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Wszystkie farby Farrow & Ball są ekologiczne i spełniają najnowsze ustawowe wymogi środowiskowe dotyczące 

 zawartości LZO (lotnych związków organicznych) w farbach. 

 

Dostępność: 

 

W puszkach wyłącznie o pojemności 5 litrów. W wybranych kolorach Farrow & Ball z wyjatkiem; 30, 

42, 43, 50, 51, 56, 66, 74, 93, 95, 96, 212, 217, 220, 222, 223, 248, 253, 254, 255, 256, 268, 269, 278, 

279 og 280.  Farba dostępna bezpośrednio u producenta, w salonach firmowych Farrow & Ball oraz 

wybranych sklepach na terenie kraju. 

 
Zastosowanie: 

 
Trwałe, oddychające, niskie pickup brud.  

Na powierzchniach typu murów zewnętrznych.  

Nie do użytku na wapienny. 

 

Przygotowanie  

 
Upewnić się, że powierzchnie są w dobrym stanie, czyste, suche i bez zabrudzeń, zatłuszczeń i innych 

zanieczyszczeń. Malowanie na słabych warstwach farby może prowadzić do łuszczenia lub odpadania 

płatów farby. 
 

Nowe 
powierzchnie: 
 

Wszystkie nowo wylane powierzchnie należy pozostawić do całkowitego wyschnięcia, a najlepiej 

pozostawić je wystawione na działanie warunków atmosferycznych do sześciu miesięcy przed 

uszczelnieniem jakąkolwiek farbą. Farrow & Ball zaleca uzyskanie profesjonalnej porady przed wybraniem 

farby. 

 

Po okresie schnięcia  należy nałożyć Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilizing Primer. Następnie 

nałożyć dwie warstwy Farrow & Ball Exterior Masonry. Dopuszczalne jest rozcieńczenie wodą do 10%. 

 

Stare 
powierzchnie: 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Powierzchnie w złym stanie mogą niezbyt dobrze przyjmować kolejne warstwy farby; jeśli macie 

Państwo wątpliwości, należy zasięgnąć profesjonalnej porady. 

 

Powierzchnie z poważnie uszkodzoną strukturą – pęknięte lub odpadające warstwy cementu należy 

naprawić przed nałożeniem farby. Pokryć wszystkie naprawione lub poważnie uszkodzone powierzchnie 

dwoma warstwami Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilizing Primer. Następnie nałożyć dwie warstwy 

Farrow & Ball Exterior Masonry. 

 

Powierzchnie w złym stanie – na powierzchnie alkaliczne, proszkowate lub porowate należy nałożyć 

Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilizing Primer; nałożyć pędzlem jedną lub dwie warstwy, dobrze 

przyciskając do powierzchni. Zostawić do zupełnego. 

 

wyschnięcia. Następnie nałożyć dwie warstwy Farrow & Ball Exterior Masonry. 

 

Powierzchnie zaatakowane działaniem glonów i grzybów – należy oczyścić odpowiednim środkiem lub 

roztworem rozpuszczonego wybielacza, a następnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Zdjąć 

uszkodzone warstwy i wyczyścić powierzchnię, a następnie nałożyć Farrow & Ball Masonry & Plaster 

Stabilizing Primer. Na koniec nałożyć dwie warstwy Farrow & Ball Exterior Masonry. 

Powierzchnie 

wapienne – farba 
Exterior Masonry 

Powierzchnie wapienne powinny przepuszczać parę wodną; Farrow & Ball zaleca uzyskanie 

profesjonalnej porady przed wybraniem farby.  
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Paint nie jest 
odpowiednia. 

Praktyczne 

wskazówki 
Nie malować w temperaturze poniżej 10ºC ani w warunkach, w których 

temperatura przekracza 30ºC. 
 

Nie nakładać, jeśli istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu.  

 

Nakładać najlepiej wcześnie w ciągu dnia, aby zapewnić całkowite wyschnięcie przed wieczorną 

wilgocią. 

 

Malowanie: 

 

 
 

Przed rozpoczęciem malowania prosimy o sprawdzenie doboru koloru, ponieważ nie ponosimy 

odpowiedzialności za koszty wynikające z zastosowania niewłaściwego koloru. Jeżeli konieczne jest 

użycie więcej niż jednej puszki tego samego koloru, należy się upewnić, czy numery serii są jednakowe, 

lub wymieszać zawartość puszek przed malowaniem. 

