
   

 

 

 

 

     

 

 

CRAFTSMEN IN PAINT AND PAPER 

faststallts oberoende i enlighet med den franska forordningen for inomhusluftkvalitet N° 2011-321 - Arrete April 2011. 

i:iver fargskikt med daligt vidhaftning. Nya ytor - Farrow & Ball Limewash kan strykas pa direkt. Ytor med strukturella skador, till 

skavanker - li:isa partiklar, damm, smuts, lavar eller fett maste borstas eller spolas bort. Svamp- eller algangripna ytor ska behandlas 

PRODUKTANVISNINGSBLAD 

Limewash 
Alla färger från Farrow & Ball är vattenbaserade vilket innebär att de knappt luktar, innehåller låga andelar VOC:er (Volatile Organic 

Compounds) och torkar snabbt. De har också betyget A+ för inomhusluftkvalitet, vilket är det högsta möjliga betyget. Detta har 

Finns i: ,,,5 L, 
För färgtillgänglighet, besök farrow-ball.com. Går att beställa direkt från farrow-ball.com, vårt kundserviceteam via sales@farrow-

ball.com eller per telefon på +44 (0) 1202 876141 och i våra showrooms och utvalda återförsäljare internationellt. 

Produktöversikt: 
En ytfärg med hög andningsförmåga för väggar och tak inomhus och utomhus i byggnader med traditionella material. Läs våra 

produktråd och säkerhetsdatabladet före användning. UFI: 14J5-P0KR-700R-PVRX. 

Kulörnoggrannhet: 
Kontrollera kulörnoggrannheten innan du målar eftersom Farrow & Ball  inte ersätter kostnader för målning med fel kulör. När det 

behövs flera burkar med samma kulör ska du kontrollera att burkarna har samma batchnummer, eller blanda innehållet från de olika 

burkarna innan du målar. Rör om noggrant före användning. Observera att kulörerna i Limewash varierar beroende på ytan som man 

målar dem på. Vissa kulörer kan se upp till 10 nyanser mörkare ut när de är våta. 

Underarbete inför målning med kalkfärg: 
Se till att alla ytor är felfria, rena, torra och fria från, smuts, fett och andra föroreningar. Färgen kan flagna eller lossna om du målar 

exempel sprickor eller lös puts, måste repareras eller fyllas med kalkbaserat murbruk eller spackel. Farrow & Ball rekommenderar inte 

att du använder modernt spackel på kalkbaserade material eftersom det stänger inne fukt och är för hårt, vilket leder till sprickor och 

ojämn porositet vid målning. Lagningar måste ha samma densitet som materialet för att färgen inte ska bli ojämn. Ytor med 

med lämpligt svampbekämpningsmedel eller utspätt blekmedel för att avlägsna mikrobiologiska sporer och stoppa ytterligare tillväxt. 

Låt ytorna torka helt och borsta dem rena. Använd inte svampbekämpningsmedel som innehåller silikon. Farrow & Ball Limewash är 

inte lämplig för vattentäta ytor såsom hård cementrappning, gipsputs eller tegel och fungerar inte bra på sandsten. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

natten. Fukta <let foregaende skiktet latt med vatten innan du lagger pa nasta. Minst tre skikt ska appliceras - annu fler pa nya ytor 

Målning med kalkfärg: 
Kalkputs kan ha mycket varierande porositet, vilket leder till fläckar. Detta märks mer när man använder mörkare kulörer. Därför 

kräver limewash minst tre skikt för att bli ogenomskinlig och för att ojämnheter i färgtonen ska jämnas ut. När Farrow & Ball Exterior 

Masonry och Farrow & Ball Limewash används på samma byggnad blir det en märkbar skillnad i både textur och kulör. Måla inte 

med Limewash vid mycket fuktiga eller blöta och blåsiga förhållanden, i direkt solljus eller om det finns risk för frost ett antal veckor 

efter att Limewash har strukits på. Förtunning:  Limewash förtunnas med vatten på lämpligt sätt beroende på målningsförhållandena. 

