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Disclaimer:  Disclaimer:  Disclaimer:  Disclaimer:  De informatie op deze technische informatiebladen en het technische advies dat mondeling, schriftelijk of door 
testen wordt gegeven, dienen louter als richtlijn en worden te goeder trouw maar zonder garantie gegeven omdat wij geen 
controle hebben over de vaardigheid in het aanbrengen en de plaatselijke omstandigheden.   Neem voor meer informatie 
contact op met onze Afdeling Klantenservice.  Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de prestaties van de producten 
voortkomend uit dergelijk gebruik die hoger is dan de waarde van de door ons geleverde goederen.  Dit heeft geen invloed 
op uw wettelijke rechten. 
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Alle Farrow & Ball verven zijn eco vriendelijk en voldoen aan de laatste milieuvoorschriften ten aanzien van het gehalte    
vluchtige gassen (VOS = Vluchtige Organische Stoffen) in de verf. 

 
Beschikbaarheid:Beschikbaarheid:Beschikbaarheid:Beschikbaarheid:    In blikken van 5 liter in een selectie van Farrow & Ball kleuren, raadpleeg de Farrow & Ball 

kleurenkaart of de website voor het volledige assortiment. Rechtstreeks verkrijgbaar bij Farrow & Ball, 
onze Showrooms en geselecteerde voorraadhouders door geheel Europa. 

Gebruik:Gebruik:Gebruik:Gebruik:    Een eenvoudige, traditionele distemper vervaardigd met natuurlijke harsen voor een matte, 
poederachtige afwerking.  Het product laat plafonds ademen en is geschikt voor gebruik op fijn 
schuurwerk omdat het details prachtig tot hun recht laat komen. 

Voorbereiding:Voorbereiding:Voorbereiding:Voorbereiding:    Geen grondverf nodig.  Zorg dat de oppervlakken in goede staat, schoon, droog en vrij van aarde, vet 
en ander vuil zijn.De verf kan gaan schilferen of bladderen als deze op onvaste verflagen wordt De verf kan gaan schilferen of bladderen als deze op onvaste verflagen wordt De verf kan gaan schilferen of bladderen als deze op onvaste verflagen wordt De verf kan gaan schilferen of bladderen als deze op onvaste verflagen wordt 
aangebracht.aangebracht.aangebracht.aangebracht.    
 
Raadpleeg voor meer informatie over oudere of historische gebouweRaadpleeg voor meer informatie over oudere of historische gebouweRaadpleeg voor meer informatie over oudere of historische gebouweRaadpleeg voor meer informatie over oudere of historische gebouwen ons Gegevensblad betreffende n ons Gegevensblad betreffende n ons Gegevensblad betreffende n ons Gegevensblad betreffende 

Het Decoreren van Historische GebouwenHet Decoreren van Historische GebouwenHet Decoreren van Historische GebouwenHet Decoreren van Historische Gebouwen....    
    
Nieuwe oppervlakken Nieuwe oppervlakken Nieuwe oppervlakken Nieuwe oppervlakken ----    aanbrengen op kaal pleisterwerk dat vrij van zout is.  Nieuwe 
kalkpleisteroppervlakken dienen volledig gecarbonateerd te zijn en gedurende 4-5 weken uit te harden 
voordat het product wordt aangebracht. 
 
Oppervlakken die reeds met een distemper zijn behandeldOppervlakken die reeds met een distemper zijn behandeldOppervlakken die reeds met een distemper zijn behandeldOppervlakken die reeds met een distemper zijn behandeld – Was de oude distemper grondig af, schenk 
hierbij speciale aandacht aan de holtes van delicate lijstwerken, en laat het oppervlak drogen. 
    
Reeds geverfde oppeReeds geverfde oppeReeds geverfde oppeReeds geverfde oppervlakken (moderne deklagen) rvlakken (moderne deklagen) rvlakken (moderne deklagen) rvlakken (moderne deklagen) ----    Het product is niet geschikt voor gebruik op 
oppervlakken die al met een moderne deklaag, zoals bijvoorbeeld gloss of eggshell, zijn behandeld.  
Verwijder voordat u met schilderen begint alle oude verflagen. 
Plafonds van pleisterwerk met zoutproblemen zullen vlekken gaan vertonen en de verf zal gaan 
bladderen; het gebruik van Soft Distemper laat de muren ademen en zorgt dat het probleem onder 
controle wordt gehouden.  
    
