PRODUKTRÅD
DEAD FLAT

Samtliga färger från Farrow & Ball är miljövänliga och uppfyller kraven i den senaste miljölagstiftningen rörande
färger som innehåller VOC (flyktiga organiska föreningar).
Tillgänglighet:

I burkar om 750 ml, 2,5 liter och 5 liter i samtliga Farrow & Ball-färger. Tillgänglig direkt från
Farrow & Ball, våra visningslokaler samt utvalda återförsäljare världen över.

Användningsområde:

Vattenbaserad med en dead flat-finish. Lämplig för trä-, spackel- och metallytor inomhus som kräver
en matt och elegant finish. Olämplig för kök, badrum, möbler eller ytor som slits mycket.

Förberedelse:

Alla ytor måste vara oskadade, rena, torra och fria från smuts, fett och andra föroreningar. Flagning
eller avskalning kan inträffa vid målning över gamla färglager.
Information om äldre fastigheter finns i vårt faktablad The Decoration of Period Properties.
Fyll eventuella sprickor, hål och skarvar med lämplig flexibel spackelfärg. Ytfyllning kräver mer
underhåll. Neutralisera om frätande färgborttagningsmedel har använts.
Blottade träytor inomhus – Använd vid behov Farrow & Ball Wood Knot & Resin Blocking Primer
för att fläckgrunda kvist- eller kådrikt trä. Applicera en utspädd bestrykning av Farrow & Ball Interior
Wood Primer & Undercoat (20 % vatten), följt av en hel bestrykning. Fortsätt med två bestrykningar
av Farrow & Ball Dead Flat.
Målade träytor inomhus – Sandpappra målade ytor som har skalats av eller fått blåsor tills du erhåller
en god grund. Applicera en full bestrykning av Farrow & Ball Interior Wood Primer & Undercoat.
Fortsätt med två bestrykningar av Farrow & Ball Dead Flat.
Järnmetallytor inomhus – Nya och målade metallytor måste avfettas noga. Avlägsna eventuell gammal
färg och rost tills metallen blottas. Applicera två bestrykningar av Farrow & Ball Metal Primer &
Undercoat. Fortsätt med två bestrykningar av Farrow & Ball Dead Flat.
Galvaniserade ytor inomhus – Behandla med Etch Primer eller Mordant Solution samtidigt som du
följer tillverkarens anvisningar och hälso- och säkerhetsbestämmelser. Rengör med ett lösningsmedel
när färgen har torkat. Applicera två bestrykningar av Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat.
Fortsätt med två bestrykningar av Farrow & Ball Dead Flat.
Skadade ytor – Det går eventuellt inte att applicera ytterligare färglager. Sök expertråd vid behov.
Detta kan appliceras på spackel, men vi rekommenderar Farrow & Ball Estate® Emulsion för en mer
lämplig finish.

Målning:

Måla inte i temperaturer under 10°C eller i stark värme över 30°C.
Kontrollera färgens överensstämmelse innan du använder den. Vi accepterar inte ansvarsskyldighet för
rustningskostnader som grundar sig på bruk av fel färg. Om fler än en burk med samma färg ska
användas, ska du kontrollera att tillverkningsnumren överinstämmer eller blanda vid behov.
Doppa penseln väl och applicera två bestrykningar. Kan appliceras med rulle på större, flata ytor.
Sandpappra något mellan bestrykningarna för att få en bättre finish.

Friskrivningsklausul: Informationen i dessa specifikationsblad samt tekniska råd (muntliga, skriftliga eller försöksbaserade) utgör
riktlinjer som ges i god tro utan garanti, eftersom appliceringsteknik och arbetsförhållanden ligger bortom vår kontroll. Vänligen
kontakta vår kundtjänst för mer information. Förutom värdet på de varor som vi tillhandahåller, accepterar vi ingen
ansvarsskyldighet för produkternas prestanda när de brukas som avsett. Detta påverkar inte dina lagliga rättigheter.
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PRODUKTRÅD
DEAD FLAT

Målning (forts.)

Högtryckssprutning – Goda resultat kan uppnås med bruk av ett 15- till 65-graders eller 18- till 65graders vinklat munstycke med ett tryck på 2 700 psi. Mer information finns i det separata
sprutningsbladet.

Rengöring:

Rengör penslarna och rullarna med en varm tvållösning.

Rengöring av ytan:

Torkbar – denna finish lämnar dock lätt märken.

Sammansättning:

En vattenbaserad färg som har tillverkats med hjälp av vanligt alkydharts.

Förvaring:

Den här produkten är vattenbaserad och måste skyddas mot frost och extrema temperaturer. Använd
inom 6 månader från inköpsdatumet. Vi accepterar ingen ansvarsskyldighet för försämrat innehåll
eller försämrad förpackning efter detta datum.

Bortskaffning:

Bortskaffa inte produkten i vattendrag trots att den är vattenbaserad. Avfallsmaterial måste bortskaffas i
enlighet med Miljöskyddslagen 1990 samt relevanta bestämmelser i samband med denna lag.
Mer information finns hos din lokala miljöskyddsmyndighet.

Hälsa och säkerhet:

Sörj för god ventilation vid applicering och torkning. Undvik kontakt med huden och ögonen. Vid
kontakt med ögonen ska du genast spola med mycket vatten och kontakta läkare. Tvätta omedelbart
med rikligt med tvål och vatten eller en särskild hudrengöring efter hudkontakt. Förvaras oåtkomligt
för barn. Säkerhetsdatablad för professionella användare finns att få på begäran.

Miljö:

Aktuellt VOC-innehåll, g/l

17 g/l

VOC-innehåll, massförhållande:

1,17 %

Klassificering:

Låg

2010 maximalt tillåtna gram per liter

130 g/l

KATEGORI

d

Biocidprodukter
Förordning (EU)
528/2012

Denna produkt innehåller följande biocidprodukter: - 1,2- bensiothiazol-3(2H)-one & 2methylisothiazol-3(2H)-one.
Dessa ämnen används som konserveringsmedel för burkförpackade.
Inga nanomaterial förekommer.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Använd skyddshandskar (t.ex. Nitrilhandskar) och ögonskydd när du använder produkten.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
Släpp inte ut ämnet i avlopp eller vattendrag.
Mer information finns hos din lokala miljöskyddsmyndighet.
Säkerhetsdatablad för professionella användare finns att få på begäran eller från www.farrow-ball.com.

Täckning

Torktid

Ombestrykningstid

Glansnivå

Upp till 60 m² per
5 liter.

1-2 timmar Mörka färger kan ta längre tid
att torka. Härdas över natten.

4 timmar beroende på förhållanden

2%
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