & Ball w odpowiednim odstfrpie czasu, 

koniecznym dla wyschnifrcia pierwszej warstwy. 

Malowanie wn~trz za pomocq wypelniaczy do drewna: 

Postfrpowae zgodnie z instrukcjq producenta dotyczqq stosowania i czasu schnifrcia i nal6z podklad za pomoq Farrow 

& Ball Wood Primer & Undercoat. Nalozye warstwfr farby Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat w odcieniu 

dopasowanym do koloru farby nawierzchniowej. Czas schnifrcia pomi~dzy nakladaniem poszczeg6lnych warstw 

powinien wynosie minimum 4 godziny. Nalozye dwie warstwy wybranej farby nawierzchniowej Farrow & Ball w 

odpowiednim odst~pie czasu, koniecznym dla wyschni~cia pierwszej warstwy. 

T rudne powierzchnie (np. Melamina, PCV, ABS, plytki scienne, laminaty itp: 

Trudne powierzchnie, takie jak melamina, PCV, ABS, plytki scienne i laminaty b~dq wymagaly starannego 

przygotowania przed malowaniem. Powierzchnia moze wymagae odtluszczenia specjalnym srodkiem czyszczqcym, 

lekkiego przeszlifowania i dokladnego oczyszczenia przed nalozeniem jakiejkolwiek powloki. Najlepsze rezultaty mozna 

osiqgnqe stosujqc specjalistyczny podklad adhezyjny zgodnie z instrukcjami producenta przed nalozeniem wybranego 

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 (O) 1202 876141 lub wyslij wiadomose na adres 

customer.services@farrow-ball.com. Informujemy, ze dla cel6w szkoleniowych rozmowy mogq bye nagrywane. 

Porady dotyczqce gruntowania i podkladu: 

Uzycie podkladu i farby podkladowej uszczelnia powierzchni~, na kt6rej malujesz. Przed nalozeniem farby 

kryjqcej/warstwy zewn~trznej nalezy nalozye pelnq warstw~ podkladu i farby podkladowej, aby wybrana przez nas farba 

Farrow & Ball mial znakomitq przyczepnose, r6wnomiernie si~ wchlaniala i dawala gladkie i r6wnomierne wykonczenie 

b t . l b. k 1 . . . 
Proponowane maksymalne proporcje rozcienczania: 

Preparat do drewna oleistego: 

Inne zastosowania: 



 

  

SURO WY SUCHY TYNK cienkowarstwowy I plyty kartonowo-gipsowe, SUROW A PLYT A KARTONOWO

GIPSOW A, gips z uzupelnionymi ubytkami = 25% wody Uwaga: Stopien rozcienczania zalezy od porowatosci 

powierzchni. Zaleca si~ uprzednie przetestowanie poziomu rozcienczenia na malowanej powierzchni, aby okreslic jego 

optymalny wymagany poziom. Rozcienczenie 25% farby nawierzchniowej w i nalozenie cienkiej warstwy bazowej. 

Uwaga: Brak odpowiedniego przygotowania gipsowych powierzchni porowatych moze prowadzic do wyst,wienia 

trudnosci w nakladaniu farby, p~kanie, suszenie, r6znic w polysku lub nier6wnomiernego koloru. 

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

koszty remontowe wynikajqce z zastosowania niewlasciwego koloru. Jezeli konieczne jest uzycie wi~cej niz jednej puszki 

tego samego koloru, nalezy upewnic si~, ze numery serii Sq jednakowe, lub wymieszac zawartosc puszek przed 

malowaniem. Przed uzyciem dokladnie wymieszac. Nalezy pami~tac, ze r6zne narz~dzia do aplikacji (np. Vidzel, walek, 

spray) mogq <lac niewielkq wizualnq r6znic~ w ostatecznym kolorze. 

Nakladanie p~dzlem: 
Przed uzyciem dokladnie wymieszac. W szystkie powierzchnie do malowania powinny bye w dobrym stanie, czyste, 

suche, bez zabrudzen i zatluszczen oraz innych zanieczyszczen. Malowanie na starych luszczqcych si~ warstwach farby 

moze prowadzic do luszczenia lub odpadania plat6w nowej farby - aby temu zapobiec, zetrzyj papierem sciernym stare 

warstwy farby przed rozpocz~ciem malowania. W stosownych przypadkach zastosowac podklad Farrow & Ball Wall & 

Ceiling Primer & Undercoat w celu uzyskania lepszej przyczepnosci i pelnej gl~bi koloru. Poslugujqc si~ Vidzlem z 

drobnym wlosiem syntetycznym, nakladac farb~ pionowym ruchem, po czym rozprowadzac jq r6wno w kierunku 

poziomym, najezdzajqc mokrym p~dzlem na cz~sc jeszcze mokrej poprzednio naniesionej warstwy.Ostatniq warstw~ 

farby nakladac w jednym kierunku, aby zminimalizowac widocznosc slad6w p~dzla (kt6re czasem mozna zauwazyc w 

niekt6rych warunkach oswietleniowych). 

