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Otvoritev JUB Design Studio  
Prodajalna in razstavni salon
Ustanovitev JUB Akademije

Predstavljamo nove izdelke:

Program gradbene fizike  
JUB JUBIZOL Engineering  
JUmIx:

Barvni odtenki s tehnologijo  
prihodnosti že danes
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jub v regijiuvodnik

Spomladi smo slavnostno obeležili dolgo pri-
čakovan in načrtovan dogodek, 135 let uspe-
šnega delovanja našega podjetja, ki smo ga 
proslavili z otvoritvijo Tehnološko raziskoval-
nega centra (TRC). Ponosni smo na svoje pod-
jetje, saj se danes s takim jubilejem lahko po-
hvali le malo podjetij v državi.

Slavnostnega dogodka se je udeležilo več kot 400 poslovnih 
partnerjev iz Slovenije in tujine, predstavnikov bank, institucij, 
zbornic, zavodov, ministrstev in univerz. Povabilu sta se od-
zvala tudi dolgoletna JUB-ova »varovanka«, olimpijska zma-
govalka Petra Majdič, ki jo JUB kot športnico podpira že dolgo 
vrsto let, in predsednik Vlade RS, Borut Pahor. Premier Pahor je 
bil na prireditvi tudi slavnostni govornik in je med drugim po-
udaril: »Tehnološko raziskovalni center bo utrdil vlogo JUB-a 
kot enega izmed vodilnih v panogi na področju Slovenije kot 
tudi jugovzhodne Evrope. Podjetje JUB je že vrsto let izjemno 
uspešno podjetje, tako je bilo že v letu 2008 izbrano med prva 
tri podjetja, ki predstavljajo multinacionalke v nefinančnem 
sektorju, in predstavlja močno silo v regiji.« Njegove besede 
pa so bile tudi: »Podjetje JUB predstavlja vso filozofijo, kateri s 
svojimi dejanji sledi tudi Vlada RS. Stalno investiranje v raziska-
ve in razvoj, rast proizvodnje, spodbujanje podjetništva, skrb 
za lokalno okolje, dodatno zaposlovanje in napredek.«

Slavnostno smo 
obeležili 135-letnico 
obstoja in odprli 
nov Tehnološko 
raziskovalni center

Za nami je še eno dolgo vroče poletje, ki je bilo 
za nas v JUB-u še posebej vroče. Po izgradnji in 
otvoritvi novega TRC JUB, smo prenovili tudi našo  
maloprodajno trgovino in odprli nov razstavni 
salon, hkrati pa smo ustanovili JUB Akademijo.

V JUB-u z veseljem ugotavljamo, da vse več ljudi razmišlja o 
barvanju in ne le beljenju prostorov. Temu sledimo tako z na-
povedovanjem in prikazom barvnih trendov, kot tudi z otvo-
ritvijo novega razstavno prodajnega salona. V novem JUB De-
sign Studio razstavnem salonu si stranke tako lahko ogledajo 
vzorce vseh JUB-ovih odtenkov in fasadnih barv, notranjih 
barv, barv za les, kovino in beton. Prikazani so tudi posamezni 
ambienti, ki so usklajeni s trenutnimi barvnimi trendi v svetu.

Poleg vseh nanosov barv in tekstur, se obiskovalci razstavne-
ga salona lahko posvetujejo z arhitektom svetovalcem, ki jim 
bo pomagal pri izbiri barvnih kombinacij za njihov prostor ali 
fasado. Tehnični svetovalec pa jim bo pri tem pomagal pri iz-
biri najustreznejših materialov za obstoječo podlago. Vsi ste 
torej vljudno vabljeni v Dol pri Ljubljani, kjer se nahaja JUB 
Design Studio prodajalna in razstavni prostor. 

