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FIȘA TEHNICĂ 03.01.08-SVN 
VOPSELE DE PERETE DE INTERIOR 
 
  
 

JUPOL Ultraweiss 

vopsea de perete de interior 
 

1. Descriere, utilizare 

JUPOL Ultraweiss este o vopsea de interior de perete, produsă pe bază de lianți polimerici. Se utilizează pentru protecția 
decorativă a pereților și a tavanelor în clădirile rezidențiale și comerciale, școli, grădinițe, spitale, hoteluri, case pentru 
persoane în vârstă și alte clădiri, dacă pentru protecție nu este necesară utilizarea vopselelor lavabile sau a vopselelor 
rezistente la frecarea umedă. Suprafețele potrivite sunt tencuielile fine de toate tipurile, suprafețele nivelate cu mase de 
nivelare, tapete din hârtie reliefate, cât și plăcile din gips-carton și ciment fibros, plăci aglomerate, beton netencuit, ș.a. 
Este posibilă aplicarea și pe vopselele de dispersie vechi bine aderate și pe tencuielile decorative bine aderate de toate 
tipurile. 
 
Vopseaua se deosebește printr-un conținut deosebit de redus de compuși organici volatili ușori, nu conține metale grele. 
Este ușor de aplicat și este disponibilă într-o gamă variată de nuanțe pastelate. Filmul de vopsea are o bună 
permeabilitate la vapori și este rezistent la frecarea uscată, dacă este șters cu o cârpă umedă sau cu un burete umed, se 
înmoaie și se deteriorează. 
 
La vopsirea suprafețelor în spațiile în care, din cauza unui nivel ridicat al umidității relative a aerului, este o posibilitate 
ridicată de apariție a condensului, ceea poate duce la dezvoltarea intensă a diverselor tipuri de mucegai de perete în 
unghere, după dulapuri și în alte locuri (în bucătărie, baie și în alte spații sanitare, spălătorii, cămări, ș.a.), putem adăuga 
în vopseaua pentru protecția decorativă a suprafețelor de perete și de tavan de la 5 până la 7,5 % JUBOCID (50 până la 
75 ml la 1l de vopsea). 
 

2. Mod de ambalare, nuanțe  

găleată din plastic de câte 2, 5, 10 și 15 l: 

 alb (nuanța 1001) 

 până la nuanțe pastelate poate fi nuanțat cu DIPI COLOR (până la 200 ml la 15 l de vopsea albă) sau cu 
DIPI KONCENTRAT (până la 100 ml la 5 l de vopsea albă) 

 
putem amesteca între ele vopselele de diverse nuanțe în proporții variabile! 
 

3. Date tehnice 

densitatea 
(kg/dm

3
) 

~1,62 

Conținutul de compuși organici ușor volatili HOS (COV)  
(g/l) 

<1 
 
criterii solicitate de UE COV – 
categoria A/a  
(de la 01.01.2010): <30 

timp de uscare  
T = +20 ºC, umid. rel. aer = 65 % 
(ore) 

uscat la atingere 

 
~3 

potrivit pentru tratarea 
ulterioară 

4 - 6 

proprietățile 
filmului de 
vopsea uscat  

clasificarea după EN 13300 rezistență la frecare umedă 
 

nu este rezistent 

acoperire 
 

clasa 2 la proporția 8 m
2
/l 

luciu semi mat 
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permeabilitate la vapori  
EN ISO 7783-2 

valoare Sd (d = 100 m)  
(m) 

<0,03 
clasa I (permeabilitate la vapori 
mare) 

 
componente principale: liant polimeric, materiale de umplere, dioxid de titan, îngroșători, apă 
 

4. Pregătirea suprafeței 

Suprafața trebuie să fie dură, uscată și curată – fără particule prost legate, praf, urme vizibile de uleiuri, grăsime și alte 
murdării.  
 
Tencuieli noi și mase de nivelare în condiții normale (T = +20 ºC, umid. rel. aer = 65 %) se usucă sau se lasă să se 
maturizeze cel puțin 1 zi pentru fiecare mm de grosime, iar pentru suprafețele din beton durata de uscare este minim o 
lună. De pe suprafețele deja vopsite îndepărtăm toate urmele de vopsea care se înmoaie ușor și rapid în apă și urmele 
de vopsele pe bază de ulei, lacuri și emailuri. Obligatoriu dezinfectăm suprafețele infectate cu mucegai.  
 
