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UNITON 
univerzální tónovací barva  

 

DIPI COLOR 
pigment pro tónování vnit řních barev 

 

DIPI KONCENTRAT 
tónovací prost ředek pro tónování vnit řních barev 

 

 
 

 

Popis a oblast použití  
UNITON je ekologicky šetrná 
a zdraví neškodná tónovací 
barva, vyrobená na základě 
vodní disperze polymerních pojiv 
a kvalitních pigmentů. Ředí se 
vodou (do 5 %) a je odolná proti 
alkáliím. Používáme ji k tónování 
fasádních a vnitřních stěnových 
barev a akrylátových 
dekorativních omítek. Odstíny 1 
až 7, 9 a 15 jsou vhodné 
i k tónování silikátových 
a silikonových barev a omítek 
(dodržujte návod k použití na 
obalu barvy!). Plastovou láhev 
před použitím dobře protřepeme, 
požadované množství barvy pak 
elektrickým míchadlem nebo 
ručně důkladně zamícháme do 
připravené barvy nebo omítky. 
UNITON není vhodný k tónování 
vápenných nátěrů. 
UNITON lze použít i jako 
samostatný fasádní nebo vnitřní 
nátěr, především pro různé 
barevné dekorativní úpravy nebo 
nápisy. Specifické složení 
UNITONU obecně nezajišťuje 
dostatečnou kryvost barevných 
odstínů s označením 8 až 16. 
Proto lze tyto odstíny úspěšně 
použít jako samostatnou barvu 
pouze v případě, že podklad 
předem dvakrát natřeme 
vhodnou bílou barvou s vysokou 
krycí schopností (fasádní 

povrchy bílým 
ACRYLCOLOREM, vnitřní 
povrchy bílým JUPOLEM 
GOLD). Natřené povrchy jsou 
omyvatelné (EN 13300, třída 3). 
Suchý nátěr je zdravotně 
nezávadný. Při práci 
s UNITONEM jako samostatným 
nátěrem, dodržujte všechna 
pravidla, která platí pro nanášení 
akrylátové fasádní barvy 
ACRYLCOLOR (viz technický 
list) 
Barevné odstíny: safari (odstín 
1), okrová (odstín 2), koral 
(odstín 3), pompei (odstín 4), 
maron (odstín 5), bazalt (odstín 
6), kivi (odstín 7), turkiz (odstín 
8), citron (odstín 9), mimoza 
(odstín 10), aprikot (odstín 11), 
pink (odstín 12), ciklam (odstín 
13), violet (odstín 14), admiral 
(odstín 15) a azur (odstín 16). 
 
DIPI COLOR je tekutý prostředek 
pro tónování barev JUPOL a jim 
podobných vnitřních disperzních 
stěnových barev na pastelové 
odstíny. DIPI COLOR není 
vhodný pro tónování silikátových, 
silikonových a vápenných barev, 
ani nemůže být použit jako 
samostatný nátěr. Plastovou 
láhev před použitím dobře 
protřepeme, požadované 
množství barvy (doporučujeme 
nejvíce 200 ml na 15 l bílé barvy) 
pak ručně nebo elektrickým 

míchadlem důkladně zamícháme 
do disperzní barvy. DIPI COLOR 
různých odstínů můžeme mezi 
sebou míchat v libovolných 
poměrech. 
Barevné odstíny:  žlutá (odstín 
05), oranžová (odstín 15), 
červená (odstín 25), okrová 
(odstín 45), hnědá (odstín 55), 
zelená (odstín 75), modrá (odstín 
85) a černá (odstín 95) 
 
DIPI KONCENTRAT je pastovitý 
prostředek pro tónování různých 
vnitřních disperzních stěnových 
barev. Možné jsou více tmavé 
odstíny než při použití DIPI 
COLORU. Není vhodný pro 
tónování silikátových, 
silikonových a vápenných barev, 
ani nemůže být použit jako 
samostatný nátěr. Požadované 
množství barvy (doporučujeme 
nejvíce 200 ml na 10 l bílé barvy) 
pak ručně nebo elektrickým 
míchadlem důkladně zamícháme 
do disperzní barvy. DIPI 
KONCENTRAT různých odstínů 
můžeme mezi sebou míchat 
v libovolných poměrech. 
Barevné odstíny:  žlutá (odstín 
1), oranžová (odstín 2), okrová 
(odstín 3), hnědá (odstín 4), 
červená (odstín 5), zelená 
(odstín 6), modrá (odstín 7) 
a černá (odstín 8) 

Tónovací 
prost ředek 

Hustota  
(kg/dm 3) 

 
Balení 

Skladování  
v origináln ě uzav řeném a nepoškozeném balení  

UNITON cca 1,50 plastové lahve 750 ml nejméně 12 měsíců 
NESMÍ ZMRZNOUT, chránit před sluncem 

DIPI COLOR cca 1,10 plastové lahve 100 ml  
nejméně 24 měsíců 
NESMÍ ZMRZNOUT, chránit před sluncem 

DIPI KONCENTRAT cca 1,10 – 1,60 plastová tuba 100 ml  
nejméně 24 měsíců 
NESMÍ ZMRZNOUT, chránit před sluncem 
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Čistění nářadí 
Nářadí ihned po použití 
tónovacích prostředků důkladně 
omyjte vodou. 
 
 
Bezpečnost p ři práci  
Dbejte na obecná pravidla a 
předpisy pro bezpečnost při 
stavebních, resp. fasádních a 
malířských pracích. Zvláštní 
osobní ochranné prostředky ani 
zvláštní opatření pro bezpečnost 
práce nejsou při používání 
tónovacích prostředků zapotřebí. 
 
 
 
Nakládání s  odpadem  
Tekutý odpad je zařazen do 
kategorie s klasifikačním číslem 

08 01 12. Tekutý odpad se nesmí 
odstraňovat společně 
s domovním odpadem, vylévat 
do vody, kanalizace a na zem. 
V zatvrdlém stavu se se zbytky 
hmot nakládá jako 
s komunálním odpadem  
s klasifikačním číslem 08 01 12, 
resp. se stavebním odpadem  
s klasifikačním číslem 17 09 04. 
Čistý obal lze recyklovat. 
 
Návaznost na další výrobky 
JUB 
Viz technický list: 
06 Jupol – Vnitřní barvy,  
07 Vnitřní omyvatelné barvy,  
09 Vnitřní dekorativní nátěry,  
24 Akrylátové dekorativní omítky,  
26 Silikátové dekorativní omítky,  
27 Silikonové dekorativní omítky 

 
Zdravotní nezávadnost  
Na základě výzkumů Ústavu pro 
zdravotní péči v Mariboru nejsou 
suché vrstvy tónovacích 
prostředků zdraví škodlivé. 
 
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. 
Mezi stejnými barvami různých výrobních šarží mohou být menší rozdíly v barevných odstínech, 
avšak od odstínů, uvedených ve vzorníku se liší nejvíce o ∆E = 1,0 a ∆a = 0,4. Pro kontrolu těchto 
rozdílů je směrodatná suchá vrstva nanesené barvy na standardním testovacím kartonu. Rozdíly v 
barevných odstínech, vzniklé v důsledku nanášení barvy na různě savé a hrubé podklady, nemohou 
být předmětem reklamace. 
 
Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání, výrobce si vyhrazuje právo 
možných pozdějších změn a doplňků. Změna: Únor 2006. 
 
Výrobce: JUB kemična industrija d.d., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SLOVINSKO 
Generální zastoupení a distribuce v ČR:  JUB a.s., Masarykova 265, 399 01 Milevsko, tel. 382 521 187, http://www.jub.cz 

 

 


