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JUBOCID 
biocidní p řípravek na  ochranu zdiva proti  plísni  

 

 
 

 

 
 
 

JUBOCID je vodní suspenze biocidních látek, která se přidává do vnitřních malířských disperzních barev (JUPOL, 
JUPOL GOLD, JUPOL BRILJANT, JUPOL LATEX MAT, JUPOL LATEX POLMAT, JUPOL LATEX SATEN), a 
účinně tak zamezuje resp. znemožňuje růst a rozvoj většiny nejrozšířenějších plísní na zdivu. Výrobek lze používat 
pouze jako preventivní fungicidní p řísadu do barev , neúčinkuje jako dezinfekční prostředek na již napadené 
povrchy.  
Zatřídění podle předpisu 98/8/ES: prostředek pro ochranu povlakových vrstev, ochranný prostředek ve stavebnictví. 

 
 

Nádobu před použitím důkladně protřepeme a JUBOCID dobře zamícháme do disperzní barvy; dávkování 50 až 75 ml 
JUBOCIDU na 1 l barvy. Přípravek pouze zanedbatelně mění konzistenci barvy, na její odstín a jiné technologické 
charakteristiky, podstatné pro nanášení barvy, žádný vliv nemá. Suchý nátěr není nebezpečný pro zdraví lidí ani 
zvířat. Již napadené povrchy je nutno p ředem dezinfikovat ALGICIDEM . 
Pracovní podmínky p ři nanášení a schnutí barvy s p řísadou JUBOCIDU:  teplota vzduchu a stěnového podkladu 
nesmí být nižší než +5ºC ani vyšší než +35ºC, rel. vlhkost vzduchu nejvýše 80%. 
 
Technické údaje 
Hustota(kg/dm3) cca 1,00 
Spotřeba (ml/m2) 50 až 75 ml/l malířské barvy 
Doba schnutí 
(T=20ºC, rel. vlhkost vzduchu 65%) 

doba schnutí použité barvy 

 
 
 

Balení  Skladování a p řepravní podmínky  Trvanlivost p ři skladování 
v origináln ě uzav řeném a 
nepoškozeném obalu 

plastové nádoby 500 ml v těsně uzavřené nádobě, teplota do +25°C, 
chráněné před přímým slunečním zářením,  
NESMÍ ZMRZNOUT! 
mimo dosah dětí  

nejméně 24 měsíců 

 
 
 

Nářadí ihned po použití důkladně omyjte vodou. 
 
Bezpečnost p ři práci  
 
JUBOCID je biocidní výrobek a je za řazen mezi nebezpe čné přípravky (symbol nebezpe čnosti: Xi - 
DRÁŽDIVÝ). 
Používejte biocidní p řípravky bezpe čně. Před použitím si vždy p řečtěte údaje na obalu a p řipojené informace 
o přípravku. 
Krom ě níže uvedených pokyn ů dbejte také speciálních pokyn ů uvedených v bezpe čnostním listu.  
 
 
 

Popis a použití  

Návod k použití  

Balení, skladování,  trvanlivost  

Čist ění nářadí 
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Výrobek obsahuje 2-oktyl-2H-izotiazol-3-on (CAS:26530-20-1): 0,49 g/l;  
pirition zinku (CAS:13463-41-7): 4,55 g/l;  
3-jodo-2-propynil butylkarbamat (CAS:55406-53-6): 0,51 g/l  
 
R36 - Dráždí oči.  
R52/53 - Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.  
 
S2 - Uchovávejte mimo dosah dětí.  
S24/25 - Zamezte styku s kůží a očima.  
S28 - Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.  
S29 - Nevylévejte do kanalizace.  
S46 - Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.  
S61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.  
 
Ochrana rukou a t ěla:  při dlouhodobější expozici použijte ochranné rukavice. Ochrana o čí: používejte ochranné 
brýle nebo obličejový štít.  
 
PRVNÍ POMOC 
Styk s k ůží: odstraňte potřísněný oděv, omyjte kůži vodou a mýdlem. Styk s o čima:  promývejte oči velkým 
množstvím čisté vody (10 - 15 minut) při násilně otevřených víčkách. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.          
Požití:  je-li postižený při vědomí, vypít 1 až 2 sklenice vody, nevyvolávat zvracení. Ihned vyhledat lékařskou pomoc.  

 
Zdravotní nezá vadnost  
Suchý nátěr barvou ošetřenou JUBOCIDEM není zdraví škodlivý. 
 
Nakládání s odpad y 
Prázdný obal, zbytky nepoužitého přípravku nebo přípravek, který má prošlou dobu trvanlivosti nutno odevzdat na 
skládku nebezpečného odpadu nebo osobě oprávněné k nakládání s odpady (viz bezpečnostní list). Oplachová 
voda se použije pro ředění barvy. Zbytky JUBOCIDU nevylévejte do kanalizace, vodote čí a do zem ě (dráždivý 
odpad  s klasifikačním číslem 08 01 11*, nevyčištěný obal: 15 01 10*). Vymytý obal lze použít k recyklaci.  
 

 
Kontrola kvality  
ISO 9001 a ISO 14001 se průběžně ověřují ve vlastních laboratořích a občasně také v různých nezávislých 
odborných zařízeních v různých evropských zemích. 
 
 
 
 
Návody v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě našich zkušeností a s cílem, aby při 
použití výrobku byly dosaženy optimální výsledky. Za škody, způsobené nesprávnou volbou výrobku, 
nesprávným používáním nebo z důvodu nekvalitního zpracování, nepřebíráme žádnou odpovědnost.  
 
Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání, výrobce si vyhrazuje právo 
možných pozdějších změn a doplňků. Březen 2008. 
 
Výrobce: JUB kemična industrija d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SLOVINSKO 
Generální zastoupení a distributor pro ČR:  JUB a.s., Masarykova 265, 399 01 Milevsko, tel. 382 521 187, http://www.jub.cz 

 

 