Kot posledica vse večjega povpraševanja po praktičnih in te-
oretičnih strokovnih izobraževanjih smo ustanovili smo tudi 
JUB Akademijo, ki kot institucija deluje v okviru podjetja JUB 
in izvaja najrazličnejša strokovna in praktična usposabljanja s 
področja zaključnih slojev v gradbeništvu na vseh trgih, kjer 
je JUB prisoten. Z njo želimo širiti znanje o pravilni uporabi in 
vgradnji barv, dekorativnih ometov in drugih izdelkov, uspo-
sabljati za izvajanje zahtevnejših dekorativnih tehnik, ozave-
ščati uporabnike o uporabi okolju in uporabniku prijaznih 
izdelkov, dvigovati splošno ekološko zavest, spodbujati vgra-
dnjo energetsko učinkovitih sistemov, svetovati uporabnikom 
pri izbiri najprimernejših tehničnih rešitev ter nuditi tehnično 
svetovanje pri sanacijskih in vzdrževalnih posegih.

Sicer pa si lahko o ostalih novostih preberete v naših sedaj že 
stalnih rubrikah. Upamo, da boste tudi to številko z veseljem 
prebrali od začetka do konca. Kot vedno bomo veseli vaših pri-
pomb, priporočil ali mnenj. Pišite nam na jubmagazin@jub.si.

Vaš JUB

Izdajatelj: JUB d.o.o.
Glavni in odgovorni urednik: Vojka Kos
Glavni tehnični urednik: Melita Kette Čadež
Vsebinski urednik: Melita Kette Čadež
Kreativna zasnova: Tomaž Pilih
Tisk: Bograf d.o.o.
Naklada: 6.000 izvodov
Oblikovanje in DTP: Imelda Ogilvy d.o.o.
Naslov: JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija

Od leve proti desni: Samo Hribar Milič, Štefan Hoyer, Borut Pahor, 
Cvetka Selšek in Marjan Mateta

Štefan Hoyer je goste popeljal na ogled TRC

Slavnostni govornik je bil tudi naš dolgoletni predsednik upra-
ve, Štefan Hoyer, ki je med drugim poudaril, da smo si v JUB-u 
zadali cilj postati vodilni proizvajalec barv in ometov v jugo-
vzhodni Evropi, z novim TRC pa nameravamo te procese le 

panojev in drugih eksponatov z razstavljenimi vzorci naših 
materialov vedno na voljo arhitekt svetovalec, ki brezplačno 
svetuje pri izbiri barv in materialov tako za notranje prostore 
kot tudi za fasado ali fasadni sistem. Za tehnične informacije 
o samih izdelkih in njihovi uporabi pa je strankam na voljo 
tehnični svetovalec.

JUB Design Studio Prodajalna in razstavni salon je razdeljen 
na dva dela: na lastno prodajalno, ki smo jo prenovili in pri-
lagodili zahtevam kupcev, v njej pa predstavljamo vse najpo-
membnejše izdelke JUB-ovega prodajnega programa, ter na 
razstavni salon, ki je zaradi obsežnega prodajnega programa 
izdelkov JUB in storitev zasnovan v obliki več prostorskih mo-
dulov, ki predstavljajo vsebinske celote.

Razstavni salon tako vključuje naslednje sklope:
1  Zgodovina podjetja JUB
  Prostor je namenjen predstavitvi razvoja podjetja JUB in 

njegovega proizvodnega programa v zadnjih 135 letih. 
Zgodovino JUB-a tako predstavljamo s fotografskim gra-
divom, embalažo izdelkov najpomembnejših blagovnih 
znamk skozi to obdobje ter drugimi arhivskimi komunika-
cijskimi pripomočki. 

2  JUMIX prostor 
  V JUMIX kotičku so predstavljene osnove barv, osnovna 

pravila medsebojnega mešanja in njihovega kombiniranja, 
pomen barv v prostoru ipd. Obisk tega dela vas bo spomnil 
na šolske dni, ko ste mešali modro in rumeno, rumeno in 
rdečo, da bi ustvarili paleto mavričnih barv. 

3  Galerija ometov in barv
  Za boljšo predstavo in lažjo odločitev naših strank so na iz-

vlečnih ploščah v večjem merilu predstavljeni vsi odtenki 
ometov ter notranjih in fasadnih barv po naši barvni karti. 
Prav tako so prikazane vse strukture in granulacije ometov 
ter končni videzi barvnih nanosov različnih kakovosti, ki so 
na voljo v našem prodajnem programu.

4  Dekorativa
  Ideje so predstavljene na večjih izvlečnih površinah, glavni 

poudarek pa je na sedanji liniji dekorativnih obdelav povr-
šin in novih tehnikah izvedbe, metalik programu, obdelavi 
sten s šablonami JUB decor ter predstavitvi celotnega asor-
timana dekorativnega trgovskega blaga (tapete, bordure, 
stenske nalepke …).

