
  

    

     

     

               

    

     

     

      

       

        

    

        

FARROW&BALL 
HANDCRAFTED PAINT AND WALLPAPER 

W szystkie far by Farrow & Ball sq na bazie wody, co sprawia, ze prawie nie pachnq, majq niskq zawartosc lotnych zwiqzk6w organicznych (VOC) i 

szybko schnq. Uzyskaly r6wniez najwyzszq mozliwq ocent; A+ za jakosc powietrza w pomieszczeniach zgodnie z niezaleznie przeprowadzonym 

francuskim program em w sprawie jakosci powietrza w pomieszczeniach nr 2011-321 - Arrete kwiecien 2011. 

Sklad chemiczny: 

Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer to mieszanka. Sklad tego produktu jest wlasnosciq firmy Farrow & Balli nie bt;dzie ujawniany 

osobom trzecim. Informacje dotyczqce obecnosci niebezpiecznych skladnik6w powyzej zglaszanych wartosci granicznych zgodnie z obowiqzujqcymi 

przepisami krajowymi mozna znalezc w karcie charakterystyki, kt6ra jest dostt;pna dla profesjonalnych uzytkownik6w na zqdanie. 

Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer jest zalecany do zastosowan wewnqtrz i na zewnqtrz zgodnie z nastt;pujqq CEPE ( europejska rada 

producent6w i importer6w farb, farb drukarskich i kolor6w artyst6w) Specyficzne dla danego sektora opisy narazenia pracownik6w (SWED): 

CEPE_PW _0 1_ Vl: Profesjonalne malowanie natryskowe w otoczeniu przemyslowym . CEPE_PW _03a_ vl: Profesjonalne malowanie natryskowe w 

Profesjonalne malowanie, szczotka wewnt;trzna I walek. CEPE_PW _0Sa_ vl: Profesjonalne malowanie natryskowe, zewnt;trzne (poziom 1). 

CEPE_PW _0Sb_ vl: Profesjonalne malowanie natryskowe, na zewnqtrz (poziom 2). CEPE_PW _06_ vl: Profesjonalne malowanie, pt;dzel zewnt;trzny / 

walek. 

Lotne zwi<}zki organiczne (VOC): 

Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer zostala przetestowana w UE pod kqtem LZO wedlug ISO 11890-2: 2020 zgodnie z Dyrektywq UE w 

zawiera max. 1 g / 1 (Trace) wedlug ISO 11890-2. Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer zostala przetestowana w USA dla LZO metodq 

EPA 24 zgodnie ze standardami Agencji Ochrony Srodowiska. Limit USA dla tego produktu wynosi 50 g / I. Emulsja Farrow & Ball Masonry & Plaster 

Stabilising Primer zawiera 1 g / 1 (Low) VOC wedlug metody EPA 24. 

W szystkie skladniki Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer Sq zawarte w nastt;pujqcych wykazach chemicznych: 

. Chiny - IECSC (spis istniejqcych substancji chemicznych w Chinach) 

. Unia Europejska - EINECS (Europejski Spis Istniejqcych Substancji Chemicznych) 

. Japonia - ENCS (japonski istniejqcy i nowy wykaz substancji chemicznych) 

KARTA DANYCH REGULACYJNYCH 

Masonry & Plaster Stabilising Primer 

Zalecane zastosowania i zastosowanie produktu: 

pomieszczeniach (poziom 1). CEPE_PW_03b_v1: Profesjonalne malowanie natryskowe w pomieszczeniach (poziom 2). CEPE_PW_04_v1: 

sprawie farb 2004/42 / WE. Limit UE dla tego produktu to (cat. A/[g]): 30g/l (2010). Emulsja Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer 

Globalny stan zapasów chemicznych: 

. Australia - AICS (Australian Inventory of Chemical Substances) 

. Nowa Zelandia - NzioC (New Zealand Inventory of Chemicals) 

. Kanada - DSL (kanadyjski krajowy wykaz substancji) 

. Korea - KECI (Korea Existing Chemicals Inventory) 

