
 

     

 

 

   

CRAFTSMEN IN PAINT AND PAPER 

W szystkie farby Farrow & Ball S<! na bazie wody, co sprawia, ie prawie nie pachn<!, 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, 
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 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<cdzel, walek, spray) mog<! <lac niewielk<! wizualn<! roznic<c w ostatecznym 

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. 

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<! 

rz cze nose, rownomiernie si wchlaniala i dawala ladkie i rownomierne 

SUROWY SUCHY TYNK cienkowarstwowy / plyty kartonowo-gipsowe, SUROW A PLYTA KARTONOWO-GIPSOW A, gips z 

uzupelnionymi ubytkami = 25% wody Uwaga: Stopien rozcienczania zalezy od porowatosci powierzchni. Zaleca si<c 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 moie prowadzic do wyst<!pienia trudnosci w nakladaniu farby, P<ckanie, suszenie, roznic w polysku lub 

Nowe lub niemalowane powierzchnie gipsowe / plyty kartonowo-gipsowe (nowa konstrukcja): 
Nowe lub wczesniej niemalowane tynki musz<! bye czyste, suche i wolne od kurzu, a nast<cpnie odpowiednio zagruntowane przed 

malowaniem. Uzyc albo 25% rozcienczonej farby nawierzchniowej Farrow & Ball lub 25% rozcienczonej farby podkladowej Wall & 

Ceiling Primer & Undercoat. Nalezy pami<ctac: Norma brytyjska 6150 zaleca typowy czas schni<ccia dla nowych tynkow 7 dni dla 

k ·d h s b ' · . 
Wczesniej malowane sciany: 

Nalozyc jedn<! warstw<c farby Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat w odcieniu dopasowanym do koloru farby 

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

Nast<cpnie naniesc 2 warstwy wybranej farby w celu uzyskania lepszej przyczepnosci i pelnej gl<cbi koloru. 

KARTA INFORMACYJNA 

Wall & Ceiling Primer & Undercoat 

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

Dobór koloru: 

kolorze. 

Czyszczenie powierzchni przed malowaniem: 

nierównomiernego koloru. 



   
W przypadku niepomalowanej tapety nalo:iye jedrni warstw~ rozcienczonej farby Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat 

(maksymalne rozcienczenie 15% wody) w odcieniu dopasowanym do koloru farby nawierzchniowej (patrz informacje o 

rozcienczaniu poni:iej), a nast~pnie 2 pelne warstwy wybranej farby nawierzchniowej. Nalo:ienie pelnej (nierozcienczonej) warstwy 

farby Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat zaleca si~ tak:ie w przypadku diametralnej zmiany koloru. Uwaga: Stopien 

rozcienczania zale:iy od porowatosci powierzchni. Zaleca si~ 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 nalo:ienie cienkiej warstwy bazowej.Uwaga: Brak odpowiedniego 

przygotowania powierzchni porowatych mo:ie prowadzic do wyst<1pienia trudnosci w nakladaniu farby, r6:inic w polysku lub 

Stosowanie wypelniaczy i uszczelniaczy wewn~trznych: 
Jesli konieczne jest wypelnienie lub uszczelnienie niewielkich szczelin i p~kni~e, najlepiej zastosowae uszczelniacz akrylowy, kt6ry jest 

elastycznym wypelniaczem na bazie wody. U:iye minimalnej niezb~dnej ilosci uszczelniacza, gdy:i mniejsza ilose wyschnie szybciej i 

b~dzie mniej podatna na p~kanie. Post~powae zgodnie z instrukcj<1 producenta dotycz<!C<! stosowania i czasu schni~cia (zazwyczaj 2-3 

godziny). Estate Eggshell, Full Gloss i Dead Flat - mo:ina nalo:iye bezposrednio 2 warstwy (czas schni~cia przed nalo:ieniem drugiej 

warstwy powinien wynosic minimum 4 godziny). Estate Emulsion i Modern Emulsion - naniese nierozcienczon<1 warstw~ Wall & 

Ceiling Primer & Undercoat w odcieniu dopasowanym do koloru farby wykonczeniowej ( czas schni~cia pomi~dzy nakladaniem 

warstw powinien wynosic minimum 4 godziny), a nast~pnie 2 warstwy wybranej farby wykonczeniowej (ponownie czas schni~cia 

pomi~dzy nakladaniem poszczeg6lnych warstw powinien wynosic minimum 4 godziny). Nie zalecamy stosowania wypelniaczy na 