Otvoritev prodajno-
razstavnega salona 
JUB Design Studio
Kljub recesiji in težkim razmeram na trgu v JUB-u  
sledimo strategiji in uresničujemo zastavlje-
ne cilje. Otvoritvi Tehnološko raziskovalnega 
centra spomladi je tako jeseni sledila otvoritev  
prenovljene lastne prodajalne in novega raz-
stavnega salona.

JUB Design Studio Prodajalna in razstavni salon je pravi 
prostor za pridobivanje kreativnih idej za dom. Tako je v no-
vem razstavno-prodajnem salonu vsak delavnik med 9. in 19. 
uro ter ob sobotah med 9. in 14. uro našim strankam poleg 

še pospešiti. Pri tem ni imel v mislih le razvoja in povečanja 
tržnega deleža Skupine JUB doma in na tujem, pač pa tudi 
razvoj celotne panoge v Sloveniji.

Bernarda Bardutzky, direktorica TRC JUB d.o.o., je udeležencem 
spregovorila o ambiciozni ideji o lastnem tehnološkem razisko-
valnem centru, ki smo jo uresničili v treh letih. Prva gradbena 
dela so stekla v začetku marca lani, v začetku tega leta pa se je 
35 mladih raziskovalcev že preselilo v štirietažni objekt s 3000 
kvadratnimi metri uporabne površine. 

Štefan Hoyer je uglednim gostom, med katerim so bili tudi 
Samo Hribar Milič, generalni direktor Gospodarske zbornice 
Slovenije, Cvetka Selšek, predsednica uprave SKB banke, in 
Marjan Mateta, direktor podjetja Mitol Sežana, razkazal vse 
prostore in pridobitve novega Tehnološko raziskovalnega 
centra. Ogledali so si raziskovalne kemijske laboratorije, demo 
hišo, fasadni poligon in klimatske komore, ki so med najpo-
membnejšimi pridobitvami našega raziskovalnega centra. 

Staša Marolt, vodja pisarne uprave družbe
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aktualno

V podjetju JUB že od nekdaj veliko pozornosti 
posvečamo izobraževanju tako zaposlenih kot 
tudi poslovnih partnerjev. V letošnjem letu se 
je naših predavanj udeležilo že 653 poslovnih 
partnerjev. Strokovnost izobraževanj in njiho-
va uporabna vrednost iz leta v leto povečujeta 
zanimanje za udeležbo, zato smo se odločili 
ustanoviti JUB Akademijo. 

Ustanovitvi JUB Akademije so botrovali tudi drugi razlogi, tako 
dobri stiki in odnosi z našimi partnerji, znanje o izdelkih in tudi 
o raznih tehnologijah vgradnje, poznavanje svetovnih tren-
dov in novosti v panogi. Podlago za uspešno delovanje JUB 
Akademije pa nam omogočajo dolgoletna tradicija lastnega 
razvoja in proizvodnje, visoko strokovno znanje in izkušnje s 
področja materialov za zaključne sloje v gradbeništvu ter širok 
asortiman lastnih izdelkov.

JUB Akademija Sejem MOS 2010

Izobraževanju in usposabljanju so v Tehnološko raziskovalnem 
centru JUB namenjene sodobno opremljene multimedijska 
učilnica, manjši učilnici in didaktično prirejena delavnica z uč-
nim poligonom za praktične vaje. Kot inovativen pripomoček 
je na voljo demo hiša, kjer so na konkretni »hiši v hiši« prika-
zane pravilne vgradnje materialov in tehnične rešitve zahtev-
nejših detajlov. 

Izobraževanja v okviru JUB Akademije izvajajo pretežno naši 
strokovnjaki, po potrebi pa k sodelovanju povabimo tudi zu-
nanje sodelavce. Akademija lahko naenkrat sprejme do 25 
udeležencev, katerim so na voljo ustrezni servisni prostori, od 
garderob do tušev, poskrbljeno pa je tudi za njihovo zaščito in 
varnost pri delu. Udeleženci prejmejo pisno gradivo in potrdilo 
o uspešno opravljenem usposabljanju.

