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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ 03.03.01-gr 
ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 
JUPOL GOLD 
βαφή εσωτερικών χώρων µε µεγάλη καλυπτικότητα 
 

1. Περιγραφή, χρήση 

Το JUPOL GOLD είναι χρώµα υδατικής διασποράς από πολυµερή συνδετικά συστατικά, φιλική προς το περιβάλλον, για 
χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Χρησιµοποιείται για διακοσµητική προστασία οροφών και τοίχων σε 
πολυκατοικίες και κτίρια επιχειρήσεων, σχολεία, παιδικούς σταθµούς, νοσοκοµεία, ξενοδοχεία, οίκους 
ευγηρίας και άλλα κτίρια. Κατάλληλες επιφάνειες είναι ψιλοί σοβάδες όλων των τύπων, επιφάνειες περασµένες µε 
εξοµαλυντικό υλικό, ανάγλυφο χαρτί ταπετσαρίας, ταπετσαρίες ρελιέφ από φλις ή επένδυση υαλοβάµβακα, αλλά και 
γυψοσανίδες, µείγµατα ινών – τσιµέντου, νοβοπάν, ασοβάτιστο µπετόν, κτλ. Είναι δυνατή η εφαρµογή και σε παλιές 
αλλά σταθερές υδατοδιαλυτές βαφές και σταθερούς διακοσµητικούς σοβάδες όλων των τύπων. 
 
Ιδιαίτερα χαµηλή περιεκτικότητα πτητικών οργανικών ενώσεων χαρακτηρίζει τη βαφή, ενώ δεν περιέχει µαλακτικά 
και βαρέα µέταλλα και γι’αυτό πληροί τα οικολογικά κριτήρια που αναφέρονται στην απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής 2002/739/EΚ, φέροντας το οικολογικό σήµα της Ε.Έ. (µε το οποίο πιστοποιούνται τα χρώµατα και τα 
βερνίκια εσωτερικού χώρου), στην τροποποιηµένη απόφαση 1999/10/ΕΚ και στα »Βασικά κριτήρια για βράβευση 
οικολογικών εταιριών, και βαφές τοίχου χαµηλών εκποµπών, RAL UZ 102, sept. 2003«.  
Η παραγωγή της βαφής βρίσκεται κάτω από τον συνεχή έλεγχο της TÜV SÜD Industrie Service GmbH, M όναχο 
και έλαβε το σήµα για βαφές διασποράς “  ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ και 
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ”  – POLLUTANT TESTED  και PRODUCTION MONITORED (TÜV SÜD Test Standard TM 
07 Dispersion Paints “Issue 09/04”). 
 
Η βαφή είναι απλή στην χρήση και διαθέτει πλούσιο χρωµατολόγιο παστέλ αποχρώσεων. Επιπλέον, 
χαρακτηρίζεται από υψηλή υδρατµοπερατότητα και είναι ανθεκτική στο υγρό τρίψιµο, γι’ αυτό αφαιρούµε την µη 
επίµονη βρωµιά από τις επιφάνειες µε µια πετσέτα βουτηγµένη σε διάλυµα κλασικού καθαριστικού οικιακής χρήσης. Για 
το βάψιµο των φυσιολογικά απορροφητικών, ανοιχτόχρωµων και όχι  πολύ βρώµικων επιφανειών σε λιγότερα 
απαιτητικά κτίσµατα, συνήθως αρκεί ένα χέρι εφαρµογής της βαφής. 
 
 
Στις βαφές για την διακοσµητική προστασία τοίχων και οροφών σε χώρους, όπου λόγω της υψηλής υγρασίας στον 
αέρα, υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να εµφανιστεί εξίδρωση, µπορούµε να προσθέσουµε 5 µέχρι 7,5 % (50 µέχρι 75 ml/l) 
JUBOCID για µέρη όπως οι γωνίες, πίσω από ντουλάπες και γενικά όπου υπάρχει αυξηµένη ανάπτυξη διαφόρων 
ειδών µούχλας (κουζίνες, µπάνια και άλλα υγειονοµικά σηµεία, πλυσταριά, αποθήκες, κτλ.).   
 