Man brukar normalt förtunna med 10 till 30 %, men det kan behövas upp till 100 % beroende på ytan som ska målas. Observera att 

kulörerna i Limewash varierar beroende på ytan som man målar dem på. Vissa kulörer kan se upp till 10 nyanser mörkare ut när de är 

våta. Kontrollera att du har rätt kulör innan du målar eftersom vi inte ersätter kostnader för målning med fel kulör. När det behövs 

flera burkar med samma kulör ska du kontrollera att burkarna har samma batchnummer, eller blanda innehållet från de olika 

burkarna innan du målar. Rör om ordentligt före och under målningsarbetet. Att fukta ytan är mycket viktigt för att man ska få en bra 

finish. Spruta med enbart vatten på en yta på ca 3 m² i taget tills ytan är fuktig men inte dryper av vatten. Limewash ska endast strykas 

på en nyss fuktad yta. Limewash ska aldrig strykas på en torr yta eftersom Limewash då torkar ut och blir dammig. Gammal 

Limewash, lerklining och kalkputs måste fuktas mer än hårdare ytor. Limewash ska strykas på i flera tunna skikt. Måla med en pensel 

med lång borst eller en murarpensel. Se till att Limewash appliceras så jämnt som möjligt och att färgen arbetas in i sprickor och fogar, 

dock utan att färgskiktet blir för tjockt på vissa ställen eftersom den då spricker när den torkar. Behåll den våta kanten när du går 

vidare till nästa område och fukta ytan allteftersom. Innan du lägger på nästa skikt låter du det föregående skiktet torka helt, helst över 

utomhus eller vid byte av kulör. Efter den första torkningen fortsätter Limewash att härda och bli starkare under flera veckor.  Att 

tänka på: På grund av den här färgtypens traditionella egenskaper går det inte att måla över Farrow & Ball Limewash med modern 

färg. 

Städa: 
Ta bort så mycket produkt som möjligt från penslar. Rengör penslar med varmt tvålvatten. 

Inställningar för sprutmålning: 
På grund av denna produkts farliga natur rekommenderar vi inte att sprutan appliceras. 

Ansökningsinformation: 
Måla inte vid temperaturer under 10 °C eller över 30 °C. Undvik att måla i direkt solljus. Undvik att måla utomhus om det finns risk 

för regn. För bästa resultat bör du måla tidigt på dagen så att produkten hinner torka innan kvällen (då det kan uppstå kondens). 

Täckningsgrad (m2/l per strykning):  : Varierar vid olika förhållanden. 

Torktid:  : Torkar på 3 timmar. 

Normal torktid före nästa strykning:  : Övermålningsbar efter 12 timmar. 

Glansnivå:  : 0.02 

Våt filmtjocklek:  : 80 - 120 µm 

Rekommenderat antal strykningar: : 4* 

* Mörkare / starkare färger kan kräva ytterligare rockar. Observera: Tork- och återhämtningstiderna är baserade på applicering av färg 

under normala förhållanden - torkningstiderna kan vara längre i kyla och / eller högre luftfuktighet. Mörkare Färger kan ta längre tid 

att torka. 

Densitet:  : 1.2 - 1.4 g/cc 

Appliceringsfuktighet:  : < 80 % RH 

Substrat fuktinnehåll:  :  Exteriör Lime Render = <0,5% 

Våtrengöringsklass:  : Ingen klassificering 
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Andra användningsområden för produkterna: 
Om du vill använda produkter frånFarrow & Ball  för användningsområden som inte beskrivs här, ber vi dig kontakta kundtjänst för 

rådgivning. Ring +44 (0) 1202 876141 eller skicka e-post till customer.services@farrow-ball.com. Observera att samtal kan spelas in i 

utbildningssyfte. 

