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MŐSZAKI ADATLAP 02.01.01-hun 
KIEGYENLÍTİ ANYAGOK 

 
JUBOLIN 
beltéri kiegyenlítı anyag 
 

1. Leírás, alkalmazás 

A JUBOLIN lakóépületek, irodaépületek, ipari és egyéb létesítmények beltéri fal-és mennyezeti felületeinek finom 
kiegyenlítésére szolgáló diszperziós kiegyenlít ı anyag . Kisebb bemélyedéseket, repedéseket, lyukakat, rések et 
is kitölthetünk vele és más hibák vagy sérülések ki javítására is alkalmazhatjuk . A kiegyenlített felületek törtfehér 
színőek és alkalmasak bármely diszperziós falfestékkel való festésre, tapéta felragasztására vagy más dekorációs 
megmunkálásra. 
 
A JUBOLIN jól megtapad a mész-, mészcement, vagy cement alapú finom vakolatokon és gipszkarton lemezeken is, de 
problémamentes vakolatlan beton felületek, vakolatlan porobeton falak, szálerısítéső cement lemezek, forgácslapok, 
stb. simítására is alkalmas. Már lefestett felületekre is felhordható, de csak abban az esetben, ha a meglévı bevonatok 
vízben nem oldhatók és jól tapadnak a felületre.  
 
2. Kiszerelés, színárnyalatok 

3, 8 és 25 kg-os mőanyag kanna 
 
3. Mőszaki adatok 

sőrőség 
(kg/dm3) 
 

~1,70 

felvitt réteg vastagsága 
(mm) 
 

1-2 (egyes rétegenként) 
<3 (kétrétegő felhordás esetén) 

száradási idı 
T = +20 ºC, levegı 
rel. páratart. = 65 % 
(óra) 

csiszolásra 
alkalmas 

~12 

µ koefficiens  
(-) 
 

<40 páraáteresztı- 
képesség 
EN ISO 7783-2 
 
 
 
 

Sd érték 
 (d = 3 mm) 
(m) 

<0,12 
I.osztály (magas páraáteresztı-képesség) 

tapadás standard mészcement vakolatra 
(1 : 1 : 6)  
EN 1542 
(MPa) 

>0,45 

 
 
fı összetevık: sztirén-akrilát kötıanyag, finom kalcitos töltıanyag, cellulóz tömörítı anyag, víz 
 
4.  A felület el ıkészítése 

A felület legyen szilárd, száraz és tiszta, gyengén tapadó részektıl, portól, vízben könnyen oldódó sóktól, zsíros 
foltoktól és egyéb szennyezıdésektıl mentes. A port és egyéb nem tapadó szennyezıdéseket leporszívózzuk, vagy 
bevakoljuk, a nem lebomlott olajmaradványokat pedig forró víz-vagy gızsugárral lemossuk. A festett felületekrıl 
távolítsunk el a vízben oldható festékrétegeket, valamint olajfestékkel festett, lakkozott vagy zománcfestékkel bevont 
részeket. A falpenésszel fertızıdött felületeket a kiegyenlítı anyag felhordása elıtt mindenképp fertıtlenítsük. 
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Az újonnan felhordott vakolatokat a felhordott rétegvastagság cm-enként legalább 7-10 napig szárítjuk a dekorációs 
vakolat felhordását megelızıen, új betonfelületek esetén pedig a dekorációs vakolat felhordása csak a betonozást 
követıen legalább egy hónap elteltével lehetséges (a felületek feltüntetett száradási ideje normál körülmények esetén 
érvényes: T = +20 ºC, levegı rel. páratart.  = 65 %).  
 
A kiegyenlítı anyag felhordása elıtt az alapozó bevonat felhordása kötelezı. Javasoljuk a vízzel hígított AKRIL 
EMULZIÓT (AKRIL EMULZIÓ :  víz = 1 : 1), melyet festıhengerrel vagy kımővesecsettel hosszúszırő, teddy-hengerrel 
vagy textil festıhengerrel, vagy szórással hordunk fel. A kiegyenlítı anyag felhordását normál körülmények között (T = 
+20 ºC, levegı rel. páratart.  = 65 %) az alapozó bevonat felvitelét követıen 6 óra elteltével kezdhetjük el. 
 
Becsült illetve átlagos anyagszükséglet:  
AKRIL EMULZIÓ      90-100 g/m2 
 
5. A kiegyenlít ı anyag elkészítése 

A JUBOLIN gyárilag elıállított felhordásra kész kiegyenlítı anyag, további elıkészületekre nincs szükség. 
 
