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FIŞA TEHNICĂ 02.05-ro 
GLETURI 

 
JUBOLIN REPARATUR 
glet pentru interior în tub 
 

1. Descriere, utilizare 

JUBOLIN REPARATUR este un glet de dispersie folosit pentru a acoperi mici adâncituri, crăpături, găuri, 
zgârieturi, tăieturi etc. de pe pereţii interiori şi tavane. După gletuire, suprafeţele capătă o culoare alb-murdar şi pot 
fi vopsite cu toate tipurile de vopsele de dispersie pentru pereţi, pe ele pot fi aplicate tapete şi alte produse decorative. 
 
 
Are o bună priză la tencuielile fine din var-ciment şi chiar ciment, la panourile din gips-carton, poate fi folosit si la 
gletuirea suprafeţelor din beton netencuit, a pereţilor netencuiţi din beton poros, a plăcilor din ciment fibros, din 
prefabricate etc. Poate fi aplicat şi pe suprafeţele deja vopsite, cu condiţia ca vopseaua veche să fie rezistentă la apă şi 
cu o priză bună. 
 
 
Se caracterizează printr-o ridicată tixotropie, astfel că »nu curge şi nu se întinde« din orificiile, zgârieturile şi 
tăieturile care sunt mult mai adânci decât  grosimea maximă admisă a stratului aplicat. 
 
2. Mod de ambalare 

Tuburi din plastic de 150 g 
 
3. Date tehnice 

densitate 
(kg/dm3) 

~1,67 

grosimea stratului 
(mm) 

1-2 (pentru fiecare strat) 

timp de uscare 
temp. = +20 ºC, 
umid.rel. a aerului = 
65 % 
(ore) 

gata pentru şlefuire ~12 

coeficient µ  
(-) 

<40 permeabilitate la 
vapori 
EN ISO 7783-2 valoare  

Sd (d = 3 mm) 
(m) 

<0,12 
clasa I (permeabilitate ridicată) 

aderenţa la tencuiala standard din var-ciment (1 
: 1 : 6) 
EN 1542 
(MPa) 

>0,45 

 
 
Substanţe principale: liant acetatic, aditivi fini calcitici, agenţi de îngroşare minerali şi din celuloză, apă 
 
4. Pregătirea suportului 

Suprafaţa trebuie să fie solidă, uscată şi curată – fără porţiuni care se desprind, praf, săruri uşor dizolvabile în apă, 
grăsimi şi alte impurităţi. Praful şi impurităţile se înlătură prin aspirare sau prin tencuire, petele de ulei de pe suprafeţele 
de beton, rămase de la matriţele de turnare se spală cu un jet de apă fierbinte sau de aburi. De pe vopsitoriile vechi se 
vor înlătura vopselele care se înmoaie în apă, cele pe bază de ulei, lacurile sau emailurile. Este obligatoriu ca 



 

suprafeţele infectate cu mucegaiuri să se dezinfecteze înainte de aplicarea produsului. 

 

Înainte de aplicarea gletului, tencuielile proaspete trebuie să fie lăsate să se usuce, respectiv să se matureze pentru 
fiecare centimetru de grosime cel puţin 7-10 zile. Iar cele  noi din beton, minimum o lună (perioadele de timp indicate 
pentru uscare sunt valabile în condiţii normale: temp. +20 °C, umid.rel. a aerului = 65 %).  

 
5. Aplicarea gletului 

Glet din tub se scoate pe şpaclu şi apoi se aplică pe porţiunea care trebuie reparată. În cazul în care zone deteriorate 
este adâncă, se repetă procedeul, deoarece produsul se contractă la uscare. Se aşteaptă uscarea chitului, apoi locul 
chituit se şlefuieşte cu hârtie de şlefuire. Dacă pe suport urmează să se realizeze lucrări decorative pretenţioase, 
acesta se şlefuieşte cu hârtie de şlefuire nr.150, pentru alte situaţii, se foloseşte hârtie de şlefuire nr. 80 – 120. 
 
Aplicarea produsului se poate face numai în condiţii microclimatice adecvate: temperatura aerului şi a suprafeţei nu 
trebuie să fie sub +5 ºC şi nici să depăşească +35 ºC, umiditatea relativă a aerului nu trebuie să fie mai mare de 80 %. 
 
Consumul aproximativ, respectiv mediu: în funcţie de mărimea suprafeţei deteriorate! 
 
6. Curăţirea sculelor, tratarea deşeurilor 

Imediat după folosire, sculele se spală bine cu apă. 

 
Gletul nefolosit se păstrează în ambalajul bine închis pentru o eventuală reparare sau utilizare ulterioară. Resturile 
nefolosite precum şi deşeurile se amestecă cu ciment (se pot adăuga şi resturile şi deşeurile întărite de mortar, nisip, 
rumeguş) şi odată întărite se aruncă la rampele de depozitare a reziduurilor din construcţii (numărul de clasificare a 
deşeurilor: 17 09 04) sau comunale (numărul de clasificare 08 01 12). 

 
Ambalajele curăţate pot fi reciclate. 
 
7. Siguranţa muncii 

Se vor respecta şi instrucţiunile generale şi reglementările privind siguranţa muncii în construcţii şi vopsitorie. 
 
8. Condiţii de depozitare, de transport şi valabilitate 

Produsul se depozitează şi se transportă la o temperatură de +5ºC - +25ºC; a nu se expune direct la soare, a nu se 
lăsa la îndemâna copiilor, A SE FERI DE ÎNGHEŢ! 
 
Valabilitate (dacă se păstrează închis în ambalajul original, nedeteriorat): minimum 15 luni. 
 
9. Controlul calităţii 

Caracteristicile de calitate ale produsului sunt stabilite conform specificaţiilor interne de producţie şi conform altor 
standarde slovene şi europene. Realizarea nivelului de calitate declarat şi regulamentar  este asigurat  la JUB de 
sistemul de management şi de control al calităţii ISO 9001, introdus de mai mulţi ani, care presupune o verificare zilnică 
a calităţii în laboratoarele proprii, uneori la Direcţia pentru construcţii din Ljubljana, precum şi la alte instituţii de 
specialitate independente din ţară şi din străinătate. În procesul de producţie a acestui produs respectăm cu 
stricteţe standardele slovene şi europene în domeniul protecţiei mediului şi al asigurării securităţii sănătăţii la locul de 
muncă, confirmate de certificatele ISO 14001 şi OHSAS 18001. 

 
10. Alte informaţii 

Instrucţiunile tehnice din acest prospect se bazează pe experienţele noastre şi au drept scop obţinerea unor rezultate 
optime în utilizarea produsului. Nu ne asumăm nici o răspundere pentru daunele provocate de alegerea greşită, de 
utilizarea şi aplicarea necorespunzătoare a produsului. 
 
Această fişă tehnică modifică şi completează toate fişele anterioare, ne rezervăm dreptul de a face eventuale modificări 
şi completări ulterioare. 
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_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
JUB kemična industrija d.o.o. 
Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SLOVENIJA 
tel.: (01) 588 41 00 h.c., (01) 588 42 17 prodaja,  
(01) 588 42 18 ali 080/15 56 svetovanje  
fax: (01) 588 42 50 prodaja 
e-mail: jub.info@jub.si 
spletna stran: www.jub.eu 

 

 

http://www.jub.eu/

	Valabilitate (dacă se păstrează închis în ambalajul original, nedeteriorat): minimum 15 luni.