 

Przed użyciem dokładnie wymieszać. 

 

Po ukończeniu właściwej procedury przygotowawczej, należy nałożyć dwie warstwy Farrow & Ball 

Exterior Masonry pędzlem lub wałkiem, zwracając uwagę, aby nie nakładać zbyt dużej ilości farby we 

wgłębieniach i powierzchniach pod kątem.    

 
Czyszczenie 

narzędzi: 

 

Pędzle i wałki należy umyć w ciepłej wodzie z mydłem. 

 

Zmywalność: 
 

Odporna na zmywanie i ścieranie. 

Formuła: 
 

Oparta na styrynowej  żywicy akrylowej, zawiera szerokie spektrum biocydów w celu ochrony 

powierzchni przed działaniem glonów i grzybów. 
 

Przechowywanie 

 
Farba wyprodukowana na bazie wody. Należy ją chronić przed mrozem i ekstremalnymi temperaturami, 

zużyć w ciągu sześciu miesięcy od daty zakupu. Nie ponosimy odpowiedzialności za pogorszenie 

zawartości ani opakowania po tym terminie. 

 

Likwidacja Pomimo iż farba jest wyprodukowana na bazie wody, nie należy wylewać jej do ścieku wodnego. 

Odpady należy usuwać zgodnie z Ustawą o ochronie środowiska z 1990 r. i wydanymi na jej podstawie 

aktami wykonawczymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z 

miejscowym urzędem ochrony środowiska. 

 

Zasady BHP: 

 
Podczas malowania i schnięcia należy zapewnić dobrą wentylację, unikać kontaktu ze skórą i oczami. 

Jeśli dojdzie do kontaktu  z oczami, należy je niezwłocznie przemyć wodą i skontaktować się z lekarzem. 

W przypadku kontaktu  ze skórą należy niezwłocznie przemyć skórę wodą z mydłem lub odpowiednim 

płynem do mycia ciała. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
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Środowisko: 

 

 

 
 

 
 

 

Rzeczywista zawartość LZO g/l: 

 

Zawartość LZO: 
 

Klasyfikacja: 

 

2010 maks. dozwolony limit gramów na litr: 
 

KATEGORIA: 

 

2 g/l 
 

0,14 % 

 

Minimalna 

 
40 g/l 

 
c 

Produkty 

biobójcze 

rozporządzenie 

(EU) 528/2012 

 

Produkt ten zawiera następujące produkty biobójcze są stosowane jako środki konserwujące: puszkach - 

1,2 - bensiothiazol-3 (2H)-on i 2-methylisothiazol-3 (2H)-on. 

Produkt zawiera następujące produkty biobójcze są używane jako środki konserwujące: - diuron 

powierzchni (ISO), pirytion cynku i 2-Octyly-2H-izotiazol-3-onu. 

Brak nanomateriały są obecne. 

Chronić przed dziećmi. 

Rękawice ochronne (np. rękawice nitrylowe) i okulary ochronne podczas korzystania z tego produktu. 

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. 

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. 

Nie wylewać do kanalizacji lub do rzeki. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji nale_y skontaktowac sie z miejscowym urzedem ochrony 
srodowiska. 

Na pro prosbe profesjonalnych u ytkowników wydajemy karty charakterystyki bezpiecze bezpieczenstwa 
materiału lub www.farrow-ball.com. 

 
 

Pokrycie Czas schnięcia Czas nakładania drugiej 

warstwy 

Poziom 

połysku 

Do 40 m2 na 5 litrów. Powierzchnia sucha w dotyku po jednej 

godzinie oraz zupełnie sucha po trzech 

godzinach w zależności od temperatury i 

wilgotności. 

 
 

Po pięciu godzinach. 2% 

 

Przepuszczalności pary wodnej (ASTM D1653-13): 
289,9 g/m2/24 godziny mierzona na dwóch warstwach. 

Przepuszczalność pary wodnej (ASTM D1653-13): 

37.5 g/m2/24 godziny/ mm Hg mierzona na dwóch warstwach. 

Jest to pomiar stopnia, w którym woda odparowuje 

z podłoża poprzez film farby, dokonywany w czasie 

24 godzin. 
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