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Юб кемична индустрия д.о.о. 
Дол при Любляни 28, 1262 Дол при Любляни, Словения 

Тел.: + 386 1 588 41 02; Факс: + 386 1 588 41 51; Ел.поща: jub.info@jub.si 
www.jub.eu 

 

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 04.01.14-SVN 
ДЕКОРАТИВНА ОБРАБОТКА НА ИНТЕРИОРНИ ПОВЪРХНОСТИ  
  

DECOR Magnetic base  
Декоративна функционална интериорна шпакловка  
 

1. Описание, приложение 

DECOR Magnetic base е дисперсионна декоративна и функционална смес за шпакловане на определени 
части на стенни повърхности в жилищни, търговски и други обекти (офиси, конферентни зали, училища, 
детски стаи, магазини, ресторанти и др.). Нейната функция е магнитно привличане и затова DECOR 
Magnetic base може да превърне всички стенни повърхности в стени с магнитни характеристики. 
шпаклованите повърхности са в сив цвят и са подходящи за боядисване с всички видове дисперсионни 
бои за стени. Препоръчваме JUPOL Gold или JUPOL Latex matt. DECOR Magnetic base може да се 
използва в различни системи за постигане на допълнителни характеристики на стенните повърхности, 
като особено препоръчваме системата: 
 

DECOR Magnetic base DECOR Magnetic paint JUPOL Gold/Latex Описание на повърхността 

2 слоя 2 - 3 слоя 2 слоя 
Екстремен магнитен ефект,  

пребоядисан в избран нюанс 

 
Възможно е и самостоятелно използване на продуктите DECOR Magnetic base/paint, но за постигане на 
същия магнитен ефект трябва да се увеличи броят на слоевете. Ако искате след това да пишете с 
тебешир по магнитно обработените повърхности, вместо JUPOL Gold/Latex използвайте DECOR 
Blackboard paint в черен или зелен нюанс 
 

2. Начин на опаковане 

Пластмасови кофи по 3 и 8 кг.   
 

3. Технически данни 

Гъстота 

(кг/дм3) 
~2,03 

Дебелина на нанасяне 
(мм) 

1 до 2 (за отделен слой)  
<3 (за двуслойно нанасяне) 

Време за изсъхване 
T = +20 ºC, относителна влажност на въздуха = 65 % 
(брой часове) 
 

Подходящо за 
шлайфане 

~ 12 

Адхезия със стандартна варо-циментoва мазилка (1 : 1 : 6) 
EN 1542 
(MPa) 

>0,30 

 

Основни съставки: полимерно свързващо вещество, фини калцитни пълнители, целулозен сгъстител, вода 

 

4. Подготовка на основата 

Основата трябва да бъде твърда, суха и чиста, без слабо свързани частици, прах, разтворими във вода 
соли, мастни наслагвания или друг вид замърсявания. Прахът и другите слабо прилепнали замърсявания 
се изсмукват или се отстраняват с четка, а неразградените остатъци от кофражни масла се измиват от 
бетоновите повърхности със струя гореща вода или пара. От вече боядисаните повърхности се 
отстраняват всички лесно разтворими във вода слоеве боя и остатъци от блажни бои, лакове и емайли. 
Преди нанасянето на шпакловката заразените със стенна плесен и мухъл стени се дезинфекцират.  
Преди нанасянето на шпакловката, прясно нанесените мазилки трябва да изсъхнат или узреят от 7 до 10 
дни за всеки сантиметър дебелина, а върху нови бетонови основи не се нанасят шпакловки, преди да е 
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минал поне месец от бетонирането (посоченото време на изсъхване важи при нормални условия: T = +20 
ºC, относителна влажност на въздуха = 65 %).  
 
Преди нанасяне на шпакловката препоръчваме нанасяне на грунд, който е задължителен за силно 
абсорбиращите или поради други причини проблемни повърхности. Използва се разредена с вода 
АКРИЛНА Емулсия (АКРИЛНА ЕМУЛСИЯ : вода = 1 : 1), която се нанася с бояджийска или зидарска четка 
или с бояджийски валяк с дълъг косъм или от текстил, или с пръскане. При нормални условия (T = +20 ºC, 
относителна влажност на въздуха = 65%) можем да започнем да нанасяме шпакловката 6 часа след 
нанасянето на грунда.  
 