Masy szpachlowe scian wewn~trznych: 
W celu uzyskania jak najlepszych rezultat6w zaleca si~ stosowanie mas szpachlowych o tej samej porowatosci i g~stosci co 

wyr6wnywana powierzchnia. Zastosowanie masy szpachlowej o odmiennej porowatosci ub g~stosci mo:ie doprowadzic do 

widocznych r6:inic w kolorze lub odcieniu nakladanych nast~pnie warstw. Post~powae zgodnie z instrukcj<1 producenta dotycz<!C<! 

stosowania i czasu schni~cia, po czym nalo:iye rozcienczon<1 warstw~ (25% wody) produktu Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & 

Undercoat w odcieniu dopasowanym do koloru far by wykonczeniowej ( czas schni~cia pomi~dzy nakladaniem poszczeg6lnych warstw 

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

gl~bi koloru. Ten produkt mo:ie nie bye kompatybilny z wysoce alkalicznymi / na bazie cementu wypelniaczami. 

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

zabrudzen i zatluszczen oraz innych zanieczyszczen. Malowanie na starych luszcz<1cych si~ warstwach farby mo:ie prowadzic do 

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

malowania. W stosownych przypadkach zastosowae podklad Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat w celu uzyskania 

lepszej przyczepnosci i pelnej gl~bi koloru. Posluguj<1c si~ p~dzlem z drobnym wlosiem syntetycznym, nakladae farb~ pionowym 

ruchem, po czym rozprowadzae j<1 r6wno w kierunku poziomym. Ostatni<1 warstw~ farby nakladae w jednym kierunku, aby 

zminimalizowae widocznose slad6w p~dzla (kt6re czasem mo:ina zauwa:iye w niekt6rych warunkach oswietleniowych). 

Naki adanie wal kiem: 
Przed u:iyciem dokladnie wymieszae. Nakladanie farby walkiem - Posluguj<1c si~ walkiem tkanym poliestrowym o srednim wlosiu, 

nakladae farb~ ruchami krzy:iowymi, maluj<1c liter~ M, W lub V. Rozprowadzic r6wnomiernie farb~ na malowanej warstwie. 

Powt6rzye proces, zamalowuj<1c powierzchni~ kawalek po kawalku. Zawsze malowae w kierunku od powierzchni suchej do 

powierzchni mokrej, naje:id:iaj<1c walkiem na cz~se jeszcze mokrej poprzednio naniesionej warstwy, aby slady walka byly jak najmniej 

widoczne. Ostatni<1 warstw~ farby nakladae w jednym kierunku, aby zminimalizowae widocznose slad6w walka (zauwa:ialnych w 

ch. 

Tasmy maskuj<1ce S<! dost~pne w r6:inych stopniach przyczepnosci. Zawsze u:iywaj wysokiej jakosci tasmy maskuj<1cej, kt6ra jest 

odpowiednia do projektu dekoratorskiego. Niekt6re tasmy maskuj<1ce zawieraj<1 opatentowan<1 technologi~ zabezpieczania farby, kt6ra 

mo:ie zapewnic doskonaly rezultat. 

Malowanie tapet: 

nierównomiernego koloru. 

bazie piasku. 

Maskowanie: 



Przygotowanie przed malowaniem natryskowym : 

idealnej powierzchni. 

Parametry natrysku: 

Natrysk hydrodynamiczny: 

    

  

 

Efekt koneowy malowania natryskowego farbami Farrow & Ball jest scisle uzalezniony od powierzehni, na ktor<! nakladana jest farba. 

Wi(,kszose powierzehni musi bye oezyszezona i odtluszezona, przeszlifowana, a nast(,pnie odpowiednio zagruntowana lub 

pomalowana farb<! podkladow<!, Zaleea si(, rowniez szlifowanie papierem sciernym mi(,dzy warstwami, aby uzyskae gladk<!, plask<! 

powierzehni(, przed nalozeniem kolejnej warstwy farby. Proees ten moie wymagae kilkukrotnego powtorzenia w eelu uzyskania 

Uwaga! W przypadku rozpylania mog<! si(, tworzye niebezpieezne respirabilne kropelki. Nie wdyehae rozpylonej eieezy lub mgly. 