Kulörnoggrannhet: 
Kontrollera kulörnoggrannheten innan du målar eftersom Farrow & Ball  inte ersätter kostnader för målning med fel kulör. När det 

behövs flera burkar med samma kulör ska du kontrollera att burkarna har samma batchnummer, eller blanda innehållet från de olika 

burkarna innan du målar. Rör om noggrant före användning. Observera att kulörerna i Limewash varierar beroende på ytan som man 

målar dem på. Vissa kulörer kan se upp till 10 nyanser mörkare ut när de är våta. 

Rengöring: 
Limewash är inte tvätt- eller avtorkningsbar. Den här produkten har en mycket matt finish, vilket innebär att ytan blir repig eller nött 

om du försöker rengöra den. 

Förvaringsråd: 
Produkten är vattenbaserad och ska skyddas mot frost och extremtemperaturer. Vi rekommenderar att man använder den inom 6 

månader från köp, och vi tar inget ansvar för försämrad kvalitet av innehåll eller förpackningsmaterial efter denna tidsperiod. 

Produkten innehåller konserveringsmedel som skyddar produkten från försämrad kvalitet under normala omständigheter. För att 

minimera kontaminering och ge maximal hållbarhetstid rekommenderar vi att produkten dekanteras i en ren färgbytta före 

användning, och att samtliga verktyg rengörs noggrant före och efter varje användningstillfälle. Om man öppnar och använder 

produkten flera gånger ökar risken för mikrobiell kontaminering. Därav rekommenderar vi att man begränsar antalet 

användningstillfällen för att maximera produktens hållbarhet. 

Sammansättning: 
En traditionell kalkfärg framställd med kalciumhydroxid. 

Miljö och kasseringsråd: 
Produkten får inte tömmas ut i avloppet eller i vattendrag. Vid kassering ska innehållet och behållaren lämnas till en 

återvinningsanläggning enligt lokala/nationella bestämmelser. Kontakta den lokala miljöförvaltningen för instruktioner gällande 

kassering. Metallbehållare kan återvinnas. 

Information om halt av lättflyktiga organiska föreningar (VOC): 
EU:s gränsvärde för den här produkten (kat. A/[c]): 40 g/l (2010). Den här produkten innehåller högst 1 g VOC per liter. 

Permeabilitet för flytande vatten enligt DIN EN 1062 3 (w24 [kg/m2 √24h]): 
1,39 (klass I, gräns >0,5). Det här är den vattenvolym som absorberas av ett område på 1 m2 genom färgytan under 24 timmar. Ju 

lägre w24-värde desto vattentätare är färgytan. Färgens vattenabsorption är indelad i klasser från I till III. 

Hälso och säkerhetsråd: 
Innehåller kalciumhydroxid. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd 

skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. VID 

HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten . VID KONTAKT MED ÖGONEN: 

Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID FÖRTÄRING: Skölj 

munnen. Framkalla INTE kräkning. 



 

 

 

Kontakta oss: 
Om du behöver råd angående kulörer, färgfinish eller tapeter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst. Ring +44 (0) 1202 

876141, skicka e-post till sales@farrow-ball.com eller skriv till Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL, 

Storbritannien. Observera att samtal kan spelas in i utbildningssyfte. Importeras i EU av Farrow & Ball, Kaiserstraße 25, Frankfurt am 

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

Friskrivningsklausul: 
Informationen i dessa specifikationsblad samt tekniska råd (muntliga, skriftliga eller försöksbaserade) utgör riktlinjer som ges i god 

tro utan garanti, eftersom appliceringsteknik och arbetsförhållanden ligger bortom vår kontroll. Vänligen kontakta vår kundtjänst för 

mer information. Förutom värdet på de varor som vi tillhandahåller, accepterar vi ingen ansvarsskyldighet för produkternas prestanda 

när de brukas som avsett. Detta påverkar inte dina lagliga rättigheter. 

Issue Date: 16/09/2022 