JUB ima že dolgoletno tradicijo med razstavljalci na sejmu 
MOS v Celju. Tudi letos se bomo od 8. do 15. septembra na 
njem predstavili s celovito ponudbo svojih izdelkov. Posebno 
pozornost bomo namenili notranjim barvam iz družine notra-
njih barv JUPOL ter ometom in fasadnim sistemom JUBIZOL. 
Na sejemskem prostoru bomo prikazali zanimive demonstra-
cije izdelkov za les in kovino, zbrane pod blagovno znamko 
JUBIN. Naši demonstratorji vas bodo naučili pravilno nanašati 
barve družine JUPOL in uporabljati izdelke za dekorativno ob-
delavo prostorov, nalepke in šablone linije JUB decor, pred-
vsem Marmorin, Artcolor in Jubosil Antik. Predstavil se bo tudi 
JUB Design Studio, v okviru katerega bo vse dni sejma obisko-
valcem svetoval naš arhitekt. 

Vabljeni v halo L na razstavni prostor številka 34.

Mare Tepina, vodja trženjskih storitev

Kot institucija JUB Akademija deluje v okviru podjetja JUB in 
izvaja najrazličnejša strokovna in praktična usposabljanja s 
področja zaključnih slojev v gradbeništvu na vseh trgih, kjer 
je JUB prisoten. Z njo želimo širiti znanje o pravilni uporabi in 
vgradnji barv, dekorativnih ometov in drugih izdelkov, uspo-
sabljati za izvajanje zahtevnejših dekorativnih tehnik, ozave-
ščati uporabnike o uporabi okolju in uporabniku prijaznih 
izdelkov, dvigovati splošno ekološko zavest, spodbujati vgra-
dnjo energetsko učinkovitih sistemov, svetovati uporabnikom 
pri izbiri najprimernejših tehničnih rešitev ter nuditi tehnično 
svetovanje pri sanacijskih in vzdrževalnih posegih.

Eden od glavnih ciljev JUB Akademije je prepoznavnost po 
svoji strokovnosti in profesionalnosti ter primerljivost z najbolj 
znanimi in uspešnimi evropskimi akademijami na tem podro-
čju. Z JUB Akademijo želimo povečati raven znanja s področja 
gradbene kemije, psihologije barv in trendov ter skrb za večjo 
inovativno dejavnost. Vseskozi nam bo glavno vodilo poglo-
bljeno spoznavanje potreb, želja in težav kupcev ter krepitev 
odnosov z obstoječimi strankami. 
Vljudno vabljeni na naša izobraževanja!

Jelka Slatinšek, pomočnica direktorja področja prodaje

5  Kotiček za krajše prezentacije
  Prostor je namenjen predstavitvam za individualne kupce, 

za poslovne partnerje (vgrajevalce in trgovce), za poseb-
ne ciljne skupine (arhitekte in oblikovalce) ter drugim po-
sebnim prezentacijam, tudi gostujočih svetovalcev, npr. za 
energetsko varčnost, ter prezentacijam in krajšim tečajem 
za segment kupcev »naredi sam« na področju dekorativnih 
tehnik, barv, fasad.

6  Galerija ometov – zaključnih slojev 
  Predstavitev številnih barvnih kombinacij dekorativnih 

ometov na večjih površinah obiskovalcem nazorno prika-
že, kako so videti odtenki in strukture v realnosti. Na pa-
nojih si je mogoče ogledati razliko v zaključnih slojih po 
granulacijah in po kemijski sestavi. Poleg različnih barvnih 
kombinacij zaključnih slojev so v galeriji ometov prikazane 
tudi različne kombinacije fasadnih ometov z dekorativnimi 
podzidki.

7  Galerija fasadnih sistemov JUBIZOL
  Za lažje odločanje pri izbiri vrste JUBIZOL fasade so pred-

stavljeni vsi različni sistemi, ki temeljijo na kombinaciji 
različnih izolacijskih materialov, lepil, osnovnega ometa in 
zaključnih slojev, ki v sistemu delujejo usklajeno. Kriteriji pri 
izboru JUBIZOL fasade so zelo različni, zato skušamo kupcu 
pomagati izbrati sistem, ki je zanj najbolj optimalen z vidika 
trajnosti, estetskega videza in funkcionalnosti toplotnoizo-
lacijske zaščite.