. Filipiny - PICCS (Filipinski wykaz chemikaliów i substancji chemicznych) 

. Szwajcaria - SWISS (wykaz notyfikowanych nowych substancji) 

. USA - TSCA (ustawa o kontroli substancji toksycznych) 



   

     

   

  

          

Metale ci~:i:kie: 

Metale cit;zkie Kadm ( Cd), rtt;c (Hg), ol6w (Pb) i chrom ( Cr (VI)) nie s1 celowo stosowane w produkcji emulsji Farrow & Ball Estate. Oczekuje sit;, ze 

l1czne stt;zenia metali cit;zkich, kt6re mog1 bye obecne w wyniku, s1 zatem ponizej prog6w obecnie narzuconych przez nastt;puj1ce regulacje na calym 

swiecie: 

. CONEG (Koalicja Gubernator6w P6lnocno-Wschodniej) 

. Bezpieczeristwo zabawek - Czt;sc 3: Migracja niekt6rych element6w (EN 71-3:2019+ Al:2021) 

. Przepisy CPSC 16 CFR 1303/16 CFR 1500: 121 ( <90 ppm olowiu) 

Nie mozna jednak wykluczyc obecnosci poszczeg6lnych metali cit;zkich. Pierwiastki sladowe mog1 wchodzic do emulsji Farrow & Ball Masonry & 

Plaster Stabilising Primer w surowcach uzytych do wytworzenia tego produktu oraz przez srodki pomocnicze podczas przetwarzania. Te pierwiastki 

sladowe mozna wykryc tylko metodami analitycznymi. 

Nastt;puj1ce inne metale nie s1 celowo stosowane przy wytwarzaniu emulsji Farrow & Ball Estate: Barium (Ba), Antymon (Sb), Arsen (As), Selen (Se), 

Bezpieczenstwo zabawek - Cz~sc 3: Migracja niekt6rych element6w (EN 71-3:2019+A1:2021): 

Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer zostala przetestowana zgodnie z EN 71-3:2019+ Al:2021 i spelnia nastt;puj1ce limity migracji 

pierwiastk6w z material6w zabawkowych: 

Element Antymon (Sb) Zmierzona ilosc (mg I kg) <0.2 Limit maksymalny (mg/ kg) 11.3 

Element Arsen (As) Zmierzona ilosc (mg I kg) <0.1 Limit maksymalny (mg/ kg) 0.9 

Element Bar (Ba) Zmierzona ilosc (mg/ kg) <100 Limit maksymalny (mg/ kg) 375 

Element Kadm (Cd) Zmierzona ilosc (mg/ kg) <0.125 Limit maksymalny (mg/ kg) 0.3 

Element Ol6w (Pb) Zmierzona ilosc (mg/ kg) <0.125 Limit maksymalny (mg/ kg) 0.5 

Element Rtt;c (Hg) Zmierzona ilosc (mg I kg) <0.05 Limit maksymalny (mg/ kg) 1.9 

Element Selen (Se) Zmierzona ilosc (mg/ kg) <3 Limit maksymalny (mg/ kg) 9.4 

Element Aluminium (Al) Zmierzona ilosc (mg/ kg) <400 Limit maksymalny (mg/ kg) 560 

Element Bor (B) Zmierzona ilosc (mg I kg) <100 Limit maksymalny (mg/ kg) 300 

Element Chrom III (Cr) Zmierzona ilosc (mg/ kg) <0.004 Limit maksymalny (mg/ kg) 9.4 

Element Chrom VI (Cr) Zmierzona ilosc (mg/ kg) <0.004 Limit maksymalny (mg/ kg) 0.005 