Structureel beschadigde oppervlakken Structureel beschadigde oppervlakken Structureel beschadigde oppervlakken Structureel beschadigde oppervlakken ---- repareer scheuren of los pleisterwerk of vul deze met een 
geschikt vulmiddel.  Farrow & Ball raadt het gebruik van moderne vulmiddelen op pleisterwerk af 
omdat deze middelen vocht vasthouden en te hard zijn; dit kan leiden tot scheurvorming en 
ongelijkmatige poreusheid bij het schilderen. 

Aanwijzingen:Aanwijzingen:Aanwijzingen:Aanwijzingen:    De traditionele aard van deze finish maakt Farrow & Ball Soft Distemper ongeschikt voor het 
aanbrengen van lagen moderne verf. 
 
Traditioneel vervaardigde lijmverf met gebruik van traditionele pigmenten levert onvermijdelijk 
kleurvariaties op.  De kleur verschilt ook naargelang het oppervlak waarop hij wordt aangebracht. De 
porositeit en het vochtgehalte van het oppervlak beïnvloeden de kleur en kunnen leiden tot 
kleurverschillen.     

Verdunnen:Verdunnen:Verdunnen:Verdunnen:    Wij raden u aan tenminste 10% water toe te voegen aan pure Soft Distemper. Voor gebruik op 
plafonds met een ongelijkmatige porositeit is het wellicht nodig het product meer te verdunnen; dit 
bevordert de vloeigraad en minimaliseert verschillen in kleur en toon.  Als het product met meer dan 
10% verdund wordt, zal de kracht van het bindmiddel afnemen. 
Roer lijmverf altijd om voordat u er water aan toevoegt.   
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Verven:Verven:Verven:Verven:    
    

Schilder niet bij temperaturen lager dan 10°C of bij extreme hitte boven de 30°C.Schilder niet bij temperaturen lager dan 10°C of bij extreme hitte boven de 30°C.Schilder niet bij temperaturen lager dan 10°C of bij extreme hitte boven de 30°C.Schilder niet bij temperaturen lager dan 10°C of bij extreme hitte boven de 30°C.    
    
Controleer voor gebruik altijd de kleurnauwControleer voor gebruik altijd de kleurnauwControleer voor gebruik altijd de kleurnauwControleer voor gebruik altijd de kleurnauwkeurigheid omdat wij niet aansprakelijk zijn voor kosten keurigheid omdat wij niet aansprakelijk zijn voor kosten keurigheid omdat wij niet aansprakelijk zijn voor kosten keurigheid omdat wij niet aansprakelijk zijn voor kosten 
als gevolg van het aanbrengen van een incorrecte kleur. Als er meer dan één blik van dezelfde kleur als gevolg van het aanbrengen van een incorrecte kleur. Als er meer dan één blik van dezelfde kleur als gevolg van het aanbrengen van een incorrecte kleur. Als er meer dan één blik van dezelfde kleur als gevolg van het aanbrengen van een incorrecte kleur. Als er meer dan één blik van dezelfde kleur 
wordt gebruikt, altijd eerst controleren of de batchnummers gelijk zijn of meng de blikken verf voowordt gebruikt, altijd eerst controleren of de batchnummers gelijk zijn of meng de blikken verf voowordt gebruikt, altijd eerst controleren of de batchnummers gelijk zijn of meng de blikken verf voowordt gebruikt, altijd eerst controleren of de batchnummers gelijk zijn of meng de blikken verf voor r r r 
gebruik.gebruik.gebruik.gebruik. 
 
Aanbrengen met een kwast (of, bij breekbaar pleisterwerk of oneffen oppervlakken, met een spuit). 
Met één laag wordt gewoonlijk een goede afwerking bereikt. Als het product met meer dan 10% water 
verdund wordt is het wellicht noodzakelijk twee lagen aan te brengen. 
 