8  Predstavitev barv za les in kovino ter zelene linije
  V »zelenem« kotičku stranke seznanjamo z našimi prizade-

vanji za ohranjanje čistega okolja ter družbeno odgovorno-
stjo JUB-a. V tem delu razstavnega salona so predstavljeni 
izdelki »zelene« linije ter barve za les in kovino blagovne 
znamke JUBIN.

9  Kotiček za ideje
  Svetovalni kotiček nudi strankam arhiv publikacij, ideje v 

knjigah ter prostor za kavo in pogovor s svetovalcem. 
10  Virtualni JUB Design studio 
  V virtualnem studiu bo arhitekt s svojimi nasveti pomagal 

strankam uresničiti idejo o novem domu.

Vabimo vas, da nas obiščete in se sami prepričate, da je potre-
ben le majhen korak do velikih sprememb.

jub v regiji

JUB Akademija je namenjena vsem, ki se pri svojem delu ali 
izobraževanju posredno ali neposredno srečujejo z materiali 
za zaključne sloje v gradbeništvu: mojstrom (slikopleskarjem, 
fasaderjem, keramičarjem), trgovcem, komercialistom, arhi-
tektom, projektantom in drugim.



6

Letos smo se v JUB-u odločili, da za slikopleskar-
je in fasaderje iz vse Slovenije v maju organizira-
mo športni piknik v naravi. Pri pripravi je bil ve-
lik zalogaj določiti datum, saj iz izkušenj vemo, 
da ima veliko izvajalcev neodložljiva dela, pa 
tudi vreme na dan piknika naj bi bilo vsaj suho, 
če že ne sončno. Žal se je pozneje res izkazalo, 
da je delo marsikomu preprečilo udeležbo.

Kot rečeno, vreme pri organizaciji piknika ni bilo na naši strani. 
Vendar se JUB-ovci ne pustimo presenetiti in smo pripravljeni 
na vse. Okrog druge ure popoldne so začeli prihajati prvi po-
vabljenci. Prvi vtis povabljenih je bil, da sta lokacija primerna 
in organizacija brezhibna. Kmalu smo imeli priložnost posku-
siti specialiteto domačega lovca, odličen divjačinski golaž, po-
zneje so sledile še za piknik težko pogrešljive dobrote z žara, 
odojek in jagenjček, prav tako pa je bilo tudi pijače za vse oku-
se in želje dovolj. Seveda smo poleg hrane in pijače JUB-ovci 
poskrbeli tudi za športne aktivnosti in organizirali tekmovanje 
v nogometu, na katerega se je prijavilo devet izredno pogu-
mnih in zavzetih ekip z vseh koncev Slovenije.

Kot vsako leto smo JUB-ovci tudi letos preživeli 
prijetno skupno popoldne. Tokrat smo se v za-
četku junija zabavali na pikniku na RC Korant. 

Petkovo jutro je še kazalo na možnost neviht, vendar nas to ni 
ustavilo. Po zaključenem delovnem tednu smo se tako od 15. 
ure dalje začeli zbirati na »hribčku ob JUB-u«, kjer nas je pozdra-
vila utečena ekipa mojstrov peke in prijaznih deklet za šankom. 

Piknik zaposlenih v 
JUB Slovenija

JUB srečanje 
slikopleskarjev 2010

reportaža

Vsi smo dogodek najprej izkoristili za klepet ob dobri hrani, 
saj se ob obilici dela vse pogosteje uspemo le še na kratko 
pozdraviti. Število zaposlenih se je glede na lansko leto spet 
precej povečalo, tako da smo morali nove sodelavce seznaniti 
z nekaj osnovnimi pravili našega druženja. Na tovrstnih sreča-
njih je slaba volja namreč prepovedana, glavni namen pa sta 
prijateljsko druženje in zabava. 

Nekateri od nas so se na piknik pripravili tudi s športnimi rekvi-
ziti, tako da smo lahko kaj kmalu spremljali zagrizene in napa-
dalne boje v košarki in odbojki.

