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Izdelek / Product / Termék: JUPOL ANTIMICROB 
 
 
 

IZJAVA O LASTNOSTIH  
DECLARATION OF PERFORMANCE / TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 

Št. / No. 001/21-JAM 

 
1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda / Unique identification code of product / A 

terméktípus egyedi azonosító kódja: 

03.01.58 
 

2. Predvidena uporaba / Intended use / Rendeltetésszerű használat: 

 
Visoko pokrivna, antimikrobna notranja disperzijska barva za dekorativno 
zaščito zidnih površin /  Antimicrobe interior wall paint with high coverage based on 
water dispersion, for decorative protection of different surfaces / Magas 
fedőképességű, antimikrobiális, vízalapú, mosható beltéri diszperziós festék a 
falfelületek dekoratív védelmére 

 
3. Proizvajalec / 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. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti / System of AVCP / Az 

építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, 
rendszer vagy rendszerek: 

 
Sistem 4 / System 4 / 4 rendszer 

 
5. Tehnična specifikacija / Technical specification / 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/


 

 
2 / 3 

6. Navedene lastnosti / Declared performance / A nyilatkozat szerinti teljesítmény: 
 

Bistvene značilnosti / 
Characteristic / Alapvető 

tulajdonságok 

Lastnost / 
Declaration / 
Teljesítmény 

Standard / Norm / 
Harmonizált 

műszaki előírás 

Tehnična 
specifikacija / 

Technical 
specification / 

Műszaki 
specifikáció 

Odpornost na mokro drgnjenje / 
Resistance to wet scrubbing / 
Nedves dörzsöléssel szembeni 
ellenállóság 

Odporen, razred 2 
/ Resistant, class 2 / 
Ellenálló, 2. osztály 

ISO 11998 EN 13300 

Pokrivnost / Coverage – hiding 
power / Fedőképesség 

Razred 2 / class 2 / 
2. osztály 

ISO 6504-3 EN 13300 

Sijaj / Gloss / Fényesség Mat / Matt EN ISO 2813 EN 13300 

Paroprepusnost / Water vapour 
permeability / Páraáteresztő 
képesség 

Razred 1 (visoka) / 
Class 1 (high) / 1. 
osztály (magas) 

EN ISO 7783-2  

Vsebnost lako hlapnih organskih 
snovi / Volatile organic compounds 
(VOC) / VOC tartalom (illékony 
szerves vegyület) 

< 1 g/l ISO 11890 

Direktiva EU 
2004/42/EZ / 
Directive EU 
2004/42/EC 

 
 

Odpornost proti plesnim / 
Resistance to mould / 
Penészgombával szembeni 
ellenállás 

da / yes / igen EN 15457  

Odpornost proti bakterijam / 
Resistance to bacteria / 
Baktériumokkal szembeni 
ellenállás 

da / yes / igen ISO 22196  

Odpornost na humani Korona 
virus 229E / Resistance to human 
Corona virus 229E / Emberi Korona 
vírus 229E-vel szembeni ellenállás 

da / yes / igen ISO 21702  

 
 
Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te 
izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, 
naveden zgoraj.  
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared 
performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 
305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. / Az 1. és 2. pontban 
meghatározott termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti 
teljesítménynek, és egyben összhangban van az (EU) No 305/2011 rendeletével, melyre a fent 
megjelölt gyártó teljes felelősséget vállal. 
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E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős. 
 
Podpisal za in v imenu proizvajalca / Signed for and on behalf of the manufacturer by / A gyártó 
nevében aláírásra felhatalmazott személy: 
 
Dol pri Ljubljani, 2021.03.17. 

 
Danijel Lisičić, 

                                                                       Vodja razvojnega področja   

 

                         
 
 
 
 
 
 


