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FIŞA TEHNICĂ 08.01.01-ro 
PIGMENŢI 

 
DIPI KONCENTRAT 
produs de nuanţare a vopselelor de dispersie pentru pereţii interiori 
 

1. Descriere, utilizare 

DIPI KONCENTRAT este un produs vâscos pentru nuanţarea vopselelor de dispersie pentru pereţii interiori în tonuri 
pastel. Este produs pe bază de pigmenţi anorganici şi organici de calitate şi este disponibil în 8 tonuri cromatice. 

 
 
2. Mod de ambalare, nuanţe 

Tub de plastic de 100 ml 
• galben (1), portocaliu (2), ocru (3), cafeniu(4), roşu(5), verde(6), albastru(7), negru (8). 

 
3. Date tehnice 

densitatea 
(kg/dm3) 
 
 

1,05 – 1,57 

pH 
 

8,0 – 10,5 
 

4. Instrucţiuni de folosire 

DIPI KONCENTRAT se amestecă cu vopseaua de dispersie (cel mult 200 ml la 10 l de vopsea albă) manual sau cu un 
mixer electric. Dacă pentru a pregăti nuanţa dorită se folosesc diferite tonuri cromatice de DIPI KONCENTRAT, nu 
există restricţii privind cantitatea de tonuri folosite atât timp cât în total nu se  depăşeşte proporţia de mai sus. 

 
5. Curăţirea sculelor, tratarea deşeurilor 

Imediat după folosire, sculele se spală bine cu apă. 
 
Pigmentul nefolosit se păstrează în ambalajul bine închis pentru o utilizare ulterioară. Resturile lichide nefolosite  nu se 
aruncă în sistemul de canalizaţie, în cursurile de apă sau în mediul înconjurător şi nici împreună cu resturile menajere. 
Ele se amestecă cu ciment (se pot adăuga şi resturile şi deşeurile întărite de mortar, nisip, rumeguş) şi odată întărite se 
aruncă la rampele de depozitare a reziduurilor din construcţii (numărul de clasificare a deşeurilor: 17 09 04) sau 
comunale (numărul de clasificare 08 01 12). 

 
Ambalajele curăţate pot fi reciclate. 

 
6. Siguranţa muncii 

Se vor respecta şi instrucţiunile generale şi reglementările privind siguranţa muncii în construcţii şi vopsitorie, la 
aplicarea acestui produs nu sunt necesare echipamente speciale de protecţie şi nici măsuri speciale de protecţia 
muncii. 
 
Dacă produsul intră în contact cu ochii, a se spăla imediat cu apă. 
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7. Condiţii de depozitare, de transport şi valabilitate 

Produsul se depozitează şi se transportă la o temperatură de +5ºC - +25ºC; a nu se expune direct la soare, a nu se 
lăsa la îndemâna copiilor, A SE FERI DE ÎNGHEŢ! 
 
Valabilitate (dacă se păstrează închis în ambalajul original, nedeteriorat): minimum 18 luni. 

 
8. Controlul calităţii 

Caracteristicile de calitate ale produsului sunt stabilite conform specificaţiilor interne de producţie şi conform altor 
standarde slovene şi europene. Realizarea nivelului de calitate declarat şi regulamentar  este asigurat  la JUB de 
sistemul de management şi de control al calităţii ISO 9001, introdus de mai mulţi ani, care presupune o verificare zilnică 
a calităţii în laboratoarele proprii, uneori şi la alte instituţii de specialitate independente din ţară şi din 
străinătate. În procesul de producţie a acestui produs respectăm cu stricteţe standardele slovene şi europene în 
domeniul protecţiei mediului şi al asigurării securităţii sănătăţii la locul de muncă, confirmate de certificatele ISO 14001 
şi OHSAS 18001. 

 
9. Alte informaţii 

Instrucţiunile tehnice din acest prospect se bazează pe experienţele noastre şi au drept scop obţinerea unor rezultate 
optime în utilizarea produsului. Nu ne asumăm nici o răspundere pentru daunele provocate de alegerea greşită, de 
utilizarea şi aplicarea necorespunzătoare a produsului. 
 
Această fişă tehnică modifică şi completează toate fişele anterioare, ne rezervăm dreptul de a face eventuale modificări 
şi completări ulterioare. 

 
Versiunea şi data publicării: TRC-1085/09-bg-at, 30.12.2009 
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JUB kemična industrija d.o.o. 
Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SLOVENIJA 
tel.: (01) 588 41 00 h.c., (01) 588 42 17 prodaja,  
(01) 588 42 18 ali 080/15 56 svetovanje  
fax: (01) 588 42 50 prodaja 
e-mail: jub.info@jub.si 
spletna stran: www.jub.eu 
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