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FIŞA TEHNICĂ 09.04- ro 
PROTECłII DECORATIVE PENTRU LEMN 

 
JUBIN LASUR PRIMER PLUS 
Impregnant pentru lemn pe baza de biocid 
 
 
1. Descriere, utilizare 

JUBIN LASUR PRIMER PLUS este un impregnant incolor pe bază de lianŃi alchidici în dispersie apoasă, care con Ńine o 
substan Ńă fungicid ă pentru protec Ńia lemnului împotriva alb ăstrelii şi putrezirii, de asemenea ac Ńioneaz ă ca 
insecticid pentru protec Ńia împotriva d ăunătorilor lemnului.  Se recomandă pentru protec Ńia decorativ ă a 
şarpantelor, stre şinilor şi altor panouri din lemn, a gardurilor din lemn, pr ecum şi a mobilierului de lemn, înainte 
de aplicarea bai Ńurilor, a vopselelor de acoperire sau a lacurilor. ( de. ex. JUBIN LASUR; JUBIN DECOR). Nu se 
recomandă folosirea lui pentru protecŃia lemnului din spaŃiile de locuit. Detalii despre protecŃia oferită pentru fiecare caz 
în parte se află în tabelul de mai jos: 
 

ProtecŃia recomandată 
 

descriere 

 
grund 

Produs decorativ 

ConstrucŃii din lemn şi 
alte obiecte din lemn 
aflate în interiorul şi în 
exteriorul unor clădiri 
(nu în spaŃiile de 
locuit) 

1 x JUBIN LASUR   
      PRIMER PLUS 
+ 
1 x sau 2 x JUBIN 
DECOR PRIME 

2 x JUBIN LASUR - prima vopsire 
 
- revopsire  (aplicaŃiile 
mai vechi crăpate sau 
care se desprind de pe 
suport - se înlătură 
parŃial sau total înainte 
de vopsire) 
 

ConstrucŃii din lemn şi 
alte obiecte din lemn 
aflate în interiorul unor 
clădiri (în spaŃiile de 
locuit) 

1 x sau 2 x JUBIN 
DECOR PRIMER 

2 x JUBIN DECOR  

 
 
Clasificare conform ZBioP (Legea privind produsele pe bază de biocid): preparat pentru protecŃia lemnului. Producătorul 
substanŃelor active biocide garantează că produsul biocid JUBIN LASUR PRIMER PLUS din domeniul protecŃiei lemnului 
este în conformitate cu normele europene EN 46 (protecŃie împotriva insecticidelor), EN 113 (pretecŃie împotriva 
putrezirii) şi EN 152 (protecŃie împotriva ciupercilor albăstrelii). 
 
2. Mod de ambalare 

Cutii din plastic de 0,65 şi 2,25 l 
 
3. Date tehnice 

Densitatea 
(kg/dm3) 

~1,00 

Continut de substante organice uşor volatile (VOC) 
(g/l) 

<22 
CerinŃa UE VOC – categoria A/d  
(de la 01.01.2010): <130 

Uscat la atingere 
 

~2 Timp de uscare 
Temp. = +20 ºC, umid.rel. a aerului = 65 
% 
(ore) 

Gata pentru o 
prelucrare 
ulterioara 

4 - 6 

 
 
SubstanŃe principale: liant alchidic, agent de îngroşare asociativ, substanŃe fungicide şi insecticide, apă 
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4. Pregătirea suportului 

SuprafaŃa trebuie să fie solidă, uscată şi curată ,fără porŃiuni care se desprind, praf, pete de ulei rămase de la matriŃele 
de turnare, grăsimi şi alte impurităŃi.Umiditatea din lemn nu trebuie să depăşească 12% (foioase) şi 15% (conifere) 
SuprafeŃele cu urme de răşină se curăŃă cu diluant nitro sau cu un alt diluant şi se lasă să se usuce bine. . Eventualele 
deteriorări (crăpături, scobituri etc.) se corectează cu AKRILIN chit pentru lemn (chitul se alege într-o nuanŃă cât mai 
apropiată de cea a a lemnului). 

