
INFORMACJA O PRODUKCIE

LIMEWASH 

Dostępność: W  puszkach  5  litrowych  w  kolorze  białym  oraz  we  wszystkich  innych  kolorach  z 
wyjątkiem: 7, 13, 26, 29, 30, 31, 34, 36, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 
57, 65, 66, 70, 74, 93, 94, 95, 96, 212, 217, 220, 222, 223, 224, 232, 238, 244, 247, 248, 
253, 254, 255 i 256. Należy zwrócić uwagę na fakt, że kolory farby typu Limewash mogą 
być zróżnicowane w zależności od rodzaju malowanej powierzchni.  Farba dostępna jest 
bezpośrednio  u  producenta,  w  salonach  pokazowych  Farrow  &  Ball  i  w  wybranych 
sklepach na terenie kraju.

Formuła: Ciasto  wapienne  z  dobrej  jakości  lasowanego  wapna  palonego,  wody  i  kolorowych 
pigmentów.

Zastosowanie: Ponieważ jest to produkt specjalistyczny, przed użyciem radzimy zasięgnąć fachowej 
porady.
W szczególności przeznaczony do wapiennych obrzutek i tynków, kamieni wapiennych 
wszystkich  rodzajów,  powierzchni  glinowo-trzcinowych.  Nie  nadaje  się  do  twardych 
tynków cementowych,  twardych  nowoczesnych  cegieł  lub  innych  nieprzepuszczalnych 
powierzchni. Osoby doświadczone w malowaniu farbą wapienną znają doskonałe rezultaty 
jej użycia na wielu porowatych strukturach. Nie nadaje się do powierzchni malowanych 
nowoczesnymi środkami. 

Połysk: 2%

Przygotowanie 
powierzchni:

Powierzchnia musi być porowata. Powierzchnię  należy zamieść  lub zmyć z niej piasek, 
kurz,  brud, porosty i  tłuszcz.  Jeżeli  pojawiła się  pleśń  należy zastosować  rozcieńczony 
środek wybielający lub odpowiedni roztwór grzybobójczy. Nie należy stosować środków 
grzybobójczych  zawierających  sylikon.  Wszystkie  wgłębienia  należy  wcześniej 
zafugować używając do tego celu zaprawy wapiennej.  

Malowanie: Ważne:  farby  wapiennej  nie  należy  nakładać  w  bardzo  wilgotnych  lub  mokrych, 
wietrznych  warunkach,  w  pełnym  słońcu  lub  jeżeli  pojawia  się  ryzyko  wystąpienia 
przymrozków przez kilka tygodni po pomalowaniu farbą wapienną.

Zwilżanie jest bardzo ważne, aby uzyskać dobry efekt. Farby wapiennej nie należy nigdy 
nakładać  na  suchą  powierzchnię,  ponieważ  spowoduje  to  gwałtowne  wysychanie  i  w 
rezultacie pylenie. Zrosić  wodą  powierzchnię  około 3m²,  aż  stanie się  wilgotna ale nie 
ociekająca wodą.  Nie należy zwilżać  od razu całej  ściany, gdyż  zdąży wyschnąć  przed 
malowaniem.  Powierzchnia  pokryta  starą  farbą  wapienną,  powierzchnia  gliniasta,  tynk 
wapienny itp. wymagają większego nawilżenia niż twarda powierzchnia kamienna.

Nakładanie:  Rozcieńczyć według potrzeby do rzadkiej konsystencji. Przed nakładaniem 
oraz  w  trakcie  dobrze  wymieszać.  Farbę  wapienną  nakłada  się  kilkoma  cienkimi 
warstwami.  Nakładać  pędzlem  o  długim  włosiu  lub  szczotką  murarską  za  pomocą 
poziomych,  pionowych  i  ukośnych  ruchów.  Farbę  należy  nakładać  jak  najbardziej 
równomiernie i wcierać we wszystkie pęknięcia i łączenia ale nie pozwolić na zbyt duże 
jej gromadzenie w przeciwnym razie popęka przy wysychaniu. Unikać skroplin na ścianie. 
W  celu  uniknięcia  wysychania  krawędzi  w  miarę  zamalowywania  należy  zwilżać 
powierzchnię.  Kolejne  warstwy należy  nakładać  po  całkowitym wyschnięciu,  najlepiej 
przez noc, uprzednio pomalowanej warstwy. Przed nałożeniem następnej warstwy należy 
zwilżyć poprzednią. Ogółem  należy nałożyć przynajmniej trzy do czterech warstw; więcej 
na  nowych  zewnętrznych  powierzchniach.  Po  wstępnym  wyschnięciu  farba  wapienna 
będzie  twardniała  i  ulegała  wzmocnieniu  przez  kilka  tygodni.  Im silniejszy  kolor  tym 
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większe prawdopodobieństwo iż może się ścierać.  

Zmywalność: Zmywalna i wycieralna  po pełnym utwardzeniu.

Pokrycie: Pokrycie w dużym stopniu zależy od warunków.

Czas schnięcia: Utwardzenie  każdej  warstwy  wymaga  przynajmniej  12  godzin  schnięcia  w  dobrych 
warunkach.

Rozcieńczalniki: Farbę wapienną rozcieńczamy wodą w ilości 10 – 30% (ewentualnie aż do  100% poziomu 
dylatacji  jeżeli  wymagają  tego  warunki  podłoża)  w  zależności  od  rodzaju  malowanej 
powierzchni.  W porównaniu do standardowych farb wodnych farby wapienne potrzebują 
większej  niż  przeciętna  ilości  wody.  Ponieważ  jest  to  produkt  specjalistyczny,  przed 
użyciem radzimy zasięgnąć fachowej porady.

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  na  jej  podstawie  aktami.  W  celu  uzyskania  dalszych  informacji  należy 
skontaktować się z lokalnym urzędem ochrony środowiska. 

BHP: Ciasto  wapienne  i  farba  wapienna  są  substancjami  żrącymi  i  dlatego  pracując  z  nimi 
należy zakładać odzież ochronną, okulary i rękawiczki. Ciasto wapienne i farba wapienna 
powodują szczypanie oczu i skaleczeń. 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: 

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

40 g/l

c

0%

0%

Minimalna

Wykrywanie  i  usuwanie 
usterek:

Powierzchnia jest sucha i kreduje: produkt uległ zbyt szybkiemu wyschnięciu lub nie 
był wystarczająco rozcieńczony. Zrosić wodą i ponownie pomalować.
Plamiaste  wykończenie: produkt  niedostatecznie  wymieszany,  dokładnie  wymieszać 
następną  warstwę,  bądź  też  produkt  niedostatecznie  rozcieńczony  co  powoduje 
nierównomierne rozłożenie warstwy. 
Limewash  schnie  za  szybko: usunąć  nietrwałą  warstwę,  zwilżyć  powierzchnię  przed 
ponownym nałożeniem warstwy. Produkt mógł zostać niedostatecznie  rozcieńczony.
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Słaba  absorpcja:  łamliwa, nieporowata powierzchnia  – należy ją  usunąć  i  zastosować 
nowoczesny materiał.
Zróżnicowanie koloru  Limewash: różne stopnie porowatości  lub faktury powierzchni 
będą odbijały światło w różnych kierunkach i dlatego kolor może wydawać się mocniejszy 
lub  słabszy  a  nawet  plamiasty.  Produkt  mógł  zostać niedostatecznie  rozcieńczony,  co 
powoduje nierównomierne rozłożenie warstwy. Jest to kwestia efektu wykończeniowego 
powierzchni lub podłoża a nie wady produktu.

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  5 – styczeń 2009
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