
 
 
 
FIȘA TEHNICĂ 01.09- RO  
AMORSE, STRATURI SPECIALE  

 

DENIKOL 
 
Agent de izolare a petelor  
1. Descriere. Aplicație. 
 
DENIKOL reprezintă un strat pe bază de var și cazeină. Produsul are ca scop blocarea rapidă și ușoară a 

substanțelor solubile în apă pe suprafețele pereților de interior. Acest substanțe includ:   
- Nicotină și straturi de gudron din încăperi expuse la fumat excesiv   
- Funingine și strat de gudron pe pereții coșurilor de fum/tiraj din încăperi cu vetre deschise și în încăperi în 

care a avut loc un incendiu  
- Diverse săruri din pete cauzate de înmuiere datorată unor garnituri, instalații de încălzire și echipamente și 

sisteme de evacuare deteriorate/avariate, acoperișurilor deteriorate sau datorate înmuierii în timpul procesului de 
stingere a incendiului  

- Tanin și alți coloranți din stratul de rigips sau din compușii de lemn din plăcile aglomerate sau din plăcile 
fabricate din așchii de lemn  și altele de acest gen  

- Substanțe rapid și ușor solubile în apă conținute de straturile vechi de vopsea, în principal din modele 

decorative aplicate cu rola și alte decorațiuni de perete.   
 
DENIKOL leagă substanțele rapid solubile în apă și le transformă în insolubile sau slab solubile și 

neimpregnante, de asemenea acoperă excelent petele mai mici de grăsime. Dacă nu se realizează blocarea, 

substanțele menționate sunt impregnate rapid în timpul vopsirii cu vopsele pe bază de apă și alte vopsele “umede” și 

“se dizolvă total sau parțial în aplicarea umedă”, iar atunci când stratul aplicat se usucă, acestea reapar în forma unor 

pete mai mici sau mai mari de diferite culori.  
Suprafețele lucrate cu DENIKOL pot fi vopsite cu orice vopsea pentru pereți de interior (JUPOL, JUPOL CITRO, JUPOL 

GOLD, JUPOL BRILJANT și similare). 
 
2. Ambalajul 
 
Recipiente de plastic de capacitate 5 litri 
 
3. Date tehnice 
 
 

Densitate ~1.15 
 

(kg/dm3)  
 

 
Timp de 
uscare  Uscat la atingere ~2 

 T = +20 ºC, umid. relativă aer = 65 %   

 (ore)  Potrivit pentru ~24 

    tratare suplimentară  

 

Permeabilitate vapori de apă strat vopsea 
uscată  
EN ISO 7783-2 

μ coeficient (-) <100 

   

 Valoare Sd (t= 100 μm) (m) 
<0,01 clasa I (permeabilitate crescută 
la vapori de apă) 

   

 

Conținut de substanțe organice volatile (VOS) (g/l) 

< 1 
Cerința VOS UE – categoria A/g 
(de la 01 ianuarie 2010): <30 

  

      
 
Ingrediente principale: proteine din lapte, var stins, apă 

 
4. Pregătirea suprafeței 
 
DENIKOL este folosit pentru a acoperi suprafețele uscate ale pereților și tavanelor de interior, pe care straturile vechi de 
vopsea au aderență bună la suprafață.  
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Înainte de aplicarea vopselei, se va îndepărta numai praful și alte particule libere sau desprinse, precum și straturile 

vechi de blocare dacă acestea includ vopsele care formează peliculă pe bază solvenți organici și produse similare.  

DENIKOL nu se va aplica pe suprafețe vopsite cu vopsele pe bază de calcar și alte vopsele care se înmoaie rapid în 

apă și pe suprafețe vopsite cu vopsele pe bază de ulei, lacuri și emailuri. Straturile de mai sus vor fi date jos integral în 

mod obligatoriu.  
 
5. Instrucțiuni de utilizare 
 
Produsul se va amesteca bine înainte de utilizare și de mai multe ori pe parcursul lucrului. Dacă este necesar, produsul 

va fi diluat ușor cu apă (cât mai puțin posibil–puterea de blocare a petelor se reduce rapid prin diluare!). Cantitățile 

necesare pentru acoperirea suprafețelor individuale sunt calculate sau estimate pe baza dimensiunii acestora și pe 

datele privind consumul, iar în anumite cazuri consumul este stabilit prin efectuarea de măsurători pe o suprafață de 

testare suficient de mare.   
 
Produsul se va aplica într-unul sau două straturi cu o pensulă sau o bidinea potrivită pentru aplicarea straturilor de 

dispersie și mai rar cu un trafalet cu rolă (lungimea firelor va fi de 18 - 20 mm; căptușeala poate fi din nailon, dralon, 

perlon sau vestan, blana naturală de oaie nu este potrivită!). Aplicați al doilea strat numai când primul s-a uscat, însă 

nu mai devreme de 24 de ore. Stratul acoperă destul de rar petele complet, însă reduce semnificativ nivelul de 

solubilitate al acestora în apă.  
 
În cazul straturilor superioare sau a straturilor decorative, DENIKOL se va folosi ca amorsă. Vopsirea va începe atunci 

când DENIKOL s-a uscat complet – în condiții normale (T = +20 ºC, umiditate relativă a aerului = 65 %) înseamnă în 

circa una-două zile. Dacă suprafețele acoperite cu DENIKOL sunt vopsite cu vopsea albă, adesea va fi suficient un 

strat de vopsea. Înainte de vopsire suprafața va fi egalizată prin aplicarea unui compus de egalizare, direct pe stratul 

uscat de DENIKOL. 
 