 
Când se recondiŃionează obiecte vechi, suprafeŃele pe care se află baiŃuri cu o bună aderenŃă se freacă bine cu o perie. 
AplicaŃiile vechi care se desprind sau sunt crăpate se înlătură complet – apoi, suprafeŃele curăŃate se şlefuiesc cu o 
hârtie abrazivă fină. 
 
5. Pregătirea produsului 

JUBIN LASUR PRIMER PLUS se amestecă bine înainte de folosire. 
 
6. Aplicarea produsului 

JUBIN LASUR PRIMER PLUS se aplică pe o suprafaŃă uscată şi curată într-un strat cu pensula, cu trafaletul sau prin 
pulverizare. După 4-6 ore, stratul este uscat şi se poate trece la aplicarea produsului final – baiŃuri sau produse de 
acoperire. Înainte de aplicarea produsului final, suprafaŃa se şlefuieşte uşor, pentru a se înlătura fibrele de lemn ridicate. 
 
Produsul se aplică numai condiŃii meteorologice şi microclimatice corespunzătoare: temperatura aerului şi a suprafeŃei 
nu trebuie să fie sub  +5 ºC  şi nici să depăşească +30 ºC (temperatura optimă de lucru este de +10 ºC - +25 ºC), 
umiditatea relativă a aerului < 80%. Dacă se lucrează în exterior, suportul se protejează împotriva soarelui prea puternic 
şi a vântului în timpul aplicării si uscării chitului; chiar şi în acest caz, produsul nu se aplică pe ploaie, ceaŃă sau vânt 
puternic (≥30 km/h)! 

 
 
Consum aproximativ, respectiv mediu, pentru aplicare într-un strat: 
90 – 125 ml/m2, în funcŃie de gradul de absorbŃie şi asperitate a suportului 
 
7. CurăŃirea sculelor, tratarea de şeurilor 

Imediat după folosire, sculele se spală bine cu apă, sau cu detergenŃi menajeri diluaŃi în apă. 
 
Produsul nefolosit se păstrează în ambalajul bine închis pentru o eventuală refacere sau pentru o folosire ulterioară. 
Resturile nefolosite  nu se aruncă în sistemul de canalizaŃie, în cursurile de apă sau în mediul înconjurător şi nici 
împreună cu resturile menajere. În conformitate cu normele privind tratarea deşeurilor, acestea se clasifică în rândul 
celor periculoase – deşeuri ecotoxice (semn H14), cu numărul de clasificare  08 01 19* (conŃin C34-biocide). Se elimină 
numai în mod organizat, depunându-se la rampe speciale (procedeu D5), cu o prelucrare fizico-cgimică (procedeu D9) 
sau prin incinerare la temperaturi ridicate (procedeu D10). Pentru procesarea deşeurilor şi a ambalajelor a se adresa 
colectorilor autorizaŃi de deşeuri. Deşeurile nu se păstrează împreună cu alte resturi de substanŃe. Numărul de clasificare 
a resturilor de ambalaje necurăŃate este 15 01 10*. 

 
Ambalajele curăŃate pot fi reciclate. 
 
 
 
8. Protec Ńia muncii şi măsuri de prim ajutor 

JUBIN LASUR PRIMES PLUS este un produs biocid şi se clasifică în rândul preparatelor periculoase (semnul N – 
PERICULOS PENTRU MEDIU) - deci trebuie folosite cu grijă, în afara instrucŃiunilor generale şi reglementărilor privind 
siguranŃa muncii în construcŃii, respectiv vopsitorie şi în afara instrucŃiunilor suplimentare de mai jos, a se respecta şi 
instrucŃiunile speciale din fişa de securitate 
 
ProtecŃia căilor respiratorii: mască de protecŃie la pulverizare. ProtecŃia mâinilor şi a corpului: îmbrăcăminte de protecŃie, 
ProtecŃia ochilor: ochelari de protecŃie sau apărătoare de faŃă la pulverizare.  
 