2. Συσκευασία και αποχρώσεις 

Πλαστικά δοχεία των 0,75, 2, 5, 10 και 15 l: 
       •       λευκό (απόχρωση 1001) 
       •       351 αποχρώσεις σύµφωνα µε την κάρτα χρωµάτων ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ  
               ΣΟΒΑ∆ΕΣ (στα κέντρα JUMIX, στα εκθετήριο των εµπορευµάτων)   

• 1928 αποχρώσεις σύµφωνα µε την κάρτα χρωµάτων NCS (στα κέντρα JUMIX, στα εκθετήριο των 
εµπορευµάτων) 

       •       για παστέλ αποχρώσεις είναι δυνατή η ανάµιξη µε DIPI KONCENTRAT  
               (µέχρι 100 ml σε 5 l χρώµατος) 
       •       Κάτω από ορισµένες συνθήκες είναι δυνατή η διάθεση αποχρώσεων  
               σύµφωνα µε την επιθυµία του πελάτη. 
 
Μπορούµε να ανακατέψουµε διαφορετικές αποχρώσεις του προϊόντος, στις προτιµητέες αναλογίες! 
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3. Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Πυκνότητα 
(kg/dm3) 

~1,60 

Περιεκτικότητα πτητικών οργανικών ενώσεων HOS 
(VOC) (g/l) 

<1 
 
απαραίτητο EU VOC – κατηγορία A/a (από 01.01.2010): 
<30 

Στεγνό µε το 
άγγιγµα 

~3 Χρόνος στεγνώµατος  
Θ = 20 ºC, σχετ. υγρασία αέρα = 65% 
(ώρες) 
 

Κατάλληλο για  
περαιτέρω 
εργασία 

4 - 6 

Ανθεκτικότητα 
στο υγρό 
τρίψιµο  

Ανθεκτικό, κατηγορία 3 

Καλυπτικότητα κατηγορία 2 µε 7,5 m2/l 

Κατάταξη σύµφωνα 
µε  
EN 13300 

Λάµψη µατ 

συντελεστής µ  
(-) 

<400 

Χαρακτηριστικά 
στεγνού 
χρωµατικού 
επι-στρώµατος 

Υδρατµοπερατότητα  
EN ISO 7783-2 

τιµή Sd (d = 
100 µm)  
(m) 

<0,04 
κατηγορία I (υψηλή υδρατµοπερατότητα) 

 
 
Βασικά συστατικά: συνδετικά αιθυλενίου-οξικού βινυλίου, αιθυλενίου-οξικού βινυλίου, αργυλοπυριτικά πληρωτικά, 
ασβεστίτης, διοξείδιο τιτανίου, πηκτικά κυτταρίνης, νερό 
 
4. Προετοιµασία επιφάνειας 

Η επιφάνεια να είναι στέρεη, στεγνή και καθαρή – χωρίς κακοτεχνίες (κακές ενώσεις) και σκόνη, λιπαρότητα/λάδια και 
άλλους ρύπους. 
 
Το στέγνωµα νέων σοβάδων και εξοµαλυντικών µειγµάτων σε φυσιολογικές συνθήκες (Θ = +20 ºC, σχετική υγρασία = 
65%) είναι τουλάχιστον µια µέρα για κάθε mm πάχους, ενώ είναι τουλάχιστον ένας µήνας για επιφάνειες µπετόν. Από 
τις ήδη βαµµένες επιφάνειες αφαιρούµε βαφές που γρήγορα εµποτίζονται στο νερό, και από ελαιόχρωµα, βερνίκια και 
εµαγιέ. Πριν την εφαρµογή της βαφής, απολυµαίνουµε απαραιτήτως τις µολυσµένες από µούχλα επιφάνειες. 
 
Πριν το πρώτο βάψιµο, είναι απαραίτητο το αστάρωµα. Προτείνουµε AKRIL  EMULSION αραιωµένο µε νερό (AKRIL  
EMULSION : νερό = 1 : 1) ή τη βαφή αραιωµένη µε νερό (JUPOL GOLD : νερό = 1 : 1). Για πιο απαιτητικές ή λιγότερο 
ποιοτικές επιφάνειες (λιγότερο ποιοτικές επενδύσεις από γυψοσανίδες, µείγµατα ινών – τσιµέντου, νοβοπάν και µη 
σοβατισµένες επιφάνειες µπετόν), JUKOLPRIMER αραιωµένο µε νερό (JUKOLPRIMER : νερό = 1 : 1). Εφαρµόζουµε 
το αστάρι µε πινέλο, µε µακρύτριχο γούνινο ή υφασµάτινο ρολό ή και µε ψεκασµό. Μπορούµε να ξεκινήσουµε την 
εφαρµογή της βαφής, σε φυσιολογικές συνθήκες (Θ = +20 ºC, σχετική υγρασία = 65%), 6 ώρες (AKRIL  EMULSION ή 
JUPOL GOLD) ή 12 ώρες (JUKOLPRIMER) µετά την ολοκλήρωση του ασταρώµατος. 
 
