
 
 
 

 
FISA TEHNICA 05.03-ROU  
ACOPERIRI SPECIALE 

 

AMIKOL 
 

Vopseaua de latex rezistentă la mucegai 
1. Descriere,aplicare  
 
AMIKOL vopsea de perete interioară realizată pe baza dispersiei în apă a lianților polimerici. Este potrivit mai ales 
pentru protecția decorativă a pereților și tavanelor camerelor, unde apare frecvent apa de condens din cauza umidității 
ridicate relativă a aerului care cauzează dezvoltarea intensivă a diferitelor tipuri de mucegai pe perete. Este recomandat 
în special pentru suprafețele de perete puternic expuse (dar numai cele care nu sunt în mod constant umed) în clădiri 
de industria alimentară de prelucrare, brutării, abatoare, fabrici de produse lactate, alcool și băuturi răcoritoare produce, 
crame, camere frigorifice și bucătării industriale. 
Vopseaua se distinge prin conținutul redus de substanțe organice vapori și nu conține agenți de înmuiere și metale 
grele. Este ușor de aplicat și disponibil într-o gamă largă de nuanțe. film de vopsea are o stralucire matasoasa si este 
lavabil sau bine rezistent la frecare umedă cu mizeria, care nu aderă la suprafețele vopsite bine, poate fi șters cu o 
cârpă înmuiată într-o soluție de preparate de uz casnic tradiționale sau dezinfectanți medicale (HEXAQUART S, 
SURFANIOS CITRON, INCIDUR, KOHRSOLIN FF). De asemenea, se remarcă printr-o bună rezistență la uzură 
2. Ambalare și nuanțe de culoare  
 
Containere din plastic care dețin 15 litri: 
 
• Alb (umbră 1001) 
• 348 de nuanțe din tabelul de culori PAINT & RENDERS (pe stațiile de nuanțare JUMIX la punctele de vânzare) 
• Poate fi colorat cu nuanțe pastelate cu DIPI CONCENTRAT (până la 100 ml pe 5 litri de vopsea) 
În anumite condiții, este posibilă și livrarea de vopsele proiectate la cererea specială a clientului. 
Vopselele de diferite nuanțe pot fi amestecate în rapoarte opționale! 
3. Date tehnice   
 Densitate   ~1.42  

 (kg/dm
3
)     

         

 Continut COV (VOC)  <3  

 (g/l)   

Cerinta EU VOC – categoria A/a         

        (from 1 January 2010): <30  

 Timp de uscare   

Uscat la 
atingere  ~3  

 T = +20 ºC, relative air humidity =       

 65 %     pretabil  4 - 6  

 (hours)   Utilizare ulterioar   

   Classificare   Rezistenta la  Resistant, class 1  

 

Caracteristicile 
culorii uscate  under EN 13300   

Frecare 
umeda    

        

        

      Acoperire  Class 1 with efficacy of 7.0 m2/l 

      Luciu  Semi-matt  

          

   Permeabilitate   µ coefficient  <3000  

   La vapori   (-)    

   EN ISO 7783-2   Sd value (d =  <0.30  

      150 m)  Class II (permeabilitate medie) 
      (m)     
 
 
 

 
 
Principalele ingrediente: liant de etilenă și acetat de vinil, umpluturi fine de aluminosilicat de calciu, dioxid de titan, agenți 
de îngroșare a celulozei, apă 
 
 



4. Pregatirea suprafetei  
 
Suprafața trebuie să fie solidă, uscată și curată - fără particule neaderente, praf, resturi de uleiuri capitonajul, grase sau 
alte mizerii. 
 
În condiții normale (T = +20 ºC, umiditatea relativă a aerului = 65%), uscată sau matură a compușilor de nivelare nou 
aplicate tencuielilor și pentru cel puțin o zi pentru fiecare mm grosime. Suprafețele de beton uscate timp de cel puțin o 
lună. Îndepărtați toate straturi de vopsea care soak ușor și rapid în apă și acoperiri de vopsele de ulei, lacuri si emailuri  
de pe suprafețele deja vopsite. Înainte de vopsire, este obligatorie pentru a dezinfecta suprafetele infectate cu mucegai 
de perete cu ALGICID. 
 
Aplicați întotdeauna un primer înainte de prima aplicare a vopselei. Sugerăm diluat cu apă ACRYL EMULSIE (ACRYL 
EMULSIE: apă = 1: 1) sau vopsea doar diluat (AMIKOL: apă = 1: 1). În cazul suprafețelor de calitate mai exigente și 
mai puțin (căptușeli mai puțin calitate realizate din gips carton, gips tencuieli, plăci din ciment fibros, plăci aglomerate și 
suprafețe din beton non-tencuiți) se aplică diluat cu apă JUKOLPRIMER (JUKOLPRIMER: apă = 1: 1) . Aplicati amorsa 
cu o vopsea sau zidărie pensula sau blană sau vopsea textilă role cu fibre lungi sau spray-l. În condiții normale (T = + 
20 ° C, umiditatea relativă a aerului = 65%), vopsirea poate începe 6 (ACRYL EMULSIE sau AMIKOL) sau 12 
(JUKOLPRIMER) ore după aplicarea grundului. 
 
