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GRUND 

SILICATEPRIMER (JUBOSIL GX ) 
Grund silicatic 

1. Descriere,aplicare 

SILICATEPRIMER este un grund pe bază  de apă de sticlă potasică și este destinat pentru fațade de var și ciment și 
tencuieli interioare înainte de a fi vopsite cu vopsele silicatice și înainte de a aplica tencuieli decorative silicatice. 
SILICATEPRIMER poate fi, de asemenea, utilizat pentru diluarea vopselelor pe bază de silicat și a altor straturi de silicat, 
precum și a tencuielilor decorative silicate. 

Se leagă chimic de var în suprafață, o egalizează în ceea ce privește absorbția apei și leagă praful și alte particule lipsite 
de aderență, care nu ar fi putut fi îndepărtate prin curățare din orice motiv 

2. Ambalaj 

Galeata plastic 5 lit 

3. Date tehnice 

Densitate 
(kg/dm

3
) 

~1 .05 

Timp de uscare 
T = +20 ºC, relative 
air humidity = 65 % 
(hours) 

Uscat la atingere ~2 

Potrivit pentru 
tratament ulterior 

~12 

Rezistența suprafeței la 
fiind spălate prin drenaj 
apa este atinsă 

~24 

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

<3 
Cerinta EU COV – categoria A/g 
(din 1 Ian 2010): <30  

Ingrediente principale:liant  styrene-acrylat, apă de sticlă potasică, apa 

4. Pregătirea suprafeței (dacă produsul este utilizat ca grund) 

Suprafața trebuie să fie solidă, uscată și fără particule greu aderate, praf, rămășițe de uleiuri de cofrare, 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. 

In condițiile normale (T = +20 ºC, umiditatea relativă a aerului = 65%), lasă ca noile straturi aplicate să se usuce sau să se 
matureze 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. 

In evenimentul de reparare potențială a suprafețelor de fațadă care au fost deteriorate în orice fel, urmează doar 
procedurile care asigură, în ceea ce privește rugozitatea, un nivel cât mai ridicat de egalizare pe suprafața finisată. 

5. Instructiuni de utilizare(dacă produsul este utilizat ca grund) 

Înainte de aplicare, amestecați bine produsul și diluează-l cu apă într-un raport de 1: 1. Dacă doriți să acoperiți suprafața 
cu un grund cel puțin într-o anumită măsură, amestecați-l cu apă și una dintre vopselele de perete silicate JUB 
(JUBOSILCOLOR SILICATE sau REVITALCOLOR SILICATE pot fi utilizate și, de asemenea, JUPOL SILIKAT pentru 
preparare 
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din suprafețele interioare) la un raport de 1: 1. 1. 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 realizarea măsurători pe o suprafață de testare suficient de mare. 

Aplicați grundul într-un strat cu o perie de vopsea potrivită pentru aplicarea straturilor de dispersie sau a unei piese de 
vopsire cu blană sau cu păr lung (lungimea firelor sau firelor este de 18 până la 20 mm, pot fi utilizate: blănuri artificiale 
sau garnituri textile din fire diferite sintetice - poliamidă, dralon, vestan, nailon, perlon sau poliester). Când aplicați 
vopseaua cu o rolă, utilizați o grilă potrivită pentru găleată. 

A se vopsi o suprafață individuală a peretelui fără întreruperi de la un colț al peretelui la altul. Trageți întotdeauna 
suprafețele inaccesibile unei roluțe standard de vopsea cu păr lung (colțuri, jgheaburi, suprafețe înguste și altele similare) 
utilizând mai întâi perii adecvate sau cilindri de vopsea mai mici ajustați la condițiile existente 

Aplicarea grundului este posibilă numai în condiții meteorologice sau microclimate corespunzătoare: 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 aproximativ: 
SILICATEPRIMER 90 - 100 ml/m2, în funcție de absorbție și rugozitatea suprafeței sau 

aproximativ 60 - 70 ml / m2 pentru prepararea amestecului pentru subacoperire. 

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 sticlă de apă 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. Căutați ajutor medical. 

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 când este depozitat într-un ambalaj 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. 
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10 .  Al t e  in form at i i  

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. 

Denumirea și data publicării: TRC-189/10-gru-tor, 04.02.2010 

 
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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