Στην ανανέωση της βαφής και πριν την εφαρµογή βαφής σε επιφάνειες περασµένες µε εξοµαλυντικό υλικό µε 
δυνατότητα διαπνοής, συνήθως δεν χρειάζεται αστάρωµα. 
 
Μέση κατανάλωση (εξαρτάται από την απορροφητικότητα και την τραχύτητα της επιφάνειας):  
AKRIL EMULSION  90 – 100 g/m2  
ή 
JUPOL GOLD   90 – 100 ml/m2  
ή 
JUKOLPRIMER    90 – 100 ml/m2 
 
5. Προετοιµασία βαφής 

Πριν την εφαρµογή, ανακατεύουµε πολύ καλά τη βαφή, και αν χρειαστεί, χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα τεχνικά µέσα 
και οδηγίες, την αραιώνουµε µε νερό (το πολύ 10 %). ΠΡΟΣΟΧΗ! Η καλυπτικότητα της βαφής µειώνεται µε την 
αραίωση! 
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Τη βαφή που θα χρησιµοποιήσουµε για την επάλειψη των τελικών επιφανειών (ή ακόµα καλύτερα: όλων των 
επιφανειών που θα βάψουµε µε την ίδια χρωµατική απόχρωση), εξοµοιώνουµε σε αρκετά µεγάλο δοχείο. Για µεγάλες 
επιφάνειες, για τις οποίες δε µπορούµε –για τεχνικούς λόγους– να εξασφαλίσουµε αρκετή ποσότητα βαφής για ένα 
πέρασµα, ανακατεύουµε στο δοχείο εξοµοίωσης το περιεχόµενο τουλάχιστον τριών δοχείων βαφής. Μόνο όταν 
καταναλώσουµε το ένα τρίτο της βαφής από το δοχείο εξοµοίωσης, αντικαθιστούµε µε νέα βαφή, την οποίο 
ανακατεύουµε καλά µε το υπόλοιπο του δοχείου εξοµοίωσης, κ.ο.κ.  ∆εν είναι απαραίτητη η  εξοµοίωση λευκής βαφής 
της ίδιας παρτίδας που δεν αραιώσαµε. 
 
∆εν επιτρέπεται καµία „διόρθωση“ κατά τη διάρκεια του βαψίµατος (πρόσµιξη χρωµατικών µέσων, αραίωση, κτλ). 
Υπολογίζουµε τις ποσότητες χρώµατος που θα χρειαστούµε για την κάθε επιφάνεια, από το εµβαδόν της επιφάνειας και 
τα στοιχεία που έχουµε για τη µέση κατανάλωση, ενώ σε συγκεκριµένες συνθήκες µπορούµε να υπολογίσουµε την 
κατανάλωση, δοκιµάζοντας σε ένα αρκετά µεγάλο σηµείο. 
 
6. Εφαρµογή βαφής 

Περνάµε τη βαφή σε δύο «χέρια» µε διάλειµµα 4 – 6 ωρών (Θ = +20 ºC, σχετική υγρασία = 65%) µε µακρύτριχο ρολό 
χνουδωτής υφής (µήκος τρίχας 18-20 mm). Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ρολό από φυσική ή συνθετική τρίχα, δηλαδή 
από επένδυση συνθετικών ινών (πολυαµίδιο, ντραλόν, vestan, νάιλον, περλόν ή πολυαιστέρας), µε ψεκασµό ή µε 
πινέλο βαφής, ειδικό για εφαρµογή βαφών διασποράς. Κατά την εφαρµογή µε ρολό, χρησιµοποιούµε το κατάλληλο γι’ 
αυτή τη χρήση δίχτυ. 
 
Βάφουµε την κάθε επιφάνεια τοίχου χωρίς διακοπές από το ένα έως το άλλο άκρο. Mε το κλασικό/στάνταρντ µακρύτριχο 
ρολό βαφής ή το πιστόλι ψεκασµού δουλεούµε πρώτα τις επιφάνειες που είναι δύσκολο να προσεγγίζουµε (γωνίες, 
αυλάκια, στενά και «δύσκολα» σηµεία µεταξύ παραθύρων και τοίχων, κτλ.). Στην εργασία αυτή, βοηθάει πολύ ένα 
πινέλο βαφής µε το κατάλληλο µέγεθος, όπως και –κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες– µικρότερου µεγέθους ρολά.   
 
