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ТЕХНИЧКИ ЛИСТ 20.08.01-мк  
ДЕКОРАТИВНА ЗАШТИТА НА ДРВО   
 

JUBIN DECOR PRIMER 
Основна боја за дрво 

 

1. Опис, употреба 

JUBIN DECOR PRIMER е бела основна боја за дрво изработена врз основа на водена дисперзија од акрилни 
врзива. Се користи како основен премаз за декоративна заштита на дрво (дрвени покривни конструкции, 
дрвени испусти, дрвени огради, мебел од дрво и градинарски мебел, итн.) пред боење со водени 
покривни бои. Карактеристиките поврзани со заштитата за поединечни специфични примери се наведени во 
долната табела: 
 
 
опис Основен премаз 

 
Декоративен премаз 

прво боење  
или 
- обновувачко боење 
(старите премази се 
распукани и отпаѓаат од 
подлогата – пред боење 
целосно ги одстрануваме) 

Дрвени конструкции и 
други дрвени елементи 
надвор 

1 x JUBIN LASUR PRIMER 
      PLUS или 
1 x JUBIN IMPREGNACIA 
+ 
1 x или 2 x JUBIN DECOR 
      PRIMER 

2 x JUBIN DECOR 

Дрвени конструкции и 
други дрвени елементи 
внатре во градежните 
објекти 

1 x или 2 x JUBIN DECOR 
      PRIMER 2 x JUBIN DECOR 

- обновувачко боење 
(старите премази се 
распукани и отпаѓаат од 
подлогата – пред боење 
делумно ги одстрануваме 

Дрвени конструкции и 
други дрвени елементи 
надвор 

1 x или 2 x JUBIN DECOR 
      PRIMER 2 x JUBIN DECOR 

Дрвени конструкции и 
други дрвени елементи 
внатре во градежните 
објекти 

1 x или 2 x JUBIN DECOR 
      PRIMER 2 x JUBIN DECOR 

 
JUBIN DECOR PRIMER брзо се суши и добро ги блокира танинот и другите во вода брзо и лесно 
растворливи супстанци. Поради исклучително ниската содржина на опасни материи, соодветен е за 
декоративна заштита на детски играчки и дрвени реквизити, потврдено од заводот за здравствена заштита 
(согласно стандардите EN 71-3 и EN71-9)..  
 
2. Начин на пакување 

Пластични кантички од 0,65 и 2,25 l 
 
3. Технички податоци 

густина 
 (kg/dm3) 

~1,35 



 

 
 
 

2 

содржина на лесно испарливи материи (VOC)  
(g/l) 

<62 
 
барање EU VOC категорија  A /d  
(oд 01.01.2010): <130  

време на сушење  
T = +20 ºC, рел.влаж. на воздухот  = 65 % 
(часa)  

суво на допир 
 

~2 

погодно за понатамошна 
обработка 

4 - 6 

 
Главни состојки: стиренакрилно врзиво, калцитни и магнезиум силикатни полнила, титан диоксид, асоцијативен  
згуснувач, вода.  
 
4. Подготовка на подлогата 

Подлогата треба да е сува и чиста – без слабо врзани делови, прашина, остатоци од масла, мрсни дамки и други 
нечистотии. Влажноста на дрвото не сме да има повеќе од 12% влага (листопадни) и 15% (иглолисни). 
Површините со смола ги чистиме со нитро разредувач и оставаме добро да се исуши. Можните грешки во дрвото 
можеме да ги поправиме со AKRILIN китот за дрво. 
Старите распукнати и слаби премази ги одстрануваме со брусење, спалување или со посебни хемиски средства 
(одстранувачи на алкидни и други премази), а очистените површини потоа лесно ги брусиме со фина брусна 
хартија број 180 или 220, или ги триеме со тврда жичена четка.    
Дрвените елементи изложени на врнежи или други временски неприлики пред нанесување на основниот премаз 
JUBIN DECOR PRIMER ги заштитуваме со импрегнатор JUBIN LASUR PRIMER PLUS или со JUBIN 
IMPREGNACIЈА кој спречува развој на габи и други штетници. 
  
5. Подготовка на бојата 

JUBIN DECOR PRIMER пред употреба добро го промешуваме и ако е потребно до 5 % го разредуваме со вода. 
Ако премазот го нанесуваме со прскање (за време на интензивно сушење или во други случаеви) го разредуваме 
и повеќе, но не повеќе од 10 %. ВНИМАНИЕ! Покривноста на премазот и способноста за блокирање на танинот и 
на другите во вода лесно растворливи супстанци брзо опаѓа со разредувањето! 
 
