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Юб кемична индустрия д.о.о. 
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Член на група JUB 

 

 

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 04.01.17-SVN 
ИНТЕРИОРНИ БОИ ЗА СТЕНИ 
  

DECOR Desert  
Декоративна боя с ефект пустинен пясък  
 

1. Описание, приложение 

DECOR Desert e екологична интериорна декоративна боя за стени, произведена на основата на водна 
дисперсия на полимерни свързващи вещества и специални добавки. Предназначена e за декоративна 
обработка на стени и тавани, на които искаме да придадем атрактивен и модерен грубо-фин и 
отразителен – релефен вид. Може да се използва в жилищни обекти, ресторанти, дискотеки, хотели, 
церемониални и търговски обекти, галерии и други изложбени помещения и помещения, в които се 
провеждат конгресни, рекламни и други подобни дейности.  
Подходящи основи са всички видове плътно прилепнали и неразтворими във вода стари дисперсионни 
покрития. А за първо боядисване – всички видове фини мазилки, шпакловани повърхности, релефни 
тапети от хартия или фибростъкло, плоскости от гипсокартон и фиброцимент, плочи от дървесни частици, 
неизмазан бетон и др. 
Филмът на боята е устойчив на мокро триене, затова замърсяванията могат да се избършат от 
боядисаните повърхности с помощта на кърпа, напоена в разтвор от обикновено битово почистваща 
средство. 
 

2. Начин на опаковане, цветови нюанси 

Пластмасови кофички по 0,65 л:   
 

• Gold (нюанс 8003) 

• Silver (нюанс 8002) 

• Pearl (нюанс 8001) 

• Black (нюанс 8004) 

• Нюанси D до F (възможни са ограничения) от цветовия каталог JUB FAVOURITE FEELINGS – (в 
JUMIX центровете за нюансиране в местата за продажба!) 

 
Две или повече бои с различни тонове могат да се смесват по между си в произволно съотношение! 
 

3. Технически данни 

Гъстота  (кг/дм3) 1,30 

Съдържание на лесно летливи органични съединения ЛОС (VOC)  
(г/л) 

< 1 
изискване EU VOC – категория A/I  
(от 01.01.2010 г.): < 200 

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

сухо при пипане ~ 3 

подходящо за  
следваща обработка  

4 – 6  

характеристики 
на изсъхналия 
филм на боята 

Класификация по  
EN 13300 

устойчивост на мокро триене устойчив, клас 2 

Паропропускливост 
EN ISO 7783:2012 

sтойност Sd  
(m) 

клас II (средна паропропускливост) 

 
Основни съставки: полимерно свързващо вещество, груб пълнител, ефектeн блясък, сгъстители, вода. 
Покритието постига окончателните си физико-химични характеристики след един месец. 
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4. Подготовка на основата 

Основата трябва да бъде твърда, суха и чиста – без слабо свързани частици, прах, остатъци от кофражни 
масла, мазнини и други замърсявания.  
При нормални условия (T=+20ºC, относителна влажност на въздуха = 65 %) прясно нанесените мазилки и 
шпакловки съхнат или зреят не по-малко от 1 ден за всеки милиметър дебелина, а за бетонови основи 
времето за изсъхване е не по-малко от един месец. При вече боядисани повърхности от основата се 
отстраняват всички разтворими във вода слоеве бои и остатъци от блажни бои, лакове или емайли. Преди 
боядисване заразените със стенна плесен и мухъл стени задължително се дезинфекцират. 
 
Преди първото боядисване основата се боядисва в два слоя с боя JUPOL Gold (в съответния цвят) с 
пръскане или с бояджийски валяк с къс косъм или от текстил (дължина на косъма или нишката ~ 10 мм). 
Преди нанасянето на продукта финалният филм на предходно боядисаната повърхност трябва да е 
възможно най-гладък. При нормални условия (T = +20 ºC, относителна влажност на въздуха 65%) можем 
да започнем да нанасяме DECOR Desert 6 часа след нанасяне на предходната боя.  
 
Препоръчителни нюанси на JUPOL Gold за предходното боядисване: 

• Gold - 740C 

• Silver - 020F 

• Pearl - 050F 

• Black - 010A 

• Нюанси от C до E от каталога JUB FAVOURITE FEELINGS (в JUMIX центровете за нюансиране в 
местата за продажба) 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При нюансиране на продукта за предходно боядисване да се използва JUPOL Gold в 
по-тъмен нюанс от нюанса на боята DECOR Desert, например:   
 

JUPOL Gold C D E 

DECOR Desert D E F 

 

Приблизителен или среден разход за двуслойно нанасяне (в зависимост от абсорбцията и грапавостта на 
основата) 
JUPOL Gold 125 мл/м2 (интензивни нюанси) – 190 мл/ м2 (бяла и светли нюанси) 

 

5. Подготовка на боята 

Преди употреба разбъркайте добре съдържанието на опаковката. 
 