N ajlepsze wyniki mozna uzyskae przy typowym ustawieniu koneowki dyszy 515 i eisnieniu wtrysku powietrza 80 bar. N alezy 

pami(,tae, ie S<! to typowe ustawienia dla wi(,kszosei systemow airless i w zaleznosei od marki i modelu uzywanego aparatu do 

natrysku moie bye wymagana pewna regulaeja eisnienia powietrza w stosunku do koneowki dyszy/rozpylaeza. w zaleznosei od 

stosowanego sprz(,tU konieezne moie bye rozeienezenie far by wod<! w maksymalnej proporeji 1: 10 ( woda:farba). N atrysk HVLP - w 

zaleznosei od stosowanego sprz(,tU konieezne moie bye rozeienezenie farby wod<! w maksymalnej proporeji 3:10 (woda:farba). Nalezy 

dostosowae zawor powietrza, regulaej(, przeplywu farby, rozmiar wentylatora oraz ustawienia wzoru natrysku na kawalku tektury lub 

w innym miejscu, tak aby osi<!gn<!e poi<!dany efekt koncowy. Nalozye kilka eienkieh warstw. Odezekae, az nalozona warstwa wysehnie 

Jesli zamierzasz uzye produktow Farrow & Ball do eelow, ktore nie zostaly tutaj opisane, skontaktuj si(, z Dzialem Obslugi Klienta 

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

Informujemy, ie dla eelow szkoleniowyeh rozmowy mog<! bye nagrywane. 

Nie malowae w temperaturaeh ponizej l0°C lub gdy temperatura przekraeza 30°C. 

Pokryeie (m2/l na 1 warstw(,): : Maksymalny 12 

Czas sehni(,eia : : 2 godziny 

Czas nakladania nast(,pnej warstwy: : Nakladanie nast(,pnej warstwy po 4 godzinaeh 

*Ciemniejsze I mocniejsze kolory mog<! wymagae dodatkowego pokryeia. Uwaga: Podane ezasy sehni(,eia i ponownego malowania 

przewiduj<! stosowanie farby w normalnyeh warunkaeh - w warunkaeh nizszyeh temperatur i/lub wi(,kszej wilgotnosei powietrza ezas 

sehni(,eia moie bye dluzszy. Czas sehni(,eia farb o eiemniejszym kolorze moie bye dluzszy. Pozostawic na minimum 14 dni przed 

zastosowaniem owlok na bazie roz uszezalnika. 

G(,Stose: : 1.2 - 1.4 glee 

Grubose mokrego filmu: : 80 - 120 µm 

Wilgotnose aplikaeji: : < 80 % RH 

Substaneja wilgoei: : Tynki Seiany i sufity = <0,5% 

Przepuszczalnosc wody wg DIN EN 1062-3 (w24 [kg/m2 
0,42 (Klasa II, Sredni >0,1 <0,5). Jest to obj(,tose wody wehloni(,tej przez farb(, na powierzehni lm2 w ci<!gu 24 godzin. Im nizsza 

wartose dobowa, tym bardziej wodoodporna jest warstwa farby. Poziom wehlaniania wody przez farb(, oeeniany jest w skali klasowej, 

Wsp61czynnik przenikania pary wodnej (przepuszczalnosc) zgodnie z DIN EN ISO 7783-2 (sd [m]): 
0,0011 (Klasa I, granica <0,14). Jest to wytrzymalose warstwy farby na par(, wodn<!, wyrazona jako rownowazna g(,stose powietrza w 

metraeh. Im nizsza wartose sd, tym wyzsza oddyehalnose warstwy farby. Poziom oddyehalnosci farby oeeniany jest w skali klasowej, 

lnformacje dotyczqce przechowywania: 
Ten produkt jest oparty na wodzie i powinien bye ehroniony przed mrozem i ekstremalnymi temperaturami. Zaleeamy zuzyeie w 

ei<!gu 6 miesi(,ey od daty zakupu, nie ponosimy odpowiedzialnosei za pogorszenie stanu zawartosei lub opakowania po tej dacie. Ten 

produkt zawiera srodki konserwuj<!ee, ktore ehroni<! przed zepsueiem w normalnyeh warunkaeh. Aby zminimalizowae skazenie i 

zapewnic maksymalny okres trwalosei, zaleeamy, aby przed uzyeiem przelae produkt do ezystego pojemnika na farb(,, a wszystkie 

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

mikrobiologieznego, dlatego zaleeamy ograniezenie tego do minimum, aby maksymalnie wydluzye okres trwalosei produktu. 

Inne zastosowania: 

Temperatura malowania: 

Zalecana liczba warstw : : 1 

√24h]): 

od klasy I do klasy III. 

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. 

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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