
INFORMACJA O PRODUKCIE

CASEIN DISTEMPER 

Dostępność: W puszkach 2,5 i 5 litrowych we wszystkich kolorach Farrow & Ball oraz w innych oznaczonych 
kolorach  (zobacz  informacje  o  dobieraniu  kolorów).  Farba  dostępna  jest  bezpośrednio  u 
producenta, w salonach pokazowych Farrow & Ball i w wybranych sklepach na terenie kraju.

Formuła: Dyspersja wodna nieorganicznych pigmentów w spoiwie z dodatkiem kazeiny. 

Zastosowanie: Do wewnętrznych ścian gipsowych i sufitów. Farbę cechuje doskonała moc pokrycia i dobre 
oddychanie. Jest to farba tradycyjna i chociaż łatwa w malowaniu to osiągnięcie najlepszych 
rezultatów wymaga pewnej specjalistycznej wiedzy.

Połysk: 2%

Przygotowanie 
powierzchni:

Nie wymaga podkładu. Należy upewnić się, że wszystkie powierzchnie są zwarte, suche i 
czyste  oraz  odpowiednio  przygotowane.  Powierzchnie  nowe  –  nadaje  się  do 
bezpośredniego  malowania  surowych,  niesłonych  powierzchni  gipsowych.  Świeżo 
wapnowane powierzchnie  powinny zostać  poddane całkowitej  karbonizacji  i  utwardzane 
przez 4-5 tygodni  przed malowaniem.   
Powierzchnie  uprzednio  malowane –  można  stosować  na  powierzchnie  uprzednio  już 
malowane  farbą  Casein  Distemper  rozcieńczając  ją  zgodnie  z  instrukcją.  Nie  należy 
nakładać  na  powierzchnie  uprzednio  malowane  miękką  farbą  typu  distemper  lub  farbą 
olejową bez specjalnego przygotowania powierzchni.  
Ściany gipsowe z problemem solnym będą powodowały plamienia i pęcherzykowanie farb 
ale  zastosowanie Casein  Distemper  umożliwi  ścianom  oddychanie  i  pozwoli  na 
monitorowanie problemu. Nie nakładać na powierzchnie z gromadzącą się kondensacją.  

Malowanie: Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nakładać za pomocą pędzla (lub metodą natryskową 
przy  kruchym  tynku  lub  nierównych  ceglanych  powierzchniach).  Przy  zbyt  grubym 
nakładaniu produkt staje się nietrwały. Ze względu na tradycyjny charakter farby nie należy 
mocno naciskać powierzchni przy dotyku.
Przed  dodaniem  wody  należy  zawsze  wymieszać  farbę.   Casein  Distemper  wymaga 
dodania  około  10% wody.  Może  to  bardzo  poprawić -- równomierność  nakładania,  ale 
powyżej 10% moc spoiwa ulega redukcji. Przy nakładaniu na surowe gipsowe powierzchnie 
zaleca się rozcieńczenie farby przynajmniej o 10%.
W razie  konieczności  użycia więcej  niż  jednej  puszki farby tego samego koloru,  należy 
zmieszać puszki przed malowaniem.
Natrysk bezpowietrzny – dobre wyniki można osiągnąć korzystając z końcówki 15 milicali 
przy kącie 65° lub 18 milicali przy kącie 65° i ciśnieniu 2700 psi – zobacz szczegółowe 
informacje  na temat metody natryskowej.

Zmywalność: Nadaje się do wycierania ale podczas większego mycia ulega uszkodzeniu.

Pokrycie: Do 65 metrów kwadratowych na 5 litrów farby. W dużej  mierze uzależnione jednak od 
grubości nakładanej warstwy i porowatości powierzchni.

Czas schnięcia: Sucha  w  dotyku  po  upływie  1-2  godzin,  twarda  na  drugi  dzień,  pełne  utwardzenie  i 
optymalna moc spoiwa po około 10 dniach.

Rozcieńczalniki: Woda. Przed dodaniem wody zawsze należy farbę wymieszać.

Przechowywanie: Produkt nie jest łatwopalny. Należy chronić go przed mrozem i przechowywać w chłodnym, 
suchym  miejscu  w  temperaturze  5  -  20C.  Pozostawiony  przez  dłuższy  czas  może  się 
osadzić,  dlatego  wymieszać  przed  użyciem.  Zużyć  w ciągu 6 miesięcy  od daty zakupu. 
Firma nie odpowiada za pogorszenie zawartości lub opakowania po tej dacie.

Usuwanie: Pomimo tego, iż jest to produkt wodny nie należy wylewać go do cieku wodnego. Śmieci 
powinny zostać usunięte zgodnie z Ustawą o Ochronie Środowiska z 1990 roku i wydanymi 
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na jej podstawie aktami. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z 
lokalnym urzędem ochrony środowiska. 

BHP: Podczas  malowania  i  schnięcia  należy  zapewnić  dobrą  wentylację  pomieszczenia.  W 
przypadku zabrudzenia oczu  należy je niezwłocznie przemyć  wodą i skontaktować  się z 
lekarzem.  Unikać  kontaktu  produktu  ze  skórą  i  oczami.  Zabrudzoną  skórę  należy 
niezwłocznie umyć wodą z mydłem lub firmowym płynem. Przechowywać poza zasięgiem 
dzieci.

Środowisko: 2010 maks. dozwolona ilość gramów na 
litr       

KATEGORIA: 

Rzeczywista zawartość VOC g/l:    
                             
Zawartość VOC w/w:   
                                     
Klasyfikacja:                                           

30 g/l

a

15.6 g/l

5.629%

Niska

Wyłączenie 
odpowiedzialności: 
zgodność koloru farby 
Distemper

Nieuniknione  jest  małe  zróżnicowanie  koloru  farby  Distemper  wyprodukowanej  w 
tradycyjny sposób z użyciem tradycyjnych pigmentów. Ponadto kolor może ulec zmianie w 
zależności od malowanej powierzchni. Podłoża o różnej porowatości będą odznaczały się 
zróżnicowanymi odcieniami i tonami. Przed malowaniem należy wykonać próbkę.

Wyłączenie odpowiedzialności: informacje podane w arkuszu technicznym lub porada techniczna – ustna, pisemna lub w 
drodze  eksperymentu  -   ma jedynie  charakter  doradczy  i  została  udzielona  w dobrej  wierze  ale  bez  gwarancji,  gdyż 
umiejętności  malowania  oraz  warunki  panujące  w  danym miejscu  pozostają  poza  kontrolą  firmy.  W celu  uzyskania 
dalszych informacji należy skontaktować się z działem obsługi klienta. Firma nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty 
korzystania z produktu ponad wartość  produktu. Powyższe oświadczenie nie wyłącza przysługującego klientowi prawa 
ustawowego.

                                                                                                                                                Wydanie 4 - styczeń 2009
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