Het product wordt onstabiel als het in een te dikke laag wordt aangebracht, breng het daarom niet aan 
met een roller en verdun het al naargelang de porositeit van het oppervlak waarop u het aanbrengt. 
Omwille van de traditionele aardOmwille van de traditionele aardOmwille van de traditionele aardOmwille van de traditionele aard van deze lijmverf, dient u aanrakingen te vermijden. van deze lijmverf, dient u aanrakingen te vermijden. van deze lijmverf, dient u aanrakingen te vermijden. van deze lijmverf, dient u aanrakingen te vermijden. 
    

Reinigen: Reinigen: Reinigen: Reinigen:     Reinig kwasten en rollers met warm water en zeep.     

Reinigen van het Reinigen van het Reinigen van het Reinigen van het 
oppervlak:oppervlak:oppervlak:oppervlak:    

Dit product kan niet  niet  niet  niet afgewassen of afgeveegd worden. 
    

Samenstelling:Samenstelling:Samenstelling:Samenstelling:    Een waterdispersie van anorganische pigmenten in een bindmiddel van celluloselijmen en natuurlijke 
harsen in water verstoven. 
    

Bewaring:Bewaring:Bewaring:Bewaring:    Het product is niet ontvlambaar. Bescherm het product tegen vorst en bewaar het op een koele droge 
plaats, tussen 5 en 20°C. Het bezinkt wanneer u het laat staan. Roer het product door om het in de 
normale staat te herstellen. Binnen 6 maanden na aankoop gebruiken. Na deze datum aanvaarden wij 
geen verantwoordelijkheid voor de verminderde kwaliteit van de inhoud of de verpakking.    

Afvalverwerking:Afvalverwerking:Afvalverwerking:Afvalverwerking:    Alhoewel het een verf op waterbasis betreft, mag hij niet in de afvoer weggespoeld worden. Afval moet 
worden afgevoerd in overeenstemming met de Milieubeschermingwet van 1990 en de daartoe 
behorende relevante voorschriften.  Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke 
milieudienst.    

Gezondheid & Gezondheid & Gezondheid & Gezondheid & 
Veiligheid:Veiligheid:Veiligheid:Veiligheid:    

Zorg tijdens het aanbrengen en drogen voor goede ventilatie. Vermijd contact met huid en ogen. In 
geval van contact met de ogen, onmiddellijk overvloedig met water spoelen en medische hulp 
inroepen. In geval van contact met de huid, deze onmiddellijk met veel zeep en water of een 
huidreiniger van een erkend merk wassen. Buiten het bereik van kinderen houden.   
Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar voor de professionele sector. Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar voor de professionele sector. Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar voor de professionele sector. Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar voor de professionele sector.     

MilieMilieMilieMilieu:u:u:u:        
VOS gehalte g/l:                                           VOS gehalte g/l:                                           VOS gehalte g/l:                                           VOS gehalte g/l:                                            
VOS gehalte w/w:                                        VOS gehalte w/w:                                        VOS gehalte w/w:                                        VOS gehalte w/w:                                         
Classificatie:Classificatie:Classificatie:Classificatie:     
2010 maximaal toegestane aantal gram per liter   2010 maximaal toegestane aantal gram per liter   2010 maximaal toegestane aantal gram per liter   2010 maximaal toegestane aantal gram per liter       
CATEGORIE   CATEGORIE   CATEGORIE   CATEGORIE              

 
0,5 g/l 
0.03% 
Minimaal 
30 g/l                                                                                                                            
a 

DekkingDekkingDekkingDekking    DroogtijdDroogtijdDroogtijdDroogtijd    Overschilderbaar inOverschilderbaar inOverschilderbaar inOverschilderbaar in    GlansgehalteGlansgehalteGlansgehalteGlansgehalte    VerdunnersVerdunnersVerdunnersVerdunners    

Tot 65 m2 per 5 liter per deklaag, 
afhankelijk van de dikte van de aangebrachte 
laag en de porositeit van het oppervlak. 

1-2 uur stofdroog. 
Hard na één nacht 
drogen. 

Met één laag wordt  
gewoonlijk een goede  
afwerking bereikt. 

2 % Alleen water 
indien nodig. 
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