
 

FISA TEHNICA 01.04.01- ROU 
GRUNDURI 

REVITALPRIMER (JUBOSIL EX) 
Equalising primer 

1. Descriere, Aplicare 

REVITALPRIMER este un grund, umplut cu fibre sintetice și cu nisip fin de cuarț și pe bază de sticlă de apă potasică și 
lianți acrilici. Se utilizează pentru a acoperi suprafețele crăpate - finisate sau prelucrate rustic - și suprafețele neregulat 
tratate înainte de a fi vopsite cu vopsele micro-ranforsate și alte vopsele și pot fi de asemenea utilizate ca grunduri atunci 
când se aplică diferite tehnici decorative mai exigente de prelucrare a suprafețelor pereților interiori. 

Se umple bine crăpăturile, egalează suprafața în ceea ce privește rugozitatea și absorbția apei și leagă praful și alte 
particule lipsite de aderență, care nu au putut fi îndepărtate prin curățare din orice motiv. 

2. Ambalaj 

Galeti deplastic de 5 lit 

3. Date tehnice 

Densitate 
(kg/dm

3
) 

 ~1 .54 

Timp de usacre 
T = +20 ºC, umiditate 
relative a aerului= 65 
% 
(ore) 

Uscat laatingere ~2 

Potrivit pentru 
tratament ulterior 

~1 2 

Resistance of the 
surface to being 
washed out by 
drainage water is 
achieved 

~24 

Conținutul de substanțe organice volatile 
(COV) 
(G / l) 

<10 
Cerinta  EU COV – categoria A/g 
(from 1 January 2010): <30  

Principalele ingrediente: liant stiren-acrilat, apă potasică, umpluturi silicate, gumă xantanică și agent de îngroșare a celulozei, 
dioxid de titan, apă 

4. Pregatirea suprafetei 

Suprafața trebuie să fie solidă, uscată și fără particule greu aderate, praf, rămășițe de uleiuri de panificație, grăsimi sau 
alte murdări. Spălarea suprafeței cu un blaster de apă de înaltă presiune (apă fierbinte sau abur) este recomandată în 
special pentru suprafețe foarte murdare de fațadă și suprafețe de fațadă infectate cu alge de perete și mucegai. Aceste 
suprafețe trebuie dezinfectate după spălare. 

În condiții normale (T = +20 ºC, umiditate relativă a aerului = 65%), se vor usca sau se maturizează noii compuși de 
tencuială și nivelare timp de cel puțin 1 zi pentru fiecare mm din grosimea lor. În cazul renovării vopselei, îndepărtați 
temeinic de pe suprafață toate vechile straturi de acoperire, suspensiile și alte straturi decorative, toate fiind ușor înmuiate 
în apă. 

5. Instruction for Use 

Se amestecă bine produsul înainte de aplicare și de mai multe ori în timpul lucrului. Dacă este necesar, diluează-l cu 
SILICATEPRIMER până la 10%. Cantitățile necesare pentru acoperirea suprafețelor individuale sunt calculate sau 
estimate pe baza suprafeței acestor suprafețe și a datelor privind rata de consum și, în anumite cazuri, consumul este 
determinat prin efectuarea de măsurători pe 
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o suprafață de testare suficient de mare. 

Aplicați-l într-o singură, două sau mai multe straturi cu o perie de vopsea sau zidărie potrivită pentru aplicarea straturilor 
de dispersie. Vopsea o suprafață individuală a peretelui fără întreruperi de la un colț al peretelui la altul. În cazul 
aplicațiilor cu mai multe straturi, aplicați sau împrăștiați fiecare strat următor în strat pătrat pe cel precedent. 

Aplicarea grundului este posibilă numai în condiții meteorologice sau microclimate adecvate: temperatura aerului și 
suprafața peretelui trebuie să fie între + 8ºC și + 30ºC, iar umiditatea relativă a aerului trebuie să fie sub 80%. Protejați 
suprafețele fațadei de soare, vânt și precipitații cu ajutorul unor plase protectoare de schelă; totuși, nu efectuați nici o 
muncă în ploaie, ceață sau vânt puternic (~ 30 km / h) în ciuda acestei protecții. 

Consum orientativ (in functie de absorbtie): 

 REVITALPRIMER 300 – 600 ml/m
2
 

6. Curățarea uneltelor, gestionarea deșeurilor 

 ATENŢIE! Înainte de a aplica straturi de silicat, protejați bine ferestrele, ușile de fereastră, ferestrele și alte suprafețe 
expuse, deoarece petele nu pot fi îndepărtate.Curățați sculele cu apă imediat după utilizare. 

 

Păstrați amorsa nefolosită (numai cea care nu a fost diluată!) Într-un ambalaj bine sigilat pentru eventuale reparații sau 
pentru o utilizare ulterioară. Reziduurile lichide reziduale nu trebuie evacuate în canale de scurgere, cursuri de apă sau 
în mediul înconjurător și nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Amestecați-le cu ciment (se pot adăuga 
reziduuri de mortar întărite, se pot adăuga nisip sau rumeguș) și atunci când se îngroașă, depozitați-le pe baza de 
deșeuri a deșeurilor de construcție (număr de clasificare a deșeurilor: 17 09 04) : 08 01 12). 

 

Ambalajele curățate pot fi reciclate. 

 

7. Siguranta muncii 

Atunci când aplicați produsul, respectați instrucțiunile și regulamentele generale pentru lucrările de construcție și vopsire. 

Produsul conține apă de sticla potasică, care irită ochii și pielea, prin urmare utilizați mijloace de protecție adecvate în timpul 

lucrului. 

În cazul contactului produsului cu pielea și cu ochii, clătiți cu apă. Solicitați sfatul medicului.. 

8. Depozitare, condiții de transport și durabilitate 

Depozitarea și transportul la temperaturi cuprinse între + 5 ° C și + 25 ° C, protejate de lumina directă a soarelui, la 
îndemâna copiilor, NU TREBUIE să înghețe! 

Perioada de valabilitate atunci când este depozitat într-un ambalaj original sigilat și nedeteriorat: cel puțin 12 luni 

 

9. 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 asigură atingerea nivelului de calitate declarat sau stabilit de sistemul ISO 9001 
pentru managementul și controlul calității totale, care a fost implementat de mulți ani la JUB și care cuprinde verificări 
zilnice ale calității în laboratoarele proprii, uneori la Institutul de Construcții ZAG din Ljubljana și alte instituții de experți 
independenți din Slovenia și din străinătate. În timpul procesului de fabricație, JUB respectă cu strictețe standardele 
slovene și europene pentru protecția mediului și pentru asigurarea securității și sănătății la locul de muncă, fapt confirmat 
de certificatele ISO 14001 și OHSAS 18001.s 
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10. Alte informatii 

Instrucțiunile tehnice din această broșură sunt date pe baza experienței JUB și sunt date ca îndrumare 
pentru obținerea rezultatelor optime. JUB nu poate accepta nici o responsabilitate pentru daunele cauzate 
de selectarea incorectă a unui produs, utilizarea incorectă sau munca neprofesională. 

Această fișă tehnică completează și înlocuiește toate edițiile anterioare. JUB își rezervă dreptul de a 
schimba și de a completa date în viitor. 

Denomination and date of publishing: TRC-025/10-gru-tor, 24.01.2010 

 
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, 
(01) 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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