Приблизителен или среден разход: 
АКРИЛНА Емулсия 90 – 100 г/м2  

 

5. Подготовка за нанасяне на шпакловката 

DECOR Magnetic base е фабрично произведена шпакловка и преди употреба само трябва да се разбърка 
добре. 
 

6. Нанасяне на шпакловката 

Преди нанасяне на DECOR Magnetic base със залепваща лента се маркира повърхността, върху която ще 
се нанася сместа. Препоръчваме двуслойно нанасяне, като дебелината на отделния слой не надхвърля 1 
до 2 мм, (с увеличаване на броя на слоевете се увеличава и магнитната адхезия). Сместа се нанася 
ръчно – с неръждаема маламашка, с която сместа се развлачва по обработваната повърхност. 
Повърхността трябва да се изглади възможно най-добре. При нужда излишният материал се отстранява с 
маламашката. 
 
Преди нанасяне на втория слой първият, както и вторият или финалният слой, се шлайфа с фина шкурка, 
като препоръчваме да се използва шкурка между P100 до P150. 

 
Нанасянето е възможно само при подходящи атмосферни условия или при подходящи микроклиматични 
условия: температурата на въздуха и на стенната основа не по-ниска от +5 ºC и не по-висока от +30 ºC , а 
относителната влажност на въздуха не по-висока от 80%.  
 

Приблизителен или среден разход за двуслойно нанасяне:  
DECOR Magnetic base: 2,0 – 2,5 кг/м2 

 

Веднага след употреба инструментите да се измият добре с вода. 
 

 

8. Мерки за безопасност 

Подробни указания за работа и боравене с продукта, използване на лични предпазни средства, третиране 
на отпадъците, почистване на инструментите, мерки за първа помощ, предупредителни означения, 
предупредителни фрази, компонентите, определящи опасността, предупреждения за опасности и 
декларация за безопасност, ще намерите на интернет страницата на JUB или ги поискайте от 
производителя или продавача. При нанасяне на продукта е необходимо да се спазват също указанията и 
предписанията в областта на безопасността при работа с гипсаджийски, бояджийски и строителни 
материали. 
 

9. Съхранение, условия за транспортиране и годност 

Съхранение и транспорт при температура +5 ºC до +25 ºC, защитен от пряка слънчева светлина и далеч от 
достъпа на деца, ПРОДУКТЪТ ДА НЕ ЗАМРЪЗВА!  
 
Годност при съхранение в оригинално затворена и неповредена опаковка: не по-малко от 12 месеца.  
 

10. Контрол на качеството 

Качествените характеристики на продукта са определени с вътрешни производствени спецификации и 
съответстват на словенските, европейските и останалите стандарти. Постигането на заявеното или 
предписаното ниво на качество се гарантира от въведената система за цялостно овладяване и контрол на 
качеството ISO 9001, обхващаща ежедневна проверка на качеството в собствени лаборатории, както и 
периодични проверки в Института по строителство в Любляна и други независими експертни институции в 
страната и чужбина. При производството на продукта строго се спазват словенските и европейските 
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стандарти в областта на опазването на околната среда и гарантирането на безопасността на труда и 
здравето, което доказват сертификатите ISO 14001 и OHSAS 18001. 
 

11. Друга информация 

Техническите инструкции в тази брошура се основават на нашия опит и се предоставят с цел да се 
постигнат оптимални резултати при използването на продукта. Не поемаме отговорност за вреди, 
възникнали в резултат на погрешен избор на продукт, неправилна употреба или некачествена работа. 
Настоящият лист с технически данни допълва и заменя всички предходни издания, като си запазваме 
правото на евентуални по-късни изменения и допълнения. 
 
Означение и дата на издаване: TRC- 053/18-čad, 02.11.2018 г. 
 

 

Юб кемична индустрия д.о.о. 
Дол при Любляни 28, 1262 Дол при Любляни, Словения 

Тел.: (01) 588 41 00 централа 

(01) 588 42 17 продажби 

(01) 588 42 18 или 080 15 56 консултиране  
Факс: (01) 588 42 50 продажби 

Ел. поща: jub.info@jub.si 
www.jub.eu 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
Продуктът е произведен в организация, притежаваща сертификати   
ISO 9001:2015, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2015 
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