Aplicarea amorsei nu este de obicei necesară în cazul restaurării vopselei și înainte de aplicarea vopselei pe suprafete 
netezite cu componente de nivelare dispersie. 
 

 
Utilizare orientativă sau medie (în funcție de absorbție și rugozitatea suprafeței):: 

AKRIL EMULSION 90 – 100 g/m
2 

  

– 100 ml/m
2 

AMIKOL 90 
or  

90 – 100 ml/m
2 

JUKOLPRIMER  
 
5. Preparare  
 
Amestecati bine vopseaua si daca este cazul diluati acu apa (Maxim 5%) în conformitate cu coerența corespunzătoare 
tehnicii și condițiilor de aplicare. 
 
Echilibrați vopseaua necesară pentru a acoperi suprafața peretelui de finisare într-un recipient de dimensiune 
corespunzătoare. În cazul unor suprafețe mari, în cazul în care, într-un mod uscat, este imposibil să se asigure punct 
de vedere tehnic o cantitate suficientă de vopsea, chiar și pentru o aplicație cu un singur strat, se amesteca vopseaua 
de cel puțin trei containere într-un recipient de egalizare. Atunci când se utilizează o treime din vopseaua astfel 
pregătită, se varsă vopsea nouă în recipient și se amestecă bine împreună cu restul vopselei care este deja în 
recipient, etc. Egalitatea vopselei albe a aceluiași lot de producție, care nu a fost diluată, nu este necesară. 
 
 
Redactarea vopselei în timpul aplicării (adăugarea de agenți de tentație, diluții și altele similare) nu este permisă. 
Cantitățile necesare pentru a picta suprafețe individuale sunt calculate sau estimate pe baza suprafeței acestor 
suprafețe și date cu privire la rata énergétique, și, în anumite cazuri, énergétique este determinat prin efectuarea de 
măsurători pe o suprafață de încercare, care este suficient de mare.. 
 
6. Aplicare  
 
Aplicați vopseaua în două straturi la intervale de 4 până la 6 ore (T = +20 ° C, umiditatea relativă a aerului = 65%) 
folosind o rolă de vopsea cu fibre lungi sau cu vopsea textilă (lungime 18-20 mm; pot fi utilizate: blănuri naturale și 
artificiale sau garnituri textile fabricate din fire de sinteză diferite - poliamidă, dralon, vestan, nailon, perlon sau 
poliester) și perie de vopsea potrivită pentru aplicarea vopselelor de perete dispersate sau prin pulverizare. Când 
aplicați vopseaua cu o rolă, utilizați o grilă potrivită pentru găleată. 
 
Vopsea o suprafață individuală de perete fără întreruperi de la un colț al peretelui la celălalt. Acționați întotdeauna 
suprafețele inaccesibile pentru o rolă de vopsea standard cu fibre lungi sau pistoale de pulverizare (colțuri, jgheaburi, 
suprafețe înguste și similare) 
 
 
 
 

2 



 
utilizați mai întâi perii adecvate sau role de vopsire mai mici, ajustate la condițiile existente. 
 
Temperatura aerului și a suprafeței peretelui trebuie să fie între + 5 ° C și + 35 ° C, iar umiditatea relativă a aerului 
trebuie să fie sub 80%. 
 
Utilizare aproximativă sau medie pentru o aplicare cu două straturi (în funcție de absorbție și rugozitatea suprafeței): 

AMIKOL 150 – 190 ml/m
2 

 
7. Instrumente de curățare, gestionarea deșeurilor  
 
Spălați bine sculele cu apă imediat după utilizare. 

 
Puneți materialul de echilibrare neacoperit într-un recipient închis etanș pentru posibile reparații sau pentru o utilizare 
ulterioară. Amestecați reziduurile și resturile neutilizate cu ciment (putem adăuga și resturile de mortar, nisip și 
rumeguș) și depozitați-l într-o stare întărită (clasificare deșeuri: 17 09 04) sau deșeuri municipale (08 01 12). 

 
Ambalajul gol si spalat se poate reutiliza. 
 
8. Siguranta muncii  
 
Protecția respiratorie cu o mască de protecție și o mască de siguranță este necesară numai în cazul aplicării vopselei 
prin pulverizare, în caz contrar urmați instrucțiunile și reglementările generale privind siguranța lucrărilor de construcție 
sau a lucrărilor, inclusiv a vopselelor. Nu este necesară utilizarea unor mijloace speciale de protecție personale și 
aplicarea unor măsuri speciale de lucru în condiții de siguranță în cazul aplicării vopselei cu ajutorul unei role sau a unei 
pensule. 
 