Dan se je počasi nagibal k večeru in Medo, naš dobro prever-
jeni DJ in voditelj tovrstnih srečanj, je kaj kmalu napolnil plesi-
šče. Ples, petje, zabava in klepet ob dobri hrani in pijači so bili 
tudi glavni namen dogodka, ki se je končal v poznih večernih 
urah. Upamo le, da bo tovrstnih prilik za druženje čim več, saj 
se na njih spletajo nova prijateljstva med oddelki in zgladijo 
morebitne razpoke, kar vsekakor le še utrjuje naš JUBIZEM. 

Melita Kette Čadež, vodja trženjskih komunikacij

Po končanih športnih aktivnostih se je prilegla ponudba mla-
dih in simpatičnih točajk in ne tako mladih, a izkušenih kuhar-
jev. Neizogibni so bili tudi pogovori o stanju pri delih, ki jih 
nudijo slikopleskarji in fasaderji na slovenskem trgu.

Po zaključku programa so se pogovori vrteli predvsem o vtisih 
in tudi o tem, kako nujno potrebno je po vsakodnevnih ob-
veznostih in delu tudi razvedrilo. JUB-ovci menimo, da smo s 
piknikom dosegli, kar smo želeli, in da je organizacija v celoti 
uspela. Tako še polni vtisov z letošnjega piknika zbiramo ideje 
za naše prihodnje srečanje.

Viljan Klemenčič, vodja prodajnega območja

Po vnetih borbah na razmočenem terenu so se v polfinale 
uvrstile ekipe Veseli Dolenjci proti JUB-Dol in Pomurje proti 
Šalabajzerjem. Izkazalo se je, da je bila ekipa Veselih Dolenjcev 
premočen nasprotnik za ekipo JUB-Dol, prav tako Pomurci za 
Šalabajzerje. Končni vrstni red je bil:
1. mesto – ekipa Pomurje
2. mesto – ekipa Veseli Dolenjci
3. mesto – ekipa Šalabajzerji

Ekipa JUB v pripravi taktike

Ekipa JUBa v napadu

Primorsko-Notranjski izvajalci

Gorenjci na delu

Ena od košarkaških napadlnih akcij

Zagrizena tekma v odbojki na mivki
Kolegij v naravi
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ELAKRIL
elastična barva za beton

predstavljamo izdelke

JUBOLIN P-50 je že pripravljena disperzijska 
strojna izravnalna masa za zelo fino glajenje 
notranjih zidnih in stropnih površin v različnih 
objektih, ki jo lahko uporabite tudi za zapol-
njevanje manjših poškodb. 

Masa je primarno namenjena strojni vgradnji, lahko pa jo 
vgradite tudi ročno. Najprimernejše za brizganje so naprave z 
uporabo »airless« tehnologije, nanos pa je mogoč tudi s pol-
žastimi in batnimi napravami. 

Masa se dobro oprime apnenih, apnenocementnih in cemen-
tnih finih ometov ter mavčnokartonskih plošč. Uporabiti jo 
je mogoče tudi za glajenje neometanih betonskih površin, 
neometanih zidov iz porobetona, vlaknocementnih plošč, 
iveric ipd. ali jo nanašati na že prebarvane površine (obstoječi 
premazi morajo biti nerazmočljivi v vodi in dobro oprijeti na 
podlago). 

Pred nanosom izravnalne mase je priporočljivo nanesti 
osnovni premaz (uporabite z vodo razredčeno AKRIL EMULZI-
JO v razmerju AKRIL EMULZIJA : voda = 1 : 1), ki je obvezen za 
močno vpojne oziroma problematične površine. 

Po glajenju dobite zelo fino strukturo površine, ki je primerna 
za barvanje z vsemi vrstami disperzijskih zidnih barv, lepljenje 
tapet ali kakšne druge dekorativne obdelave. Prednosti kako-
vostne in zelo fine strukture površine se še posebej izrazijo pri 
uporabi mase na mavčnokartonskih ploščah. 

ELAKRIL je elastična barva za beton na osnovi 
stiren akrilatnih veziv in posebnih dodatkov, 
ki zagotavlja visoko kakovostno dekorativno 
zaščito navpičnih betonskih površin in drugih 
s cementom vezanih podlag, na katerih so ali 
se lahko pojavijo razpoke.