Jak nakladac farb~ na elementy wykonczeniowe p~dzlem: 

Przed uzyciem dokladnie wymieszac. Elementy wykonczeniowe obejmujq listwy przyscienne i przypodlogowe, szyny 

galeryjne, lamperi~, drzwi, oscieznice drzwiowe i opaski oscieznicy, parapety wewn~trzne i oscieznice okienne (pod 

warunkiem, ze nie sq wykonane z tworzywa sztucznego). Farby Farrow & Ball to farby na bazie wody, kt6re w 

przeciwienstwie do farb rozpuszczalnikowych sq bardziej odporne na firankowanie, a najlepszy efekt wykonczeniowy 

mozna osiqgnqc, malujqc grubszq warstw~. Aby uzyskac najlepsze rezultaty, zaleca si~ malowanie p~dzlem z drobnym 

wlosiem syntetycznym (np. Vidzlem do malowania Farrow & Ball). Namoczyc Vidzel obficie w farbie i nalozyc grubq 

pierwszq warstw~. Przeciqgac p~dzlem najpierw w kierunku pionowym, a potem w kierunku poziomym, az do nalozenia 

r6wnomiernej warstwy farby. Wykonczyc, malujqc w jednym kierunku, lekko dociskajqc p~dzel do sciany pod kqtem ok. 

30°. Nie nalezy przeciqgac Vidzlem wielokrotnie w tym samym miejscu ani pr6bowac rozlozyc farby r6wnomiernie 

Vidzlem na juz pomalowanq cienkq warstw~, jak to ma miejsce w przypadku tradycyjnych farb rozpuszczalnikowych, 

gdyz moze to pozostawic widoczne slady p~dzla. Przed nalozeniem drugiej warstwy tq samq technikq poczekac, az farba 

calkowicie wyschnie (min. 4 godziny). 

Naki adanie wal kiem: 

Przed uzyciem dokladnie wymieszac. Nakladanie farby walkiem - Poslugujqc si~ walkiem tkanym poliestrowym o 

srednim wlosiu, nakladac farb~ ruchami krzyzowymi, malujqc liter~ M, W lub V. Rozprowadzic r6wnomiernie farb~ na 

malowanej powierzchni. Powt6rzyc proces, zamalowujqc powierzchni~ kawalek po kawalku. Podczas malowania 

najezdzaj walkiem na cz~sc jeszcze mokrej poprzednio naniesionej warstwy, aby slady walka byly jak najmniej widoczne. 

Ostatniq warstw~ farby nakladac w jednym kierunku, aby zminimalizowac widocznosc slad6w walka (zauwazalnych w 

niekt6rych warunkach oswietleniowych). 

Dobór koloru: 

MALOWANIE CIEMNIEJSZYMI KOLORAMI: 



    

  

Poniewaz produkt Modern Emulsion charakteryzuje si~ niezwykle matowym wykonczeniem, przy jego uzyciu nalezy 

szczeg6lnie uwazae przy stosowaniu kolor6w o ciemniejszych odcieniach. Podczas malowania najezdzaj mokrym 

walkiem lub p~dzlem na cz~se jeszcze mokrej poprzednio naniesionej warstwy, w przeciwnym razie w miejscu stykania 

si~ dw6ch warstw mog<! pojawie si~ przebarwienia lub plamy powstale w wyniku nier6wnomiernie rozprowadzonej 

Jak nakladac farb~ na elementy wykonczeniowe walkiem: 

Przed uzyciem dokladnie wymieszae. Elementy wykonczeniowe obejmuj<! listwy przyscienne i przypodlogowe, szyny 

galeryjne, lamperi~, drzwi, oscieznice drzwiowe i opaski oscieznicy, parapety wewn~trzne i oscieznice okienne (pod 

warunkiem, ze nie Sc! wykonane z tworzywa sztucznego). Farb~ mozna r6wniez nalozye za pomoq walka tkanego 

poliestrowego o srednim wlosiu. Jest to szybka metoda nakladania farby, kt6ra zapewni dobrej jakosci wykonczenie i 

zminimalizuje efekt chropowatosci. Niemniej, dla wykonczenia optymalnego zalecamy uzycie p~dzla, np. p~dzla z 

drobnym wlosiem syntetycznym firmy Farrow & Ball. 

