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A Farrow & Ball által gyártott festékek környezetbarát termékek, amelyek kielégítik a festékek  illékony szerves anyag 

tartalmára (VOC) vonatkozó legújabb környezetvédelmi előírásokat  
 

Elérhatőség: 0,1 literes festék mintákban, 2,5 literes és 5 literes fémdobozokban, a Farrow & Ball által gyártott összes 

színben. Megvásárolható közvetlenül a Farrow & Balltól, bemutatótermeinkben és kijelölt nemzetközi 
forgalmazóinktól. 

Felhasználás: Kiváló minőségű matt emulziós festék, amely helyiségek falán és mennyezetén használható. Erős 

igénybevételnek kitett helyeken használjon inkább Farrow & Ball Modern Emulsion festéket. 
 

A felület 

előkészítése: 
Festés előtt a felületnek épnek, tisztának, száraznak, piszoktól, zsírtól és más szennyeződésektől 

mentesnek kell lennie. Ha a festéket rossz minőségű korábbi festékrétegre viszi fel, könnyen leválhat 
vagy lepattoghat.  

 
Összes felület: a jó tapadás és a teljes színmélység érdekében használjon Farrow & Ball Wall & Ceiling 
Primer & Undercoat alapozót. További tudnivalókat a Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & 

Undercoat termékismertető lapján talál. 

 
Festés: Ne fessen 10 °C-nál alacsonyabb vagy 30 °C-nál magasabb hőmérsékleten. 

 

Használat előtt ellenőrizze a festék színét. Nem vállalunk felelősséget azokért a festési költségekért, 

amelyek oka nem megfelelő színű festék használata. Ha adott színű festékből egynél több dobozt 

használ fel, ellenőrizze, hogy a dobozokon lévő gyártási szám azonos-e. Ha nem azonos, használat előtt 

keverje össze a dobozok tartalmát. 
 

Használat előtt keverje fel alaposan a festéket.  

 

A felület előkészítése után vigyen fel ecsettel vagy hengerrel két réteget. Ha hengert használ, ecsettel 
egy irányban simítva terítse el egyenletesen a festéket. 

 

Hasznos tanácsok a festék használatához: ennek a hagyományos összetételű festéknek a porozitása 

nagyobb, mint a korszerű emulzióké. Jóllehet az épületszerkezetre gyakorolt hatása kedvező, és finom, 

nagyobb színmélységű felület hozható létre vele, az átfestést és az ismételt ecsetvonásokat kerülni kell. A 

fenti felhasználási tanácsokat betartva elérhető, hogy a bizonyos megvilágítási mellett látható 

ecsetnyomok hatása csak minimális legyen. Mivel a termék erősen matt hatású, mély árnyalatú színek 

használatakor óvatosan kell dolgozni. Ha munka közben megszűnik a festék nedves széle, megjelenhet a 
„villogás” néven ismert festési probléma, amelynek lényege, hogy a két festékszél találkozásánál 

fényudvarszerű hatás látható.  
 

Szórópisztolyos alkalmazás: jó eredmény érhető el 18–65 º nyílású szórófejjel, 2000–2700 psi nyomást 

alkalmazva. További tudnivalókhoz lásd a külön szórási adatlapot. 
 

Szerszámok 

tisztítása:  

Az ecseteket és hengereket meleg szappanos vízzel tisztítsa meg.  

Felület tisztítása: Puha, nedves ronggyal vagy szivaccsal finoman törölje át a felületet. Ne felejtse, hogy az erősen matt 

felületeket a mosás ledörzsölheti vagy nyomot hagyhat rajta. Ha az igénybevétel miatt jelentősebb 

tisztításra van szükség, használja inkább a Farrow & Ball Modern Emulsion festéket. 
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Összetétel: Kopolimer emulzió alapú festék.  

Tárolás: Mivel a termék vízalapú, óvni kell fagy és szélsőséges hőmérsékletek hatásától. A vásárlástól számított 

hat hónapon belül felhasználandó. Ezen idő letelte után nem vállalunk felelősséget a csomagolás vagy a 

tartalom minőségéért. 

Hulladékkezelés: Jóllehet a festék vízalapú, ne öntse folyóvizekbe. A hulladékokat az 1990-es környezetvédelmi törvény 

és az ott ismertetett jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kell ártalmatlanítani. További 

tudnivalókért forduljon a helyi környezetvédelmi hatósághoz. 
 

Egészség- és 

munkavédelem: 
A festék felvitele és száradása alatt gondoskodjon megfelelő szellőzésről. Kerülje el, hogy a festék bőrre 

vagy szembe kerüljön. Ha szembe kerül, haladéktalanul öblítse ki bő vízzel, és forduljon orvoshoz. Ha 

bőrre kerül, mossa le haladéktalanul sok szappannal és vízzel vagy bőrtisztító szerrel. Zárja el gyerekek 

elől. 

 
Szakmai felhasználók kérésére a Biztonsági adatlapokat rendelkezésre bocsátjuk.  
 

Környezet: 

 
 
 
 

Tényleges VOC-tartalom, g/l 

 
VOC-tartalom, %(w/w): 
 
Besorolás: 
 

2010-ben megengedett határ, g/l 
 
KATEGÓRIA 

0,4 g/l 

 
0.03% 
 
Minimális 
 

30 g/l 
 
a 
 

Biocid 

termékekről 

szóló rendelet 
(EU) 528/2012 
 

Ez a termék a következő biocid termékek:- 1,2- bensiothiazol-3(2H)-one & 2-methylisothiazol-3(2H)-

one. 
Ezeket az anyagokat alkalmazzák, mint a-ón tartósítószert. 
Nincs nanoanyagok jelen vannak. 
Gyermekek kezébe nem kerülhet. 

Védőkesztyű (például nitril kesztyű) és védőszemüveget A termék használata közben. 

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. 

Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. 

Ne ürítse csatornába vagy folyóba. 
További tudnivalókért forduljon a helyi környezetvédelmi hatósághoz. 

Szakmai felhasználók kérésére a Biztonsági adatlapokat rendelkezésre bocsátjuk vagy a 
 www.farrow-ball.com. 
 
 

http://www.farrow-ball.com/
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Kiadósság 
 

Száradási idő 

 

Két réteg felvitele  

közötti idő 

Fényességi  
szint 

 
5 liter legfeljebb 70 m²-hez elég. 

 
1–2 óra alatt felületszáraz.  
 

 

A festés előtt várjon legalább 2 órát, 

hogy a felület teljesen száraz legyen.  
 

 
2% 

 

Vízgőzáteresztés (ASTM D 1653-13): 

727,1 gramm/m˛/24 óra két rétegre számítva. 

Vízgőzáteresztés (ASTM D1653-13): 
69,0 gramm/m2/24 óra/ mm Hg alatt, két réteggel mérve. 

A mutató azt adja meg, hogy a vízgőz milyen sebességgel 

párolog el a festékfilmen keresztül az anyagból, 24 óra alatt. 
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