Înainte de prima vopsire este obligatorie aplicarea unui material de bază. Recomandăm AKRIL EMULZIJA diluată cu apă 
(AKRIL EMULZIJA : apă = 1 : 1), pentru suprafețele mai solicitante și mai puțin calitative (suprafețe mai puțin calitative 
din plăci de gips-carton, tencuieli din gips, plăci din ciment cu fibre, plăci aglomerate și suprafețe din beton netencuit) și 
JUKOLPRIMER diluat cu apă (JUKOLPRIMER : apă = 1 : 1). Materialul de bază se aplică cu o perie pentru vopsit sau 
zugrăvit sau cu un trafalet cu fire lungi din piele sau textil, sau prin împroșcare. În condiții normale (T = +20 ºC, umid. rel. 
aer = 65 %) putem vopsi suprafața după 6 ore (AKRIL EMULZIJA ) sau după 12 ore (JUKOLPRIMER) după aplicarea 
materialului de bază. 
 
La vopsirea de reîmprospătare și înainte de vopsirea suprafețelor nivelate cu mase de nivelare de dispersie nu este 
necesară aplicarea materialului de bază. 
 

Consumul aproximativ sau mediu (în dependență de capacitatea de absorbție și rugozitatea suprafeței): 
AKRIL EMULZIJA   90 – 100 g/m

2
  

sau 
JUKOLPRIMER    90 – 100 ml/m

2
 

 

5. Pregătirea vopselei 

Înainte de utilizare, vopseaua doar se amestecă, dacă este necesar o diluăm cu apă (până la 10%) în dependență de 
consistența necesară pentru tehnica și condițiile de aplicare corespunzătoare. ATENȚIE! Capacitatea de acoperire se 
reduce rapid după diluare! 
 
Vopseaua de care avem nevoie pentru vopsirea segmentului final al peretelui (sau și mai bine: toate segmentele 
suprafeței pe care le vopsim în aceeași nuanță), se egalizează într-un recipient destul de încăpător. Pentru segmentele 
largi, când în modul descris mai sus nu este posibilă, din punct de vedere tehnic, asigurarea unei cantități suficiente de 
vopsea nici pentru aplicarea într-un strat, în recipientul pentru egalizare amestecăm mai întâi vopseaua din cel puțin trei 
găleți. După ce am consumat o treime din vopseaua astfel pregătită, turnăm în recipient vopsea nouă și o amestecăm 
bine cu vopseaua din recipient, ș.a.m.d. Egalizarea vopselei albe din același lot sau cu aceeași dată de producere, pe 
care nu am diluat-o, nu este necesară. 
 
Orice tip de „corectare” a vopselei în timpul vopsirii (adăugarea soluțiilor pentru nuanțare, diluare, ș.a.) nu este permisă. 
Cantitatea de vopsea de care avem nevoie pentru vopsirea anumitor segmente se calculează sau se estimează în baza 
suprafeței segmentelor și a datelor privind consumul mediu, iar în cazuri specifice consumul se estimează prin calcularea 
pe un segment de testare suficient de mare. 
 

6. Aplicarea vopselei 

Vopseaua se aplică în două straturi cu o pauză de 4 – 6 ore (T = +20 ºC, umid. rel. aer = 65 %), cu un trafalet cu fire 
lungi din piele sau textil (lungimea firelor este de la 18 până la 20 mm; se poate folosi pielea naturală sau artificială sau 
textilul din diverse ațe sintetice - poliamid, dralon, vestan, nylon, perlon sau poliester), cu o perie pentru aplicarea 
vopselelor de dispersie de perete sau prin împroșcare. La aplicarea cu trafaletul, folosim o plasă de scurgere potrivită. 
 
Fiecare segment de perete se vopsește de la o margine la alta fără întreruperi. Suprafețele greu accesibile (unghiuri, 
coturi, tocuri, etc.), care nu pot fi vopsite cu trafaletul clasic cu fire lungi sau cu pistolul de vopsit, se tratează în primul 
rând, cu perii corespunzătoare sau cu trafalete speciale mai mici. 
 
A se vopsi doar în condiții corespunzătoare sau în condiții microclimatice corespunzătoare: temperatura aerului și 
suprafața peretelui trebuie să fie de la +5 ºC până la +35 ºC, iar umiditatea relativă a aerului nu mai mare de 80 %.  
 

Consumul aproximativ sau mediu pentru aplicarea în două straturi:  
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JUPOL Ultraweiss  150 – 190 ml/m
2
, în dependență de capacitatea de absorbție și rugozitatea suprafeței 

 
Cu spatula pentru curățarea vopselei curățim trafaletul, imediat curățim bine sculele cu apă. Vopseaua rămasă nediluată 
se păstrează în recipientul bine închis pentru o posibilă utilizare ulterioară sau pentru eventuale corectări.  
 