Efekt koncowy malowania natryskowego farbami Farrow & Ball jest scisle uzalezniony od powierzchni, na kt6r<! 

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

odpowiednio zagruntowana lub pomalowana farb<! podkladow<!. Zaleca si~ r6wniez szlifowanie papierem sciernym 

mi~dzy warstwami, aby uzyskae gladk<!, plask<! powierzchni~ przed nalozeniem kolejnej warstwy farby. Proces ten moze 

wymagae kilkukrotnego powt6rzenia w celu uzyskania idealnej powierzchni. 

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

lub mgly. Natrysk hydrodynamiczny: 

N ajlepsze wyniki mozna uzyskae przy typowym ustawieniu konc6wki dyszy 510 i cisnieniu wtrysku powietrza 100 bar. 

Nalezy pami~tae, ze Sc! to typowe ustawienia dla wi~kszosci system6w airless i w zaleznosci od marki i modelu 

uzywanego aparatu do natrysku moze bye wymagana pewna regulacja cisnienia powietrza w stosunku do konc6wki 

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

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 osi<!gn<!e poz<!dany efekt 

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

Bezpieczenstwo: 

Uwaga! W przypadku rozpylania mog<! si~ tworzye 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 pokazae pojemnik lub etykiet~. U nikae kontaktu z oczami, na sk6r<! lub 

na odziez<!. W PRZYPADKU KONT AKTU ZE SKOR!}: U mye duz<! ilosci<! wody z mydlem. Nie uzywae 

rozcienczalnik6w na bazie rozpuszczalnika ani benzyny lakowej. W PRZYP AD KU DOST ANIA SI~ DO OCZU: 

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

W PRZYPADKU POLKNI~CIA: W przypadku zlego samopoczucia skontaktowae si~ z OSRODKIEM ZATRUC lub z 

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

nalezy utrzymywae ilose wytwarzanego pylu na minimalnym poziomie i nosie odpowiedni sprz~t ochrony dr6g 

oddechowych jako rozs<!dny srodek ostroznosci. 

farby. 

Maskowanie: 

Przygotowanie przed malowaniem natryskowym : 

Parametry natrysku: 



   

Usun jak najwi~cej produktu za pomoq szczotki i narz~dzia do czyszczenia walkow, a nast~pnie wyczyse szczotki i 

walki w cieplej wodzie z mydlem. 

Kontakt z wod,r 

Aby maksymalnie wydluzye zywotnose farby, nie nalezy dopuscie, aby na powierzchniach poziomych gromadzila si~ 

woda stoj<}ca. 

Modern Emulsion jest odporna na zmywanie, scieranie i plamy.Delikatnie wytrzee mi~kk<}, wilgotn<} sciereczk<} lub 

g<}bk<}. Niektore srodki czyszcz<}ce mog<} pozostawie slady na powierzchni. Przed uzyciem sprawdzie na niewidocznej 

powierzchni. Nie stosowae produktow na bazie wybielaczy. Odczekaj co najmniej 14 dni przed czyszczeniem, aby 

Wszelkie dlugotrwale widoczne plamy mozna zminimalizowae, post~puj<}c zgodnie z ponizszymi zaleceniami: 1. Zawsze 

staraj si~ usun<}e plam~ tak szybko, jak to mozliwe. Im dluzej plama pozostaje na powierzchni, tym bardziej 

prawdopodobne jest, ze przeniknie w gl<}b powierzchni. 2. Zbierz jak najwi~cej plamy za pomoc<} czystej, chlonnej 

chusteczki lub szmatki. 3. Czyse delikatnie ciepl<} wod<} z mydlem i mocn<} szmatk<}, ograniczaj<}c do minimum obszar, 

nad ktorym pracujesz. 4. Bardziej uporczywe plamy mog<} wymagae zastosowania sciereczek czyszcz<}cych lub sprayu 

czyszcz<}cego Decorator's. Zawsze post~puj zgodnie z instrukcjami producenta. 

lnformacje dotyczqce przechowywania: 

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, ktore chroni<} przed zepsuciem w normalnych 

warunkach. Aby zminimalizowae skazenie i zapewnie 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 moze zwi~kszye ryzyko skazenia mikrobiologicznego, dlatego zalecamy ograniczenie 

tego do minimum, aby maksymalnie wydluzye okres trwalosci produktu. 

