MŐSZAKI ADATLAP 01.05-hun
ALAPOZÓ BEVONATOK

JUKOLPRIMER
mélyalapozó bevonat
1. Leírás, alkalmazás
A JUKOLPRIMER polimer mikroemulziókon alapuló alapozó bevonat illetve mélyimpregnálószer
-

bármilyen homlokzatfelületre (ásványi és egyéb vakolatok, beton, szálerısítéső cementlapok), fıleg az akril
és szilikonos homlokzatfestékekkel történı festést megelızıen és akril és szilikonos dekorációs vakolatok
felhordását megelızıen

-

és az erısen nedvszívó vagy más szempontból problémás beltéri felületekre (gipszvakolatok,
gipszkarton lapok, forgácslapok stb.), elsısorban a jobb minıségő diszperziós festékekkel történı festés elıtt
és illetve diszperziós kiegyenlítı anyagokkal és glettanyagokkal történı finom kiegyenlítést illetve glettelést
megelızıen.

A bevonat nem képez filmréteget, jól behatol a felületbe, vízfelvevı-képesség szempontjából kiegyenlíti,
nagymértékben megnöveli a víztaszító-képességét és csökkenti a vízben gyorsan oldódó sók feloldódását a
felületen vagy közvetlenül alatta. Megköti a felületen a poros és egyéb gyengén tapadó részeket, amiket valamilyen
oknál fogva tisztítással nem lehetett eltávolítani.

2. Kiszerelés
5 l-es mőanyag kanna

3. Mőszaki adatok
sőrőség
3
(kg/dm )
száradási idı
T = +20 ºC, levegı
rel. páratart. = 65 %
(óra)

~1,00
tapintásra száraz

további megmunkálásra
alkalmas
a csapadékvíz okozta
kimosódással szembeni
ellenállás
illékony szerves anyag tartalom (VOC)
(g/l)

~2
~12
~24

<11
EU VOC követelmény – A/g kategória
(2010.01.01.-tıl): <30

fı összetevık: sztirénakrilát kötıanyag, víz

4. A felület elıkészítése
A felület legyen szilárd, száraz és gyengén tapadó részektıl, portól, olajtól, zsírtól és egyéb szennyezıdésektıl mentes.
Elsısorban az erısen szennyezett homlokzatfelületek, betonfelületek és a falialgával és falpenésszel fertızött
homlokzatfelületek esetében javasoljuk a forró víz- vagy gızsugárral történı mosást – az utóbbiak esetében a mosást
követıen mindenképp fertıtlenítsünk.
Normál körülmények között (T = +20 ºC, levegı rel. páratart. = 65 %) az új vakolatok és kiegyenlítı anyagok száradási
illetve érési ideje vastagság milliméterenként legalább 1 nap, a betonfelületek száradási ideje pedig legalább egy
hónap. Felújító festés esetén a felületrıl eltávolítjuk a régi gyengén tapadó részeket, és a vízben gyorsan oldódó
festékrétegeket, szórt festékeket és egyéb dekorációs rétegeket.
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A valami módon sérült felületek esetleges javításakor csak azokat az eljárásokat végezzük el, amelyek az érdesség
tekintetében viszonylag magasfokú egyenletességet biztosítanak.