Η εφαρµογή της βαφής είναι δυνατή µόνο κάτω από κατάλληλες µικροκλιµατικές συνθήκες: θερµοκρασία αέρα και 
επιφάνειας εργασίας από +5 ºC µέχρι +35 ºC, η σχετική υγρασία αέρα όχι µεγαλύτερη από 80 %. 
 
Μέση κατανάλωση για διπλό πέρασµα:  
JUPOL GOLD         160 – 190 ml/m2 , εξαρτάται από την απορροφητικότητα και την τραχύτητα της επιφάνειας                    
 
7. Καθαρισµός εργαλείων, διαχείριση απορριµµάτων 

Καθαρίζουµε τα εργαλεία επιµελώς µε νερό αµέσως µετά τη χρήση. 
 
Το προϊόν που δε χρησιµοποιήσαµε (µόνο αυτό που δεν αραιώσαµε!), µπορούµε να το αποθηκεύσουµε για µετέπειτα 
χρήση, αφού κλείσουµε πολύ καλά τη συσκευασία. Τα υγρά αχρησιµοποίητα υπολείµµατα δεν πρέπει να απορριφθούν 
σε αποχετεύσεις ή στο περιβάλλον, ούτε να πεταχτούν µαζί µε τα κοινά οικιακά σκουπίδια. Τα ανακατεύουµε µε τσιµέντο 
(προσθέτοντας αν θέλουµε υπολλείµατα κονιάµατος, άµµο, πριονίδια) και αφού ξεραθούν τα τοποθετούµε σε ειδικούς 
κάδους απόρριψης οικοδοµικών υλικών (κωδικός αριθµός 17 09 04) ή στους δηµοτικούς κάδους απορριµµάτων 
(κωδικός αριθµός 08 01 12). 
 
Η συσκευασία µπορεί να ανακυκλωθεί, αφού καθαριστεί. 
 
8. Ασφάλεια κατά την εργασία 

Η προστασία του αναπνευστικού µε προστατευτική µάσκα και των µατιών µε προστατευτικά γυαλιά ή µάσκα για το 
πρόσωπο, είναι απαραίτητη µόνο κατά την εφαρµογή του προϊόντος µε ψεκασµό, αλλά για όλους τους άλλους τρόπους 
εφαρµογής (βούρτσα ή ρολό) δεν είναι απαραίτητη η χρήση πρόσθετων, ειδικών προστατευτικών µέσων και η λήψη 
ειδικών µέτρων. Ακολουθήστε τις γενικές οδηγίες και τους κανόνες ασφάλειας που σχετίζονται µε οικοδοµικές και 
ελαιοχρωµατιστικές  εργασίες. 
 
Εάν η βαφή έρθει σε επαφή µε τα µάτια, ξεβγάλτε αµέσως µε νερό. 
 
9. Συντήρηση και ανανέωση των βαµµένων επιφανειών 

Οι προσόψεις δεν χρειάζονται κάποια ειδική συντήρηση. Οποιαδήποτε σκόνη ή άλλη βρωµιά µπορεί να αφαιρεθεί µε 
ξεσκόνισµα ή σκούπισµα. Η επίµονη σκόνη και οι λεκέδες αφαιρούνται µε ελαφρύ τρίψιµο µε υγρή πετσέτα ή 
σφουγγάρι, το οποίο έχουµε βουτήξει σε διάλυµα κοινού καθαριστικού οικιακής χρήσης. Εν συνεχεία ξεβγάζουµε την 
επιφάνεια µε καθαρό νερό.  
 
Στις επιφάνειες από τις οποίες δε µπορούµε να αφαιρέσουµε βρωµιές ή λεκέδες µε τον παραπάνω τρόπο, θα πρέπει να 
ξαναβάψουµε την επιφάνεια, µε νέο διπλό πέρασµα της βαφής, µε τον τρόπο που περιγράφεται στο κεφάλαιο 
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»Εφαρµογή βαφής«. Συνήθως σε αυτή τη φάση δεν είναι απαραίτητη η χρήση primer. 
 
10. Αποθήκευση, συνθήκες µεταφοράς και διάρκεια 

Αποθήκευση και µεταφορά σε θερµοκρασίες από +5 ºC µέχρι +25 ºC, προστατευµένο από την απευθείας έκθεση στον 
ήλιο, µακριά από παιδιά. ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΨΥΧΘΕI! 
 
Η διάρκεια αποθήκευσης, στην αρχική, κλειστή και άφθαρτη συσκευασία είναι τουλάχιστον 18 µήνες. 
 