Aplicarea este posibilă numai în condiții de microclimat corespunzătoare:temperatura aerului și a suprafeței peretelui 

trebuie să se încadreze între  +7ºC și +35ºC iar umiditatea relativă a aerului trebuie să fie sub 80 %. 
 
Consum orientativ sau mediu  (în funcție de nivelul de absorbție și rugozitatea suprafeței, cât și de numărul de aplicări): 
DENIKOL   150-400 ml/m2 

 
6. Curățarea uneltelor de lucru. Gestionarea deșeurilor. 
 
ATENȚIE! Înainte de aplicarea straturilor pe bază de var, protejați bine cadrele ferestrelor și ușilor, pervazurile și alte 

suprafețe expuse și sensibile, deoarece petele sunt greu sau uneori chiar imposibil de șters.  
 
Uneltele de lucru se vor curăța cu apă imediat după utilizare.  
 
Amorsa nefolosită (numai produsul care nu a fost diluat!) va fi păstrată în ambalaj bine sigilat pentru eventuale reparați 

sau folosire ulterioară. Resturile de produs nu se vor arunca în sistemele de canalizare, cursurile de apă sau mediul 

înconjurător și nici împreună cu deșeurile menajere. Potrivit regulamentelor privind managementul deșeurilor,  acestea 

sunt clasificate ca deșeu iritant cu număr de clasificare 08 01 19*. Deșeurile se vor arunca numai în mod organizat sau 

vor fi depuse la gropi de gunoi special amenajate. Dacă sunt amestecate cu ciment (resturi și deșeuri de mortar întărit, 

nisip sau rumeguș se pot adăuga la acestea), atunci pot fi aruncate (după ce s-au întărit) la gropile pentru deșeuri de 

construcții (număr clasificare deșeu: 17 09 04) sau deșeu municipal (număr clasificare deșeu: 08 01 12). 
 
Ambalajul curățat poate fi reciclat.  
 
7. Siguranța muncii 
 
Produsul conține var fiind, astfel, încadrat printre produsele periculoase (indicator pericol: Xi - IRITANT) – se va aplica 

în condiții de siguranță și se vor urma întocmai instrucțiunile din fișa tehnică, pe lângă instrucțiunile și regulamentele 

generale privitoare la siguranța muncii în construcții sau a lucrărilor de vopsitorie/zugrăveli precum și instrucțiunile 

prevăzute mai jos.  
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Xi 
 
 
 
 
 
 
IRITANT! 
 
PRODUSUL CONȚINE 

VAR STINS  
(HIDROXID DE CALCIU)! 

 
 
 
 
R36 Iritant pentru ochi.  
R41 Risc de leziuni oculare grave. 

 

S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

S24/25 A se evita contactul cu pielea și ochii  

S26 În cazul contactului cu ochii, se va clăti imediat cu apă din abundență și se va solicita 
asistență medicală. 
S28 După contactul cu pielea, se va spăla imediat cu apă din abundență  

S37/39 Se va purta protecție corespunzătoare pentru față/ochi și mănuși 

de protecție.   
S46 În cazul înghițirii se va solicita asistență medicală imediată și se va prezenta eticheta sau 
recipientul.  

 
8. Condiții de păstrare și transport. Valabilitate.  
 
Produsul se va păstra și transporta la temperaturi încadrate între +5°C  și +25°C, protejat împotriva luminii solare 

directe și nu se va lăsa la îndemâna copiilor. PRODUSUL NU TREBUIE SĂ ÎNGHEȚE! 
 
Valabilitatea produsului în condiții de păstrare în ambalaj original sigilat și nedeteriorat este de minim 6 luni.  
 
9. Controlul calității 
 
Caracteristicile de calitate ale produsului sunt stabilite prin specificațiile interne de producție, precum și de standardele 

slovene, europene și de alt tip. JUB asigură realizarea nivelului de calitate stabilit sau declarat prin sistemul ISO 9001 

pentru sistemul de management și control al calității, implementat la societatea JUB de ani de zile, și care cuprinde 

verificări zilnice de calitate în cadrul laboratoarelor noastre, ocazional la Institutul pentru Construcții ZAG din Ljubljana și 

la alte instituții specializate independente din Slovenia și străinătate. În timpul procesului de fabricație, societatea JUB  

respectă cu strictețe standardele slovene și europene  privind protecția mediului  și asigurarea securității și sănătății în 

muncă, fapt de altfel confirmat prin certificatele ISO 14001 și OHSAS 18001. 
 
10. Alte informații 
 
Instrucțiunile tehnice din prezenta fișă sunt prevăzute în baza experienței profesionale a JUB și servesc drept 

îndrumare în vederea obținerii unor rezultate optime. Societatea JUB nu își asumă nici un fel de răspundere pentru 

daunele cauzate în urma alegerii greșite a produsului, a utilizării incorecte sau a manoperei neprofesionale.  
 
Prezenta fișă tehnică înlocuiește și completează toate edițiile precedente. JUB își rezervă dreptul de a schimba și 

completa datele pe viitor.  
 
Descriere și data publicării: TRC-012/10-gru-tor, 24.01.2010 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
JUB kemična industrija d.o.o.,  
Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SLOVENIA 
Tel.: (01) 588 41 00 Birou Recepție  
(01) 588 42 17 Departament Vânzări 
(01) 588 42 18 or 080/15 56 Suport tehnic 

 Fax: (01) 588 42 50 Departament Vânzări 
e-mail: jub.info@jub.si 

Web page: www.jub.eu 
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Simboluri de avertizare pe ambalaj           Măsuri speciale, avertizări și explicații pentru siguranța muncii 