6. A kiegyenlít ı anyag felhordása 

Az anyagot rendszerint két rétegben visszük fel, ahol az egyes rétegek vastagsága nem haladja meg az 1-2 mm-t, a 
kétrétegő felhordás együttes vastagsága pedig a 3 mm-t. Az anyagot kézzel – rozsdamentes acél simítóval – visszük 
fel és oszlatjuk el a megmunkált felületen. Eközben megpróbáljuk a felületet minél jobban kiegyenlíteni. Ha szükséges, 
a felesleges anyagot simítóval eltávolítjuk. 
 
A második réteg felhordása elıtt az elsıt, és ugyanígy a másodikat illetve a záróréteget finom csiszolópapírral 
megcsiszoljuk. A csiszolás történhet kézzel vagy géppel. Ha bonyolultabb dekorációs megmunkáláshoz készítjük elı a 
felületeket, használjunk 150-es csiszolópapírt, egyébként pedig használjunk 80-as vagy 120-as számút. 
 
A kiegyenlítı anyag felhordása csak megfelelı mikroklimatikus körülmények között végezhetı: a levegı és a falfelület 
hımérséklete ne legyen +5 ºC-nál alacsonyabb vagy +35 ºC-nál magasabb, a levegı relatív páratartalma pedig ne 
legyen 80%-nál magasabb. 
 
Becsült illetve átlagos anyagszükséglet (kétrétegő felhordás esetén):  
JUBOLIN         1,5 - 2,0 kg/m2 
 
7. Eszközök tisztítása, hulladékkezelés 

A szerszámokat a használatot követıen azonnal mossuk le alaposan vízzel 
 
A fel nem használt kiegyenlítı anyagot a jól lezárt csomagolásban ırizzük meg az esetleges javítások vagy a késıbbi 
felhasználás céljára. A nem felhasználható anyagmaradékot és a hulladékot keverjük össze cementtel (hozzátehetjük a 
szilárd habarcsmaradványokat és hulladékokat, homokot, főrészport) és építési hulladék (hulladék klasszifikációs 
száma: 17 09 04) vagy kommunális hulladék (08 01 12) lerakóhelyen helyezzük el. 
 
A megtisztított csomagolás újrahasznosítható. 
 
8. Munkavédelem 

Tartsuk be az építıipari és festı-mázoló munkálatok általános biztonsági utasításait és elıírásait, a légzıszervek 
védelme védımaszkkal és a szem védelme védıszemüveggel vagy arcvédıvel csak a felhordott anyag kézi vagy gépi 
csiszolása esetén szükséges. 
 
9. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság 

Tárolás és szállítás +5 ºC és +25 ºC közötti hımérsékleten; közvetlen napfénytıl védve, gyermekek elıl elzárva, 
FAGYTÓL VÉDVE TÁROLANDÓ! 
 
Eredeti, zárt és sértetlen csomagolás esetén a felhasználhatóság: legalább 12 hónap.  
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10. Minıségellen ırzés 

A termék minıségi jellemzıit a belsı termelési specifikáció és a szlovén, európai és egyéb szabványok határozzák 
meg. A meghatározott vagy elıírt minıségi szintnek való megfelelést a JUB által már évekkel korábban bevezetett 
átfogó minıségellenırzési rendszer, az ISO 9001 biztosítja, mely saját laboratóriumainkban napi szinten, a Ljubljanai 
Építésügyi Hivatalban, és egyéb hazai és külföldi, független szakmai intézményekben pedig idıszakonként biztosítja a 
minıség ellenırzését. A termék elıállítása során szigorúan betartjuk a szlovén és az európai környezetvédelmi, 
valamint a munkaegészségügyi és munkavédelmi standardokat, amit az ISO 14001 és az OHSAS 18001 
tanúsítványokkal igazolunk. 
 
11. Egyéb információk  

A prospektusban feltüntetett mőszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a termék 
felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz 
minıségő munkavégzésbıl származó károkért nem vállalunk felelısséget. 
 
Ez a mőszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges késıbbi változtatások és 
kiegészítések jogát fenntartjuk. 
 
A kiadás jele és dátuma: TRC-023/10-gru-tor , 2010.01.24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
JUB Kft.    
 
Sági u. 218 
9500 Celldömölk 
Madžarska 
T: +36 95 525 720  
F: +36 95 525 719 
E: jub@]jub.hu 
www.jub.eu 

 