11. Έλεγχος ποιότητας 

Τα χαρακτηριστικά ποιότητας του προϊόντος έχουν καθοριστεί από τις εσωτερικές κατασκευαστικές προδιαγραφές και 
πληρούν σλοβενικά, ευρωπαϊκά και άλλα στάνταρντ. Η επίτευξη της αναφερόµενης και πιστοποιηµένης ποιότητας 
ελέγχεται καθηµερινά, εδώ και χρόνια, µε το σύστηµα ελέγχου ποιότητας ISO 9001, στα εργαστήρια της εταιρίας, 
συνεχώς από το TÜV SÜD Industrie Service GmbH στο Μόναχο, περιοδικώς στο σλοβενικό Ινστιτούτο ∆οµικών 
Κατασκευών στη Λιουµπλιάνα, στο Forschungsinstitut für Pigmente und Lacke της Στουτγκάρδης και σε ανεξάρτητα 
εξιδικευµένα ινστιτούτα στη Σλοβενία και στο εξωτερικό. Στην παραγωγή του προίόντος ακολουθούµε µε αυστηρότητα 
τα σλοβενικά και ευρωπαϊκά στάνταρντ σχετικά µε την προστασία του πειβάλλοντος και την εξασφάλιση της ασφάλειας 
και της υγείας κατά τη διάρκεια της χρήσης, κάτι που αποδεικνύεται µε το πιστοποιητικό ISO 14001 και OHSAS 18001. 
 
12. Άλλες πληροφορίες 

Οι τεχνικές οδηγίες σε αυτό το φύλλο (προσπέκτους) έχουν δoθεί µε βάση τις δικιές µας εµπερίες και µε στόχο να 
υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα µε τη χρήση του προϊόντος. ∆εν ευθυνόµαστε για ζηµιές που πιθανόν να 
προκληθούν από επιλογή λάθος προϊόντος, από λάθος χρήση ή αντιεπαγγελµατική εργασία. 
 
∆ιαφοροποιήσεις στην απόχρωση, µεταξύ της παλέτας χρωµάτων, του δειγµατολογίου και του τελικού προϊόντος είναι 
πιθανόν να υπάρξουν, όµως η κοινή χρωµατική διαφορά ∆Ε2000 – σύµφωνα µε το ISO 7724/1-3 και το αρχικό µοντέλο 
CIE DE2000 - δεν ξεπερνάει το 1,5 για αποχρώσεις της παλέτας ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑ∆ΕΣ της JUB, ή 2,5 για 
αποχρώσεις από τις κάρτες χρωµάτων NCS και RAL. Για τον έλεγχο του χρώµατος, αφού στεγνώσει σωστά η βαφή, 
συγκρίνετε σε δοκιµαστική επιφάνεια και µε τη στάνταρντ απόχρωση του προϊόντος, που θα βρείτε στo κέντρο 
έρευνας/TRC JUB d.o.o. Η βαφή που έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε άλλα δειγµατολόγια και παλέτες χρωµάτων, είναι 
για τις διαθέσιµες βάσεις και αποχρώσεις της JUB, η πιο πιθανή κοντινή προσέγγιση, γι’ αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις, 
η κοινή χρωµατική απόκλιση από το επιθυµητό αποτέλεσµα µπορεί να είναι µεγαλύτερη από την προαναφερόµενη 
εγγυηµένη τιµή. Αντικέιµενο παραπόνων δε µπορεί να γίνει η διαφοροποίηση στην χρωµατική απόχρωση, που µπορεί 
να προέλθει από αντιεπαγγελµατική εργασία, διαφορετική τεχνική εφαρµογή και προετοιµασία της βαφής από αυτή που 
αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης, µη σεβασµού των οδηγιών στο στάδιο της διόρθωσης ή τέλος από εφαρµογή σε 
ακατάλληλη επιφάνεια, όπως µε υπερβολικά υψηλή ή πολύ κακή απορροφητικότητα, υπερβολικά τραχειά ή όχι αρκετά 
τραχειά, υγρή ή όχι αρκετά στεγνή. 
 
Οι τεχνικές αυτές οδηγίες συµπληρώνουν και αντικαθιστούν όλες τις σχετικές προηγούµενες, και η εταιρία διατηρεί το 
δικαίωµα να συµπληρώσει ή να τροποποιήσει τα τεχνικά στοιχεία.  
 
Σήµα και ηµεροµηνία έκδοσης: TRC-039/10-gru-tor , 24.01.2010 
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