Dolgo je prevladovalo mnenje, da beton kot material ne po-
trebuje zaščite. S samim razvojem betona pa se je pokazalo,  
da temu ni tako. Z ustrezno zaščito je mogoče podaljšati  
življenjsko dobo betonskih površin. Barva za beton ščiti be-
tonske površine pred zunanjimi škodljivimi vplivi (voda, CO

2
, 

plini, atmosferski vplivi), hkrati pa s širokim spektrom barvnih 
odtenkov ponudimo tudi ustrezen dekorativni videz prebar-
vanih površin. S pomočjo barve ELAKRIL boste vašim beton-
skim površinam nudili ustrezno nego in jim podaljšali trajnost.

Uporabo ELAKRILA priporočamo predvsem za zunanje povr-
šine. Primeren je za dekorativno zaščito neometanih beton-
skih fasadnih površin, fasadnih oblog iz vlaknocementnih 
plošč, neometanih in fino ometanih podzidkov stanovanjskih 
in drugih zgradb, površin betonskih podpornih in opornih 
zidov, delov betonskih ograj, betonskih pregrad in podobnih 
objektov ter za dekorativno zaščito azbestnocementnih in be-
tonskih strešnikov.

Na voljo je v sivi (RAL 7035) in v beli (odtenek 1001) barvi, na-
ročite pa lahko tudi barvne odtenke po barvnih kartah JUB in 
RAL Classic. Na voljo je v 15-litrski embalaži.

Pred barvanjem z ELAKRILOM je obvezen nanos osnovnega 
premaza JUKOL (razmerje JUKOL : voda = 1 : 1). Z barvanjem 
lahko v normalnih pogojih začnete 12 ur po nanosu osnov-
nega premaza. Nanaša se enostavno z dolgodlakim valjčkom, 
pleskarskim čopičem ali z brizganjem.

JUPOL BLOCK je barva, izdelana na osnovi vo-
dne disperzije akrilnih veziv. Specialna barva je 
namenjena obnovitvenemu barvanju vseh vrst 
notranjih zidnih in stropnih površin, ki so pre-
pojene z v vodi lahko in hitro topnimi snovmi. 
JUPOL BLOCK je tako barva primerna za barva-
nje naslednjih površin:

•     površine prepojene z nikotinom, katranom in drugimi deri-
vati tobačnega dima, 

•     dimnike, ki so prepojene s katranom in dimniško žlindro, 
•     v prostorih z odprtim ognjiščem in v prostorih, v katerih je 

prišlo do večjih ali manjših požarov, 
•     z madeži od zamakanja zaradi poškodovanih vodovodnih, 

JUBOLIN P-50 
fina notranja izravnalna masa za strojni nanos

JUPOL BLOCK
hitro sušeča specialna barva za blokado madežev

Lastnosti elastične barve za beton ELAKRIL:
•     premošča razpoke do širine 1,6 mm na betonskih površinah;
•     odlična zapornost CO

2
 (ščiti beton pred karbonatizacijo);

•     visoka vodoodbojnost;
•     dobra pokrivnost;
•     dober oprijem na podlago;
•     odporna je proti učinkovanju različnih atmosferilij;
•     dobra odpornost proti obrabi.

Željko Kovačevič, produktni vodja

Lastnosti izdelka JUBOLIN P-50:
•     strojni nanos z napravami »airless«;
•     že pripravljena izravnalna masa za uporabo; 
•     zelo fina in kakovostna struktura površine;
•     tiksotropnost (ne teče in ne leze iz luknjic);
•     visoka paroprepustnost;
•     lahko nanašanje;
•     dober oprijem na podlago;
•     enostavno brušenje (tudi po nekajdnevnem sušenju);
•     manjše prašenje pri brušenju;
•     pakiranje: vedro 25 kg.

Fina izravnalna masa JUBOLIN P-50 omogoča hitro in eno-
stavno delo ter zadovoljne izvajalce del. Z uporabo tega izdel-
ka skrajšate čakalno dobo za naslednje faze dela in prihranite 
pri stroških dela.

