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Product / Termék: JUPOL EKONOMIK 
 
 
 

DECLARATION OF PERFORMANCE / TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
Št. / No. 001/15-JUPOL EKONOMIK 

 
1. Unique identification code of product / A terméktípus egyedi azonosító kódja: 

03.01.16 
 

2. Intended use or intended types of use of the product in accordance with the 
applicable technical specification as envisaged by the producer / Rendeltetésszerű 
használat, összhangban a műszaki adatlapban előírtakkal: 

 
JUPOL EKONOMIK is an interior wall paint based on water dispersion of 
polymeric binders. It can be used for decorative protection of walls and ceilings 
of residential and business buildings, schools, nursery schools, hospitals, 
hotels, residences for the elderly and other public buildings / A JUPOL 
EKONOMIK polimer kötőanyagok vizes diszperzióján alapuló beltéri falfesték. 
Használható lakó- és üzleti épületek, iskolák, óvodák, kórházak, szállodák, idősek 
otthona és egyéb középületek falainak és mennyezeteinek dekoratív védelmére. 

 
3. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the 

manufacturer / A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, 
valamint értesítési címe: 

 
JUB d.o.o. 
Dol pri Ljubljani 28 
SI-1262 Dol pri Ljubljani 
Slovenia 
www.jub.eu  

 
4. In case of the declaration of performance concerning a product covered by a 

standard / A műszaki előírás azonosítója: 

 
EN 13300 

  

Forgalmazó: 
JUB Kft. 
9500 Celldömölk 
Sági u. 218. 
www.jub.hu  

http://www.jub.eu/
http://www.jub.hu/
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5. Declared performance / A nyilatkozat szerinti teljesítmény: 
 
 

Essential Characteristic / 
Alapvető tulajdonságok 

Performance/ 
Teljesítmény 

Test standard / 
Harmonizált 

műszaki előírás 

Technical 
specification / 

Műszaki 
specifikáció 

Resistance to wet scrubbing / 
Nedves dörzsöléssel szembeni 
ellenállóság 

Not resistant / Nem 
ellenálló 

ISO 11998 EN 13300 

Coverage – hiding power / 
Fedőképesség 

Class 3 / 3. osztály ISO 6504-3 EN 13300 

Gloss / Fényesség Matt / Matt EN ISO 2813 EN 13300 

Sd value (l=100m) (m) 
Water vapour permeability / 

Sd-érték (d=100m) (m) 
Páraáteresztő képesség 

<0.01 
Class I (high water-

vapour 
permeability) / 1.osztály 

(magas páraáteresztő 
képesség) 

EN ISO 7783-2 EN ISO 7783-2 

Volatile organic compounds 
(VOC) / VOC tartalom (illékony 
szerves vegyület) 

< 1,0 g/l  

in accordance with 

Directive 2004/42 / 
EC is product in 

category (coating) A/a / 
2004/42/EC irányelvvel 

összhangban az A/a 
(bevonat) kategória 

termékei szerint 
 
 
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős. 
 
 
Signed for and on behalf of the manufacturer by / A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott 
személy:  
 
 
Dol pri Ljubljani, 2015.10.14. 

 
Iztok Kamenski, 

Vodja JUB Akademije 
 