Element Kobalt (Co) Zmierzona ilosc (mg/ kg) <0.5 Limit maksymalny (mg/ kg) 2.6 

Element Miedz (Cu) Zmierzona ilosc (mg/ kg) <50 Limit maksymalny (mg/ kg) 156 

Element Mangan (Mn) Zmierzona ilosc (mg/ kg) < 100 Limit maksymalny (mg/ kg) 300 

Element Nikiel (Ni) Zmierzona ilosc (mg/ kg) <6 Limit maksymalny (mg/ kg) 18.8 

Element Stront (Sr) Zmierzona ilosc (mg/ kg) <250 Limit maksymalny (mg/ kg) 1125 

Element Cyna (Sn) Zmierzona ilosc (mg/ kg) <0.2 Limit maksymalny (mg/ kg) 3750 

Element Cynk (Zn) Zmierzona ilosc (mg/ kg) 363.6 Limit maksymalny (mg/ kg) 938 

. Dyrektywa UE 94/62 / EWG 

. Dyrektywa UE 2000/53 / WE i zmiana 2002/525 / WE 

. Dyrektywa UE 2002/95 / WE 

Inne metale: 

Kobalt (Co), Stannous (Sn), Nikiel ( Ni), cynku (Zn), berylu (Be) i bizmutu (Bi). 



            

          

   

     

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

 

Substancje wzbudzajilce obawy: 

Nastt;puj4ce substancje wzbudzaj4ce obawy nie s4 celowo stosowane w produkcji Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer: Polyhalogen

bifenyl / terfenyle / difenyloetery (PCB, PCT, PBB, PBDE), chlorowane wt;glowodory / parafiny, substancje zubozaj4ce warstwt; ozonow4 (CFC), 

chlorowce ( F, Cl, Br, I), etoksylowane Nonylofenole i Nonylofenole, Aromatyczne aminy, formaldehyd lub substancje wytwarzaj4ce formaldehyd, 

jak karty charakterystyki i karty danych technicznych), mozemy potwierdzic, ie Masonry & Plaster Stabilising Primer nie zawiera zadnej z substancji 

• Lista kandydacka na Zal4cznik XIV REACH na poziomach wyzszych niz tolerowane maksymalne wartosci stt;zenia okreslone w rozporz4dzeniu UE 

1907 /2006 I WE lub powyzej 0, 1 %, w zaleznosci od tego, kt6ra wartosc jest nizsza. 

• Lista substancji toksycznych opublikowanych zgodnie z Zal4cznikiem 1 kanadyjskiej ustawy o ochronie srodowiska z 1999 r. 

• Harmonogram A rozdzialu 423 - Raportowanie srodowiskowe i ujawnianie kodeksu miasta Toronto w zakresie prog6w koncentracji lub raportowania 

masy wit;kszych niz opublikowane limity. 

• National Pollutant Release Inventory (przepisy Ontario 127/01 ), Canada Gazette podaje wartosci 1-230 w zakresie prog6w zglaszania koncentracji lub 

masy przekraczaj4cych opublikowane limity. 

• Materialy budowlane z czerwonej listy (Agencja Ochrony Srodowiska Stan6w Zjednoczonych, Europejski Komitet ds. Srodowiska, stan Kalifornia i 

Instytut Mit;dzynarodowej Zycia Przyszlosci). 

• Przepisy Kanada w sprawie chemikali6w i kontener6w konsumenckich (CCCR). 

• Rozporz4dzenie Kanadyjskich Produkt6w Niebezpiecznych (HPR). 

• Przepisy Kanadyjskie Kanady L6zeczko, kolyska i kozly. 

• Amerykanska Federalna Ustawa o Substancjach Niebezpiecznych (FHSA). 

• USA, zmieniony standard komunikacji o zagrozeniach (HCS). 

• Przepisy Kanady dotycz4ce zabawek (SOR/ 2011-17) - sekcja 23. 

• ASTM F963 - 17 - Standardowa specyfikacja bezpieczenstwa konsument6w dotycz4ca bezpieczenstwa zabawek. 

OSTRZEZENIE: Ten produkt moze narazic Cit; na kontakt z substancjami chemicznymi, w tym aldehydem octowym, kt6ry jest znany w stanie 

Kalifornia z powodu raka. Wit;cej informacji mozna znalezc na stronie www.P65Warnings.ca.gov. ~ 

Francuski Dekret o jakosci powietrza wewniltrz pomieszczen nr 2011-321 - Arrete Kwiecien 2011: 

Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer zostala przetestowana pod k4tem emisji do ISO 16000 w nastt;puj4cy spos6b: 

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR• 

Stt;zenie po 28 dniach (µg / m3). 

Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer spelnia wymagania francuskich dyrektyw z dnia 04/30/2009 i 29.05.2009 dotycz4ce warunk6w 

wprowadzania do obrotu produkt6w do budowy i dekoracji zawieraj4cych substancje rakotw6rcze, mutagenne lub toksyczne dla rozrodczosci kategorii 

1 lub 2 i odpowiada do klasy emisji A + francuskiej regulacji dotycz4cej oznakowania produktu do budowy lub okladziny sciennej lub posadzki oraz 

farby i lakieru na temat emisji lotnych zanieczyszczen (Arrete, kwiecien 2011 r.). 

*Information sur le niveau d'emission de substances volatiles dans l'air interieur, presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe 

azbest, substancje radioaktywne, ftalany, bisfenol A i APEO (etoksylany alkilofenoli). Na podstawie naszej aktualnej wiedzy na temat surowców 

wykorzystywanych do produkcji Masonry & Plaster Stabilising Primer oraz informacji dostarczanych firmie przez naszych dostawców surowców (takich 

bardzo wysokiego ryzyka (SVHC) zawarte w: 

California OEHHA Proposition 65 Uwaga: 

Substancja Formaldehyd * <3 

Substancja Acetaldehyde * <3 

Substancja Toluen * <2 

Substancja Tetrachloroetylen * <2 

Substancja Etylobenzen * <2 

Substancja Ksylen * <2 

Substancja Styren * <2 

Substancja 2-Butoksyetanol * <2 

Substancja Trimetylobenzen * <2 

Substancja 1,4-dichlorobenzen * <2 

Substancja TVOC * 420 

allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). 



 

  

 

Rozporzildzenie w sprawie produkt6w biob6jczych (UE) nr 528/2012: 

Produkt zawiera nasti,:puj(!ce substancje stosowane jako konserwanty w puszkach: - 5-chloro-2-metylo-2h-izotiazol-3-on i 2-metylo-2h-izotiazol-3-on, 

1,2-bensiotiazol- 3 (2H) -on, 2-metylo-2h-izotiazol-3-on i Bronopol. Brak nanomaterial6w. Trzymac z dala od dzieci. Nos ri,:kawice ochronne (takie jak 

ri,:kawiczki nitrylowe) i okulary ochronne podczas korzystania z tego produktu. Unikac kontaktu ze sk6r(! i oczami. W przypadku kontaktu z oczami 

natychmiast przemyc je wod(! i zasii,:gn(!c porady lekarza. Nie wprowadzac do kanalizacji i rzek. Skontaktuj sii,: z lokalnym dzialem ochrony srodowiska, 

aby uzyskac instrukcje dotyCZ(!Ce usuwania. Karta charakterystyki tego produktu jest dosti,:pna na i(!danie. 

Aby uzyskac pomoc w wyborze koloru, farby czy tapety, skontaktuj sii,: z naszym dzialem obslugi klienta. Wystarczy zadzwonic pod numer +44 (0) 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 cel6w szkoleniowych rozmowy mog(! bye nagrywane. Importowane do UE przez Farrow & Ball, KaiserstraBe 25, Frankfurt am 

Wylilczenie 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 umieji,:tnosci malowania oraz warunki panuj(!ce w danym miejscu pozostaj(! poza kontro!(! 

firmy. W celu uzyskania dalszych informacji nalezy skontaktowac sii,: z dzialem obslugi klienta. Firma nie ponosi odpowiedzialnosci za rezultaty 

korzystania z produktu ponad wartosc produktu. Powyzsze oswiadczenie nie wyl(!cza przysluguj(!cego klientowi prawa ustawowego. 

Kontact: 

Main, Deutschland, +49 (0) 69 2424 6269. 

Issue Date: 28/03/2023 