6. Нанесување на бојата 

JUBIN DECOR PRIMER обично го нанесуваме со четка или бојаџиски валјак во еден слој, на тврдо дрво со 
висока содржина на танин (даб, костен, бука, ..) и на меко дрво, во два слоја. Поради брзото сушење 
препорачуваме нанесување во појаси без прекини, а можните капки брзо ги развлекуваме за да не засушат. 
Вториот слој со фина брусна хартија лесно го брусиме, за да ги одстраниме подигнатите дрвени влакненца. Ако 
JUBIN DECOR PRIMER го нанесуваме само во еден слој, тогаш не брусиме. Во тој случај ако е потребно го 
брусиме првиот слој од JUBIN DECOR (декоративен премаз).   
Боењето е можно само во погодни временски услови со оглед на погодните микроклиматски услови: 
температурата на воздухот и ѕидната подлога не треба да е пониска од +5 ºC и не повисока од +35 ºC, а 
релативната влажност на воздухот не треба да е повисока од 80 %.Оптималната работна температура е од +10º 
C дo + 25 º C. При работа на отворено површините кои ги боиме  ги заштитуваме од сонце и ветер, но и без оглед 
на таква заштита, по дожд, магла или силен ветар (≥ 30 km/h) не работиме! 
 
Приближна односно просечна потрошувачка за еднослоен нанос:  
JUBIN DECOR PRIMER  70 – 90 ml/m2 , во зависност од впивливоста и рапавоста на подлогата 

7. Чистење на алатот, ракување со отпадот  

Алатот веднаш после употребата темелно го миеме со вода. Со лопатка за исцедување на бојата го 
испразнуваме валјакот. Непотрошениот премаз (само тој која не сме го разредувале) во добро затворена 
амбалажа го чуваме за можни поправки или за подоцнежна употреба.  
Неупотребените течни остатоци не ги излеваме во канализација, водотеци или во околината, и не ги 
одстрануваме заедно со куќниот отпад. Согласно прописите за ракување со отпадот, класифицирани се како 
отпадоци со класификациски број 08 01 12 или 20 01 28 кои во добро затворена амбалажа се предаваат на 
регистрирани субјекти или  збирни центри за таков тип отпадоци или преку организиран транспорт на нештетни 
отпадоци од страна на комуналните служби. Отпадната исчистена амбалажа (15 01 02) се собира одвоено и се 
предава на рециклирање на овластен превземач или во собирен центар за таков тип на отпад. 
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8. Безбедност при работа и постапки за прва помош 

Заштитата на дишните патишта со заштитна маска и заштитата на очите со заштитни очила или со штитник за 
лице, потребна е само кај нанесувањето на боја со прскање, во спротивно ги почитуваме општите упатства и 
прописи за заштита при работа кај градежни односно бојаџиски работи. 
ПРВА ПОМОШ: 
Допир со очите: отворете ги очните капаци и обилно исплакнете ги со чиста вода (10 дo 15 min.), ако е потребно 
да се побара лекарска помош. Допир со кожата: да се одстрани натопената облека, кожата да се измие со вода и 
сапун, при повторен контакт со кожата препорачуваме превентивна заштита на рацете со крема. Голтање: 
веднаш устата да се измие со вода, да не се предизвикува повраќање, и веднаш да се побара лекарска помош. 
 
9. Складирање, транспортни услови и трајност 

Складирање и транспортирање при температура од +5 ºC дo +25 ºC, заштитено од директно сонце, надвор од 
дофат на деца, НЕ СМЕЕ ДА ЗАМРЗНЕ! 
Трајност при складирање во оригинална затворена и неоштетена амбалажа: најмалку 24 месеци. 
 
10. Контрола на квалитетот 

Карактеристиките за квалитетот на производот се одредени со интерни производни спецификации, и со 
словенски, европски и други стандарди. Достигнувањето на декларираното односно пропишаното ниво на 
квалитет во JUB го обезбедува веќе со години воведениот систем за целосно следење и контрола на квалитетот 
ISO 9001, што подразбира дневно проверување на квалитетот во сопствени лаборатории, повремено и во 
заводот за градежништво во Љубљана, како и во други независни стручни установи во Словенија и во странство. 
Контрола за здравствената исправност на производот врз сув нанос на дрвена површина направи Заводот за 
здравствена заштита во Марибор, при што производот е оценет како соодветен и нештетен по здравјето, а е 
погоден и за декоративна заштита на детски играчки.  
Во производството строго ги почитуваме словенските и европските стандарди од подрачјето за заштита на 
околината и заштита при работа, што се докажува со сертификатите ISO 14001 и OHSAS 18001. 
 
11. Други информации 

Техничките упатства во овој проспект се изработени врз основа на наши искуства, и се со цел при употреба на 
производот да се постигнат оптимални резултати. За штетата предизвикана поради погрешен избор на 
производот, поради неправилна употреба или поради неквалитетна работа, не преземаме никаква одговорност. 
 
Овој технички лист ги дополнува и заменува сите претходни изданија, го задржуваме правото од можни 
подоцнежни измени и дополнувања. 
 
Ознака и датум на издавање: TRC-040/13-pek, 21.03.2013 
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________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
JUB d.o.o.e.l. Skopje 
Bul. Jane Sandanski br. 79/a/3 
1000 Skopje 
Republika Makedonija  
T: +389 2 2454 027  
+389 2 2454 027        
F: +389 2 2455 235 
E: info@jub.com.mk 
www.jub.eu 
 
 
 
 

 

  
 
Производот е изработен во организација која поседува сертификати  
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 
 

 


