
Technický list 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
JOB - Z 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Penetrační základová bílá disperzní omítková barva pro vnitřní i venkovní použití. 

 

Definice : Jednoduše zpracovatelná zářivě bílá, vydatná, vysoce přilnavá, difúzní, vodou ředitelná 

barva bez organických rozpouštědel. Směs přírodních plniv a pigmentů s pojivem na bázi vodné 

disperze makromolekulárních látek s přísadou speciálních aditiv a ochranných prostředků.  

 

Použití :  JOB-Z   je speciální  podkladová,  penetrační  omítková  barva  pro vnitřní i vnější  použití. 

Vhodná  pro  zpevnění  a  vyrovnání  savosti  podkladů  pro  následnou aplikaci  disperzních, 

silikonových  a  minerálních  omítkovin.   

 

Všeobecné požadavky pro podklad :    Podkladové omítky musí být vyzrálé min.4-6 týdnů a musí mít 

min. soudržnost 0,2 MPa. Podklad musí být zbaven prachu, nečistot, mastných skvrn, železných 

předmětů ( hřebíky, dráty ) a všech volných, lehce se odlupujících částí omítky nebo všech zbytků 

nátěrů. Plochy podkladu musí být hladké, tvrdé, bez výstupků a trhlin. Menší  nerovnosti  nebo  

praskliny se vyspraví po navlhčení jemnou polymercementovou maltou nebo disperzní stěrkovou 

hmotou (jednosložkovou stěrkovou hmotou CR 100). Při náročnějším  použití  nebo při nedokonale 

pevném podkladu  provedeme penetraci podkladu penetračním roztokem ( PD 28 nebo Sokrat 2802 A  s 

vodou v poměru  1 : 5-10 )  a to nejlépe válečkem. 

 

Podmínky pro zpracování :  Práce se provádí při teplotách vyšších než + 3 
0

C. Při aplikaci  je nutné se 

vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při nízkých teplotách nebo při vysoké relativní 

vlhkosti vzduchu tj. při podmínkách prodlužujících dobu zasychání základové barvy JOB-Z počítat 

s pomalejším zasycháním a tím s možností poškození deštěm i po více než 8 hodinách. 

 

Mísící poměr : na 1 kg barvy se přidá  0,1- 0,2 kg  čisté vody ( dle savosti podkladu a volby aplikačního 

nanášení ). Barvu JOB-Z lze tónovat světlostálými tónovacími prostředky ( tónovací barvy nebo pasty ). 

 

Aplikace : Barvu promícháme a naředíme čistou vodou podle potřeby, max. ředění 20 %  (tj. na 1 kg 

barvy JOB-Z se přidá max. 0,2 kg čisté vody). Nanášení provádíme válečkem, štětkou nebo stříkáním. 

 

Doba zasychání :    4 - 6 hod. dle teploty a vlhkosti podkladu a okolního prostředí.  

 

Vydatnost :     0,15 - 0,25 kg/m
2

  ( dle savosti podkladu a dle volby aplikačního nanášení ). 

 

Balení : PET vědra : á 1 kg; á 2 kg; á 5 kg ; á 15 kg ; á 25 kg 

 

Skladování : V původních obalech při teplotách + 5
 0

C až + 30 
0

C je skladovatelnost v krytých  

skladech 6 měsíců bez změny vlastností. Penetrační barvu JOB-Z nutno chránit  

před zmrznutím.  Obaly též nesmí být vystaveny přímému slunečnímu záření 

a teplotám nad + 40 
0

C. 

 

Ekologie :    Zbytky, úkapy a nálepy lze po zaschnutí ukládat na skládce jako inertní stavební odpad. 

Prázdné obaly čistě vymyté se vrací zpět k recyklaci nebo se likvidují spálením v odpovídající spalovně.  

 

Penetrační barva JOB-Z je certifikována VÚPS Praha, certifikát č.: C5-05-0175 
 

 

 