5. Használati útmutató
A terméket használat elıtt alaposan összekeverjük és 1 : 1 arányban hígítjuk vízzel. Az egyes felületek lefestéséhez
szükséges mennyiségeket a felületek nagyságából és az átlagos anyagszükségleti adatokból számítjuk ki vagy
becsüljük meg, speciális esetekben pedig egy megfelelıen nagy kiterjedéső próbafelületen történı méréssel
határozzuk meg.
Diszperziós bevonatok felhordására alkalmas festıecsettel vagy hosszúszırő teddy-hengerrel illetve textil
festıhengerrel (a szırök illetve a szálak hossza 18-20 mm; használható természetes vagy mőszırme illetve különbözı
szintetikus szálakból – poliamid, dralon, vestan, nylon, perlon vagy poliészter – készült textil) vagy szórással, egy
rétegben visszük fel. Hengerrel történı felhordás esetén alkalmazzunk megfelelı lehúzórácsot.
A szóráshoz használhatunk különbözı hagyományos magasnyomású és korszerő alacsonynyomású szórópisztolyokat,
(„külsı” vagy „belsı légkeverésőt”), de különbözı kivitelő „airless” szórógép is alkalmazható, a fúvóka mérete és a
munkanyomás tekintetében tartsuk be a gyártó utasításait. Az egyes falfelületeket az egyik széltıl a másikig
megszakítás nélkül kenjük le. A standard hosszúszırő festıhengerrel vagy szórópisztollyal nem elérhetı felületeket
(külsı és belsı sarkok, csatornák, szők spaletták, stb.) megfelelı ecsettel vagy az adott feltételeknek megfelelı kisebb
festıhengerrel mindig elıre kidolgozzuk.
A felhordás csak megfelelı idıjárási körülmények között, illetve kedvezı mikroklimatikus feltételek mellett végezhetı: a
levegı és a falfelület hımérséklete ne legyen +5 ºC-nál alacsonyabb vagy +35 ºC-nál magasabb, a levegı relatív
páratartalma pedig ne legyen 80%-nál magasabb. A homlokzatfelületeket a napsütéstıl, széltıl vagy csapadéktól
takarással védjük, de a védelem ellenére esı, köd vagy erıs szél (>30 km/h) esetén nem dolgozunk.
Becsült illetve átlagos anyagszükséglet (a felület nedvszívó képességétıl és érdességétıl függıen):
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JUKOLPRIMER
90 - 100 ml/m

6. Eszközök tisztítása, hulladékkezelés
A szerszámokat a használatot követıen azonnal mossuk le alaposan vízzel, a megszáradt foltokat nem lehet
eltávolítani.
A fel nem használt bevonatot (csak azt, amit nem hígítottunk!) jól lezárt csomagolásban ırizzük meg az esetleges
javítások vagy késıbbi felhasználás céljára. A használhatatlan folyékony anyagmaradékot tilos a csatornahálózatba,
vízfolyásokba vagy a környezetbe juttatni vagy a háztartási hulladékokkal együtt eltávolítani. Keverjük össze cementtel
(hozzátehetjük a szilárd habarcsmaradványokat és hulladékokat, homokot, főrészport) és építési hulladék (a hulladék
klasszifikációs száma: 17 09 04) vagy kommunális hulladék (klasszifikációs száma: 08 01 12) lerakóhelyen helyezzük
el.
A megtisztított csomagolás újrahasznosítható.

7. Munkavédelem
Védımaszk használata a légzıszervek védelme és védıszemüveg használata a szem védelme érdekében csupán
szórással történı felhordás esetén szükséges, egyébként pedig tartsuk be az építési ill. festı-mázoló munkálatok
általános utasításait és elıírásait. Különleges egyéni védıfelszerelés és speciális intézkedések a festék festıhengerrel
vagy ecsettel történı felhordásakor nem szükségesek.
Amennyiben a bevonat szembe kerül, azonnal mossuk ki vízzel.

8. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság
Tárolás és szállítás +5 ºC és +25 ºC közötti hımérsékleten, közvetlen napfénytıl védve, gyermekek elıl elzárva,
FAGYTÓL VÉDVE TÁROLANDÓ!
Eredeti zárt, sértetlen csomagolás esetén a felhasználhatóság: legalább 12 hónap.

9. Minıségellenırzés
A termék minıségi jellemzıit a belsı termelési specifikáció és a szlovén, európai és egyéb szabványok határozzák
meg. A meghatározott vagy elıírt minıségi szintnek való megfelelést a JUB által már évekkel korábban bevezetett
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átfogó minıségellenırzési rendszer, az ISO 9001 biztosítja, mely saját laboratóriumainkban napi szinten, a Ljubljanai
Építésügyi Hivatalban, és egyéb hazai és külföldi, független szakmai intézményekben pedig idıszakonként biztosítja a
minıség ellenırzését. A termék elıállítása során szigorúan betartjuk a szlovén és az európai környezetvédelmi,
valamint a munkaegészségügyi és munkavédelmi standardokat, amit az ISO 14001 és az OHSAS 18001
tanúsítványokkal igazolunk.

10. Egyéb információk
A prospektusban feltüntetett mőszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a termék
felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz
minıségő munkavégzésbıl származó károkért nem vállalunk felelısséget.

Ez a Mőszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges késıbbi változtatások és
kiegészítések jogát fenntartjuk.
A kiadás jele és dátuma: TRC-030/10-gru-tor, 24.01.2010
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