PRIM AJUTOR: 
Contact cu pielea: a se înlătura îmbrăcămintea murdărită, a se spăla cu apă şi săpun. Contact cu ochii:  a se deschide 
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imediat pleoapele, a se spăla abundent cu apă curată (10-15 minute), a se adresa medicului. În caz de ingerare: a se 
spăla gura cu apă, a nu se provoca voma, a se adresa imediat medicului.  
 
 

Semne de 
atenŃionare pe 
ambalaj 
 

     
          N 

  
 
PERICULOS PENTRU MEDIU 
PRODUSUL CONłINE: 
 
BUTILCARBAMAT DE 3-IODO-2-PROPINIL (CAS: 55406-53-6): 5,9 mg/l, 
PROPICONAZOL (CAS: 60207-90-1): 5,9 mg/l,  
FENOXICARB (CAS: 72490-01-8):0,5 mg/l 
 

Măsuri speciale 
şi necesare, 
atenŃionări şi 
clarificări 
pentru 
securitatea 
muncii 
 

 
R50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung 
asupra mediului acvatic. 
 
S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
S26 În cazul contactului cu ochii, spălaŃi imediat cu multă apă şi consultaŃi medicul. 
S28 După contactul cu pielea, spălaŃi imediat cu mult apă. 
S29 A nu se arunca la canalizare. 
S46 În caz de înghiŃire, a se consulta imediat medicul şi a i se arăta ambalajul sau eticheta. 
S61 A se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucŃiunile speciale/fişa de 
securitate. 
  

 
9. Condi Ńii de depozitare, de transport şi valabilitate 

Produsul se depozitează şi se transportă la o temperatură de +5ºC - +25ºC; a nu se expune direct la soare, a nu se lăsa 
la îndemâna copiilor, A SE FERI DE ÎNGHEł! 

 
Valabilitate (dacă se păstrează închis în ambalajul original, nedeteriorat): minimum 24 luni. 

 
10. Controlul calit ăŃii 

Caracteristicile de calitate ale produsului sunt stabilite conform specificaŃiilor interne de producŃie şi conform altor 
standarde slovene şi europene. Realizarea nivelului de calitate declarat şi regulamentar  este asigurat  la JUB de 
sistemul de management şi de control al calităŃii ISO 9001, introdus de mai mulŃi ani, care presupune o verificare zilnică 
a calităŃii în laboratoarele proprii, precum şi la alte instituŃii de specialitate independente din Ńară şi din 
străinătate. În procesul de producŃie a acestei vopsele respectăm cu stricteŃe standardele slovene şi europene în 
domeniul protecŃiei mediului şi al asigurării securităŃii sănătăŃii la locul de muncă, confirmate de certificatele ISO 14001 şi 
OHSAS 18001. 

 
11. Alte informa Ńii 

InstrucŃiunile tehnice din acest prospect se bazează pe experienŃele noastre şi au drept scop obŃinerea unor rezultate 
optime în utilizarea produsului. Nu ne asumăm nici o răspundere pentru daunele provocate de alegerea greşită, de 
utilizarea şi aplicarea necorespunzătoare a produsului. 
 
Această fişă tehnică modifică şi completează toate fişele anterioare, ne rezervăm dreptul de a face eventuale modificări 
şi completări ulterioare. 
 
Versiunea şi data publicării: TRC-018/10-gru-tor, 24.01.2010 
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________________________________________________________________________________________________ 
 
 
JUB kemična industrija d.o.o. 
Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SLOVENIJA 
tel.: (01) 588 41 00 h.c., (01) 588 42 17 prodaja,  
(01) 588 42 18 ali 080/15 56 svetovanje  
fax: (01) 588 42 50 prodaja 
e-mail: jub.info@jub.si 
spletna stran: www.jub.eu 
 

 