Боя от различни производствени партиди или с различни дати на производство, необходима за измазване 
на заключена равнина (или още по-добре: на равнините, които се боядисват в един и същ нюанс) се 
егализира в достатъчно голям съд. При големи равни повърхности, когато по този начин технически не е 
възможно да се осигури достатъчно количество боя дори за еднослойно нанасяне, в съда за егализиране 
смесваме първо боя от поне пет кофички. Когато изразходим една пета от така приготвената боя, в съда за 
егализиране се долива нова боя и се разбърква добре с останалата боя в съда и т.н 
 
Не се разрешава никакво „поправяне“ на боята по време на боядисването (добавяне на средства за 
нюансиране, разреждане и т.н.). Количествата боя, необходими за боядисване на отделните повърхности, 
се изчисляват или преценяват в зависимост от площта и от данните за средната разходна норма, а в 
специфични случаи разходът се определя чрез измерване върху достатъчно голяма тестова повърхност. 
 

6. Нанасяне на боята 

Нанасяме боята с четка директно върху подготвената основа, като внимаваме изцяло да покрием 
повърхността. Нанасянето може да се извършва в произволни посоки. За постигане на окончателния вид 
използваме декоративна широка четка, с която няколко минути след нанасянето (мокро) изглаждаме 
повърхността и структурираме. Формата на структурата може да се изпълни по два начина: 

- Линейно структуриране – заглаждане с широка декоративна четка в една посока 
- Кръгово структуриране -  заглаждане с широка декоративна четка с кръгови движения 

 
Когато постигнем желания вид, отново, но много леко, с декоративна широка четка изглаждаме 
структурираната повърхност, за да избегнем следите от четка. 
За по-подчертана структура нанасяме повторно. 
 
Боядисването е възможно само в подходящи условия или в подходящи микроклиматични условия: 
температура на въздуха и стенната основа в диапазона от +5 ºC до +35 ºC, а относителната влажност на 
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въздуха не по-висока от 80 %.  
 

Приблизителен или среден разход за еднослойно нанасяне: (в зависимост от абсорбцията и грапавостта 
на основата) 
DECOR Desert:   100 – 120 г/м2  

 

Незабавно след употреба инструментите се измиват добре с вода. 
 

8. Мерки за безопасност 

Подробните указания относно 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 опасност 
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 и указанията и 
предписанията в областта на безопасността при работа с гипсаджийски, бояджийски и строителни 
материали. 
 

9. Поддръжка на боядисаните повърхности 

Боядисаните повърхности не се нуждаят от никаква специална поддръжка. Слабо прилепналите 
замърсявания и прах могат да се изметат или изсмучат. Полепналите петна и прах се премахват с леко 
търкане с мокра кърпа или гъбичка, напоена в разтвор на обикновено битово почистващо средства, след 
което повърхността се избърсва с чиста влажна кърпа. 
 

10. 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.  
 

11. 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 дългогодишно използваната система за цялостно 
овладяване и контрол на качеството ISO 9001, обхващаща ежедневна проверка на качеството в собствени 
лаборатории, периодични проверки в Института по строителство в Любляна и в Института Fraunhofer IPA в 
Щутгарт, както и в други независими експертни институции в страната и чужбина. При производството на 
продукта строго се спазват словенските и европейските стандарти в областта на опазването на околната 
среда и гарантирането на безопасността на труда и здравето, което доказват сертификатите ISO 14001 и 
OHSAS 18001. 
 

12. 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. 
 
Нюансът на цвета може да се различава от репродукцията в цветовия каталог и изключително много 
зависи от прилаганата техника. За контрола са меродавни правилно изсъхналият слой боя върху 
тестовата основа и стандартът на въпросния нюанс, който се съхранява в TRC JUB d.o.o. Оценката на 
отклонението от стандарта се извършва визуално, в сравнение с потвърдения стандарт на цвета при 
условия на светлина D65 (стандарт CIE). Разликата в нюанса на цвета, която е следствие от условия на 
работа, несъответстващи на инструкциите в настоящия лист с технически данни, неподходящо приготвяне 
на боята, неспазени правила за егализация, нанасяне върху неподходящо подготвена, с твърде висока или 
твърде ниска абсорбция, повече или по-малко грапава,  влажна или недостатъчно суха основа, не може да 
бъде предмет на рекламация. 
 
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-057/18-čad, 06.12.2018 г. 
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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 

 

http://www.jub.eu/