7. Securitatea și sănătatea în muncă 

Instrucțiuni detaliate cu privire la mânuirea produsului, folosirea echipamentului de protecție, gestionarea deșeurilor, 
curățarea sculelor, măsurile pentru primul ajutor, marcajele de avertizare, cuvintele de avertizare, componentele care 
reprezintă pericolul, frazele de pericol și frazele de precauție sunt indicate în fișa de securitate a produsului, pe care o 
găsiți pe pagina web a companiei Jub sau o puteți solicita de la producător sau de la vânzător. La utilizarea produsului 
trebuie respectate și instrucțiunile și prevederile privind securitatea în timpul lucrărilor de construcție, tencuială și 
zugrăvire. 
 

8. Întreținerea și împrospătarea suprafețelor vopsite 

Suprafețele vopsite nu au nevoie de o întreținere deosebită. Praful neaderat și altă murdărie neaderată pot fi măturate 
sau aspirate.  
 
Suprafețele de pe care nu poate fi îndepărtată murdăria în modul descris mai sus, se vopsesc pentru împrospătare, ceea 
ce înseamnă aplicarea a două straturi noi de vopsea, după cum este descris în capitolul „Aplicarea vopselei”. Vopseaua 
de bază de obicei nu este necesară la vopsirea de împrospătare.  
 

9. Depozitarea, condițiile de transportare și valabilitatea 

Depozitarea și transportarea la temperatura de +5 ºC până la +25 ºC, protejat de razele directe ale soarelui, a nu se lăsa 
la îndemâna copiilor, FERIȚI DE ÎNGHEȚ! 
 
Valabilitatea la depozitarea în ambalajul original închis și nedeteriorat: cel puțin 18 luni.  
 

10. Verificarea calității 

Caracteristicile de calitate ale produsului sunt stabilite prin specificațiile de producere interne și prin standardele slovene, 
europene și alte standarde. Atingerea nivelului de calitate prevăzut sau declarat este asigurat în compania JUB de 
sistemul general de control și verificare a calității ISO 9001 introdus de mai mulți ani, care cuprinde verificarea zilnică a 
calității în laboratoarele proprii, iar uneori la compania de construcții „Zavod za gradbeništvo” din Ljubljana, la 
Fraunhofer IPA Institut din Stuttgart și la alte instituții independente specializate din țară și de peste hotare. În procesul 

de producere a produsului respectăm strict standardele slovene și europene din domeniul protecției mediului și 
asigurarea securității și a sănătății în timpul lucrului, ceea ce demonstrăm cu certificatele ISO 14001 și OHSAS 18001. 
 

12. Alte informații 

Instrucțiunile tehnice din această broșură sunt oferite în baza experienței noastre cu scopul de a obține cele mai bune 
rezultate la utilizarea produsului. Pentru daunele provocate de alegerea greșită a produsului din cauza utilizării incorecte 
sau din cauza lucrului necalitativ, nu ne asumăm nicio responsabilitate. 
 
Nuanța poate să se deosebească de nuanța tipărită în paleta de culori sau de mostra confirmată, diferența totală a culorii 
ΔE2000 pentru nuanțele paletei de culori JUB VOPSELE ȘI TENCUIELI – se stabilește în conformitate cu ISO 7724/1-3 
și conform modelului matematic CIE DE2000 – este de cel mult 1,5. Pentru control este relevant stratul de vopsea uscat 
în mod corect pe suprafața testată și standardul nuanței care se păstrează în TRC JUB d.o.o. Vopseaua produsă 
conform altor palete de culori este pentru bazele disponibile JUB și pastele de nuanțare varianta cea mai bună posibilă, 
de aceea devierea totală de culori de nuanța dorită poate fi și mai mare de valoarea anterior indicată. Diferența în 
nuanță, care este rezultatul condițiilor necorespunzătoare de lucru, cu pregătirea vopselei necorespunzătoare cu 
instrucțiiunile din această fișă tehnică, nerespectarea regulilor de egalizare, aplicarea vopselei pe o suprafață pregătită 
necorespunzător, care este prea absorbantă sau mai puțin absorbantă, mai mult sau mai puțin rugoasă, pe o suprafață 
umedă sau insuficient de uscată, nu poate constitui o cauză pentru reclamație. 
 
Această fișă tehnică completează și înlocuiește toate edițiile anterioare, ne rezervăm dreptul de a introduce posibile 
schimbări și suplimentări ulterioare.  
 
Marcajul și data editării: 019/18-čad, 13.02.2018 
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JUB kemična industrija d.o.o. 
Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija 
T: (01) 588 41 00 h.c. 
(01) 588 42 17 prodaja 
(01) 588 42 18 ali 080 15 56 consultație  
F: (01) 588 42 50 vânzări 
E: jub.info@jub.si 
www.jub.eu 
 
 
 

 

  
 
Produsul este produs de către o companie care este posesorul certificatelor 
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 
 

 

http://www.jub.eu/

