
 

   

 

   

 

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: ,750 ml,,, 
W czterech kolorach (biale i jasne, posrednie, czerwone i cieple, ciemne) stworzonych tak, by idealnie pasowaly do wybranego koloru 

warstwy wierzchniej. Produkt dost<cpny bezposrednio u producenta (strona www: farrow-ball.com, adres e-mail: sales@farrow-

Przed malowaniem wszystkie powierzchnie musz<! bye czyste i suche. Do wi<ckszosci powierzchni zalecamy stosowanie 

rozcienczonego roztworu mydla cukrowego zgodnie z instrukcjami producenta. Nie zalecamy stosowania srodkow czyszcz<!cych na 

bazie rozpuszczalnikow, poniewaz mog<! one szeroko rozproszyc pozostalosci, utrudniaj<!c aplikacj<c produktow na bazie wody. 

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 

Porady dotyczqce gruntowania i podkladu: 
Uzycie podkladu i farby podkladowej uszczelnia powierzchni<c, na ktorej malujesz. Przed nalozeniem farby kryj<!cej/warstwy 

zewn<ctrznej nalezy nalozyc peln<! warstw<c podkladu i farby podkladowej, aby wybrana przez nas farba Farrow & Ball mial znakomit<! 

Dokladnie usun<!C wszelkie zabrudzenia i zatluszczenia z nowych i poprzednio malowanych powierzchni metalowych. Usun<!C star<! 

zluszczon<! farb<c i oczyscic powierzchni<c z rdzy do golego metalu. 

Nalozyc dwie warstwy farby Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat w odcieniu dopasowanym do koloru farby wykonczeniowej, 

przy czym czas schni<ccia pomi<cdzy nakladaniem poszczegolnych warstw powinien wynosic minimum 4 godziny. Nalozyc dwie 

warstwy wybranej farby nawierzchniowej Farrow & Ball w odpowiednim odst<cpie czasu, koniecznym dla wyschni<ccia pierwszej 

warstwy. Zeliwo: Przed malowaniem zalecamy uzycie specjalnego podkladu do powierzchni zeliwnych. Podklady na bazie wody mog<! 
d ., d d 

Powierzchnie z metali nie:i:elaznych: 
Dokladnie usun<!C wszelkie zabrudzenia i zatluszczenia z nowych i poprzednio malowanych powierzchni metalowych. Usun<!C star<!, 

zluszczon<! farb<c i delikatnie zetrzec powierzchni<c papierem sciernym w celu uzyskania lepszej przyczepnosci farby podkladowej. 

Nalozyc dwie warstwy farby Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat w odcieniu dopasowanym do koloru farby wykonczeniowej, 

przy czym czas schni<ccia pomi<cdzy nakladaniem poszczegolnych warstw powinien wynosic minimum 4 godziny. Nalozyc dwie 

warstwy wybranej farby nawierzchniowej Farrow & Ball w odpowiednim odst<cpie czasu, koniecznym dla wyschni<ccia pierwszej 

KARTA INFORMACYJNA 

Metal Primer & Undercoat 

ball.com, telefon: +44 (0) 1202 876141), w salonach firmowych Farrow & Ball oraz w wybranych sklepach na terenie kraju i za 

Czyszczenie powierzchni przed malowaniem: 

Dobór koloru: 

kolorze. 

warstwy. 



Metalowe powierzchnie galwanizowane: 

pierwszej warstwy. 

Powierzchnie woskowane lub wysoce polerowane: 

Kaloryfery: 

Maskowanie: 

Przygotowanie przed malowaniem natryskowym : 

Parametry natrysku: 

dyszy/rozpylacza. 

Pokrywanie jasnych kolorów ciemnymi: 

  

    

    

  

   

 

 

Nalozye na wszystkie powierzchnie podklad lub roztw6r wytrawiaj4cy. Przed rozpocz~ciem malowania usun4e pozostalosci produktu 

z powierzchni. Nalozye dwie warstwy farby Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat w odcieniu dopasowanym do koloru farby 

wykonczeniowej, przy czym czas schni~cia 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 

W przypadku malowania powierzchni uprzednio nawoskowanych lub wysoce polerowanych konieczne jest usuni~cie przed 

malowaniem istniej4cej warstwy obr6bki poprzez wygladzenie powierzchni papierem sciernym. Zalecane jest pomalowanie 

niewielkiej powierzchni na prob~, gdyz moze okazae si~, ie farby Farrow & Ball nie nadaj4 si~ do stosowania z niekt6rymi woskami 

Produkt nadaje si~ do malowania tradycyjnych kaloryfer6w napelnianych ciepl4 wod4, gdzie temperatura powierzchni nie przekracza 

60°C. Nie zaleca si~ stosowania tej farby do malowania kaloryfer6w parowych, kt6re dzialaj4 przy znacznie wyzszej temperaturze. 