În cazul contactului cu ochii, clătiți imediat cu apă. 
9. Întreținerea și restaurarea suprafețelor prelucrate  
 
Suprafețele vopsite nu necesită întreținere specială. Rulați sau mutați praful neaderent și alte murdărie neaderente. 
Îndepărtați praful și petele aderente prin frecare ușoară utilizând o cârpă umedă sau un burete înmuiat într-o soluție de 
preparate tradiționale de uz casnic universal. Apoi spălați suprafața cu apă curată. Soluție apoasă de dezinfectanți 
medicali standard, de ex. HEXAQUART S, SURFANIOS CITRON, INCIDUR și KOHSOLIN FF pot fi utilizate pentru 
curățarea și dezinfectarea suprafețelor pictate. 
 
Cu toate acestea, în cazul în care petele și petele nu pot fi îndepărtate prin metodele descrise mai sus, este 
recomandată o revopsire. Ar trebui să includă o nouă aplicație de vopsea cu două straturi, așa cum este descrisă în 
capitolul intitulat "Aplicație de vopsire". În cazul picturilor de restaurare, aplicarea unui grund nu este, de obicei, 
necesară. 
10. Storage, Transportation Conditions and Durability  
 
Depozitarea și transportul la temperaturi cuprinse între + 5 ° C și + 25 ° C, protejate de lumina directă a soarelui, la 
îndemâna copiilor, NU TREBUIE SĂ INGHETE! 
 
Perioada de valabilitate când este depozitat într-un ambalaj original sigilat și nedeteriorat: cel puțin 18 luni. 
11. Controlul Calitatii  
 
Caracteristicile de calitate ale produsului sunt determinate de specificațiile interne de fabricație, precum și de 
standardele slovene, europene și de altă natură. JUB monitorizează constant nivelul de calitate declarat sau stabilit în 
laboratoarele proprii, la Institutul de Construcții ZAG din Ljubljana și, ocazional, la alte instituții independente din 
Slovenia și din străinătate. Nivelul de calitate este asigurat și de sistemul ISO 9001 pentru managementul și controlul 
calității totale, implementat de JUB de mulți ani. În timpul procesului de fabricație, JUB respectă cu strictețe standardele 
slovene și europene pentru protecția mediului și pentru securitatea și sănătatea la locul de muncă, fapt confirmat de 
certificatele ISO 14001 și OHSAS 18001. 
12. Alte informatii  
 
Instrucțiunile tehnice din această broșură se bazează pe experiența JUB și sunt date ca îndrumare pentru obținerea 
rezultatelor optime. JUB nu poate accepta nici o răspundere pentru daunele cauzate de selecția incorectă a produselor, 
de utilizarea greșită sau de munca neprofesională. 
 
Culoarea poate diferi de imprimare din tabelul de culori sau din eșantionul aprobat. Cu toate acestea, diferența totală de 
culoare E2000 - este determinată în conformitate cu ISO 7724 / 1-3 și cu modelul matematic CIE DE2000 
 
- nu depășește 1,5 în cazul nuanțe JUB și Renders diagrama de culoare sau 2.5, în cazul nuanțe din diagramele de 
culori NCS și RAL. Pentru a verifica nuanța culorii și aplicarea uscată a vopselei pe o suprafață de test este comparată 
cu un standard de umbră în cauză, care este stocat în D.O.O. TRC JUB O nuanta de culoare de vopsea făcută pe baza 
altor samplere și diagrame de culoare este cea mai bună aproximare pentru baze de produse JUB și agenți de nuanțare.  
 
 
 
 



Prin urmare, în astfel de cazuri, diferența totală de culoare față de culoarea dorită poate fi chiar mai mare decât valoarea 
garantată mai sus. O diferență de nuanță de culoare, care este rezultatul unor condiții de muncă neadecvate, a unei 
tehnici de preparare a produsului, care diferă de cea din această fișă tehnică, de nerespectarea regulilor de egalizare, a 
aplicării produsului pe un preparat defectuos Principal, suficient suprafață absorbantă peste sau nu, mai mult sau mai 
puțin de suprafață aspră sau pe o suprafață suficient de umed uscate sau nu, nu pot face obiectul plângerii. 
 
 
Această fișă tehnică completează și înlocuiește toate edițiile anterioare. JUB își rezervă dreptul de a schimba și de a 
completa date în viitor. 
 
Data intocmirii: TRC-184/10-gru-tor, 31. January 2018 
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JUB kemična industrija d.o.o.,  
Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, 
SLOVENIA Phone: (01) 588 41 00 Main Reception 
Desk, (01) 588 42 17 Sales Department,  
(1) 588 42 18 or 080/15 56 Technical 
Support Fax: (01) 588 42 50 Sales 
department e-mail: jub.info@jub.si 
Web page: www.jub.eu  
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