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 sposob na unikni~cie 

jakichkolwiek zauwazalnych roznic w kolorze lub wykonczeniu. W przypadku zamalowywania samych uszkodzen 

ponizsze wskazowki pozwol<} osi<}gn<}e optymalny efekt wykonczenia. 

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

Mimo ze zgodnose kolorystyczna podlega w naszej firmie scislej kontroli, w przypadku uzycia farby z innej serii mog<} 

pojawie si~ niewielkie roznice w kolorze lub polysku. 

Jesli uzycie farby z tej samej serii jest niemozliwe, zalecamy nalozenie jednej warstwy farby z innej serii na cal<} 

powierzchni~ sciany, gdyz roznice w odcieniu calych scian St} 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 mozliwe - jesli np. zastosowano do naprawy mas~ 

szpachlow<} o innej teksturze i chlonnosci niz pozostala cz~se sciany, wykonczenie moze bye niejednolite. 

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

malowania sciany. 

U pewnie si~, ze kraw~dzie domalowanej farby zostaly wygladzone i wyrownane, aby granica pomi~dzy star<} i now<} 

farb<} byla mniej widoczna. 

4. Z czasem kolor farby znajduj<}cej si~ zarowno na scianie, jak i w puszce, moze si~ nieznacznie zmienie. 

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

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. 

Czyszczenie: 

Czyszczenie plam na powierzchni: 



Temperatura malowania: 

celu ochrony powierzchni przed porostem glonów i grzybów. 

Zalecana liczba warstw :  : 2* 

 

Formula: Farha na bazie wody wyprodukowana przy uzyciu spoiwa akrylowego. Zawiera szerokie spektrum biocyd6w w 

Nie malowae w temperaturach ponizej 10 ° C lub gdy temperatura przekracza 30 ° C. 

Pokrycie (m2/l na 1 warstw~): : Maksymalny 12 

Czas schni~cia : : 2 godziny 

Czas nakladania nast~pnej warstwy: : Nakladanie nast~pnej warstwy po 4 godzinach 

Poziom polysku: : 7 % 

*Ciemniejsze / mocniejsze kolory mog<} wymagae dodatkowego pokrycia. Uwaga: Podane czasy schni~cia i ponownego 

malowania przewiduj<} stosowanie farby w normalnych warunkach - w warunkach nizszych temperatur i/lub wi~kszej 

wilgotnosci powietrza czas schni~cia moze bye dluzszy. Czas schni~cia farb o ciemniejszym kolorze moze bye dluzszy. 

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

Czas utwardzania: : Nalezy pami~tae, ze niekt6re ciemniejsze kolory farb mog<} osi<}gn<}e peln<} twardose, 

wytrzymalose i trwalose po uplywie 14 dni. 

G~stose: : 1.2 - 1.4 g/cc 

Grubose mokrego filmu: : 80 - 120 µm 

Wilgotnose aplikacji: : < 80 % RH 

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

Drewno wewn~trzne = <15% 

Klasa scieralnosci na mokro: : 1 

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

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

dotycz<}cych post~powania z odpadami. Pojemniki metalowe mog<} zostae poddane recyklingowi. 

Zawartosc LZO: 

Wsp6kzynnik przenikania pary wodnej (przepuszczalnosc) zgodnie z DIN EN ISO 7783-2 (sd [m]): 

0,380 (Klasa II, Sredni >0,14 <1.4) 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 

Przepuszczalnosc wody wg DIN EN 1062-3 (w24 [kg/m2 
0,07 (Klasa III, granica <0,1) 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 
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zadzwonie 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, ze dla cel6w szkoleniowych 

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

Maksymalny dozwolony limit UE dla tego produktu (kat. A/[a]): 30 g/l (2010). Produkt zawiera maks. 1 g/l LZO. 

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

√24h]): 

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

Kontact: 

Deutschland, +49 (0) 69 2424 6269. 



Wylqczenie 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 umiejfrtnosci malowania oraz 

warunki panuj<1ce w danym miejscu pozostaj<1 poza kontrol<1 firmy. W celu uzyskania dalszych informacji nalezy 

skontaktowac sifr z dzialem obslugi klienta. Firma nie ponosi odpowiedzialnosci za rezultaty korzystania z produktu 

ponad wartosc produktu. Powyzsze oswiadczenie nie wyl<1cza przysluguj<1cego klientowi prawa ustawowego. 
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