Przed rozpocz~ciem malowania upewnic si~, ie kaloryfer jest wyl4czony i zimny. Dokladnie usun4e wszelkie zabrudzenia i 

zatluszczenia z nowych i poprzednio malowanych powierzchni kaloryfera. Usun4e star4 zluszczon4 farb~ i oczyscic powierzchni~ z 

rdzy do powierzchni pierwotnej. Nalozye dwie warstwy podkladu Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat w odcieniu 

dopasowanym do koloru farby wykonczeniowej, przy czym czas schni~cia pomi~dzy nakladaniem poszczeg6lnych warstw powinien 

wynosic minimum 4 godziny. Nalozye dwie warstwy wybranej farby awierzchniowej Farrow & Ball w odpowiednim odst~pie czasu, 

koniecznym dla wyschni~cia pierwszej warstwy. Zeliwne grzejniki: Przed malowaniem zalecamy uzycie specjalnego podkladu do 

Tasmy maskuj4ce s4 dost~pne w r6znych stopniach przyczepnosci. Zawsze uzywaj wysokiej jakosci tasmy maskuj4cej, kt6ra jest 

odpowiednia do projektu dekoratorskiego. Niekt6re tasmy maskuj4ce zawieraj4 opatentowan4 technologi~ zabezpieczania farby, kt6ra 

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

Wi~kszose powierzchni musi bye oczyszczona i odtluszczona, 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 

idealnej powierzchni. Farba Farrow & Ball w wykonczeniu Full Gloss, kt6ra ma bardzo wysoki polysk, podkresli wszelkie 

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

uzyskania najlepszych rezultat6w ten produkt powinien bye nakladany za pomoc4 p~dzla lub natrysku bezpowietrznego.Nie 

rozcienczae. N atrysk hydrodynamiczny: N ajlepsze wyniki mozna uzyskae przy typowym ustawieniu konc6wki dyszy 410 i cisnieniu 

wtrysku powietrza 100 bar. Nalezy pami~tae, ie s4 to typowe ustawienia dla wi~kszosci system6w airless i w zaleznosci od marki i 

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

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 l0'C lub gdy temperatura przekracza 30'C. Unikaj malowania w bezposrednim sloncu. Unikaj 

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

schni cie roduktu rzed wieczorem ( 

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 

Inne zastosowania: 

Temperatura malowania: 



Zalecana liczba warstw : : 2* 

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 

moie bye dluzszy. Pozostawic na minimum 14 dni przed zastosowaniem powlok na bazie rozpuszczalnika. 

G~stose: : 1.2 - 1.4 g/cc 

Grubose mokrego filmu: : 100 - 140 µm 

Wilgotnose aplikacji: : < 80 % RH 

Przepuszczalnosc wody wg DIN EN 1062-3 (w24 [kg/m2 
0,02 (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 jest w skali klasowej, od klasy 

Wsp61czynnik przenikania pary wodnej (przepuszczalnosc) zgodnie z DIN EN ISO 7783-2 (sd [m]): 
0,470 (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 farby oceniany jest w skali 

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, 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 moze zwi~kszye ryzyko skazenia 

mikrobiologicznego, dlatego zalecamy ograniczenie tego do minimum, aby maksymalnie wydluzye 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~ 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. 

Zawiera bis [ ortofosforan(V)] tricynku. Dziala toksycznie na organizmy wodne, powoduj<}c dlugotrwale skutki. Chronic przed 

dzieemi. Podczas nakladania i suszenia musi bye zapewniona odpowiednia wentylacja. W razie koniecznosci zasi~gni~cia porady 

lekarza nalezy pokazae pojemnik lub etykiet~. Nie wprowadzae do oczu, na sk6r~ lub na odziez. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE 

SK6R~: Umye dui<} ilosci<} wody z mydlem. Nie uzywae rozcienczalnik6w na bazie rozpuszczalnika ani benzyny lakowej. W 

PRZYP ADKU DOST ANIA SI~ DO OCZU: Ostroznie plukae wod<} przez kilka minut. Wyj<}e soczewki kontaktowe, jezeli S<} 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. 

√24h]): 

I do klasy III. 

klasowej, od klasy I do klasy III. 

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



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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