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drodze eksperymentu - ma jedynie charakter doradczy i została udzielona w dobrej wierze ale bez gwarancji, gdyż 
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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 o pojemności 750 ml, w czterech kolorach (White & Light Tones, Mid Tones, Red & 

Warm Tones & Dark Tones). Produkt dostępny bezpośrednio u producenta, w salonach firmowych 
Farrow & Ball oraz wybranych sklepach na terenie kraju. 
 

Zastosowanie: 
 

Grunt mający na celu zapobieganie rdzy. Do powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. 

Przygotowanie  

 
Powierzchnie muszą być czyste i bez zatłuszczeń, zabrudzeń, rdzy i odpadających płatów farby. Nowe i 

uprzednio malowane powierzchnie metalowe należy dokładnie oczyścić z zatłuszczeń. Usunąć słabe 

warstwy farby i rdzę do warstwy samego metalu. 
 

Malowanie: 

 
Nie malować w temperaturze poniżej 10ºC ani w nagrzanych pomieszczeniach, w których temperatura 

przekracza 30ºC. 
 

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nałożyć pędzlem dwie warstwy. 

 
Czyszczenie 

narzędzi: 

  

Pędzle i wałki należy umyć w ciepłej wodzie z mydłem. 

 

Zmywalność: 

 

Nie dotyczy. 
 

Formuła: 
 

Oparta na emulsji kopolimerowej. 
 

Przechowywanie 

 
Wyprodukowano na bazie wody. Należy  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 jest to produkt  na bazie wody, nie należy wylewać go 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. 

 

Na prośbę profesjonalnych użytkowników wydajemy karty charakterystyki bezpieczeństwa materiału. 
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Środowisko: 

 
 
 

 
 
 
 

Rzeczywista zawartość LZO g/l: 

 

Zawartość LZO: 

 
Klasyfikacja: 
 
2010 maks. dozwolony limit gramów na litr: 

 
KATEGORIA: 
 

1,0 g/l 

 
0,08 % 
 
minimalna 
 

30 g/l 
 
g 
 

Produkty 
biobójcze 

rozporządzenie 

(EU) 528/2012 

 

Produkt ten zawiera następujące produkty biobójcze: - 1,2- bensiothiazol-3(2H)-one & 2-

methylisothiazol-3(2H)-one. 

Substancje te stosuje się jako W można środki konserwujące. 

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 9 m2 na  
750 ml. 

Powierzchnia sucha po 1–2 
godzinach.  
 
 

Po czterech godzinach w zależności od 
warunków. 

Nie dotyczy. 
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