Željko Kovačevič, produktni vodja

toplovodnih in kanalizacijskih napeljav in naprav, poškodo-
vanih sten ali od zamakanja pri gašenju požarov, 

•     manj kakovostnih mavčnokartonskih in ivernih plošč zaradi 
tanina in drugih barvil v njihovi masi ali oblogah,

•     površine, ki so popackane, umazane, premazane ali kako 
drugače onesnažene z lahko in hitro topnimi snovmi in jih 
pred barvanjem ni mogoče odstraniti: stari barvni nanosi 
ali stare okrasne poslikave z reliefnimi valjčki in šablonami, 
madeži od vina, sadnih sokov, kave, paradižnikove mezge 
ipd., madeži vodnih barvic, oljni ali drugačni mastni madeži.

Specialna barva JUPOL BLOCK v nasprotju s klasičnimi vodni-
mi zidnimi barvami učinkovito blokira v vodi lahko in hitro 
topne snovi, odlikujeta pa jo tudi dobra pokrivnost in dober 
oprijem na zidne površine. Prebarvane površine je mogoče 
čistiti z mehko krpo ali gobo, namočeno v blago raztopino 
univerzalnih gospodinjskih čistil.

Lastnosti barve JUPOL BLOCK:
•     odlično blokira razne vrste madežev;
•     odporna proti mokremu drgnjenju;
•     visoko pokrivna;
•     dobra paroprepustnost;
•     enostavna za nanašanje;
•     hitro sušeča, primerna za nadaljnjo obdelavo: po 6 urah;
•     barvni odtenki: 

bela (odtenek 1001),  
JUMIX: odtenki iz barvne karte JUB (odtenki s končnicami  
4 in 5);

•     nanašanje z valjčkom ali s pleskarskim čopičem; 
•     poraba: 220–250 ml/m2 za dvoslojni nanos;
•     videz: polmat; 
•     pakiranje: plastično vedro 2 l, 5 l in 15 l.

EU VOC kat. A/a: max. 30 g/l (2010)
JUPOL BLOCK max. 10 g/l VOC

Simona Sojar, produktni vodja
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predstavljamo izdelke

Vsak fasadni toplotnoizolacijski sistem je sesta-
vljen iz bistvenih komponent, kot so izolacijska 
plošča, lepilo oziroma osnovni omet, armatur-
na mrežica, PVC vogalnik z mrežico, osnovni 
premaz in dekorativni omet. Za kakovosten 
končni izdelek pa priporočamo tudi uporabo 
specialnih dodatnih elementov, ki vam omo-
gočajo predvsem dovršeno izvedbo detajlov. 
Detajli na fasadi so namreč tisti, ki ločijo pov-
prečnega izvajalca od mojstra. V rubriki »Pred-
stavljamo izdelke« bomo tako predstavili ne-
kaj dodatnih elementov, s katerimi si fasaderji 
bistveno olajšate delo, obenem pa boste zado-
voljili še tako zahtevnega naročnika. 

Novosti v ponudbi dodatnih elementov za 
vgradnjo v JUBIZOL fasadni sistemxTG 2.0 je na polimernih vezivih izdelan tan-

koslojen žlahtni omet z značilno enakomerno 
zrnato površino, namenjen dekorativni zaščiti 
fasadnih zidnih površin. V osnovi gre za akrilni 
omet, pri katerem je razmerje med kvaliteto in 
ceno idealno glede na izbor nians, ki jih nudi.

Poleg visoke trdnosti ga odlikuje tudi visoka vodoodbojnost. 
Dobra odpornost na učinkovanje dimnih plinov, UV žarkov 
in drugih atmosferilij mu zagotavlja obstojnost v vsakršnih 
klimatskih razmerah. Obdelanim površinam je zagotovljena 
odpornost pred okužbo z zidnimi algami in plesnimi, zato do-
dajanje biocidnih snovi pred vgradnjo ni potrebno.

Dobro se oprime vseh fino hrapavih gradbenih podlag, na 
osnovne omete fasadnih toplotnoizolacijskih sistemov, na kla-
sične fine apnenocementne in cementne omete, na zglajene 
betonske površine, pa tudi na vlaknenocementne in mavčno-
kartonske plošče, iverice, ipd.

Pred nanosom ometa uporabimo osnovni premaz UNI-
GRUND (odtenek čim bližje barvi ometa), kot alternativo pa 
lahko uporabimo tudi  ACRYLCOLOR ali AKRIL EMULZIJO, ki ju 
razredčimo z vodo v razmerju 1:1. 

Lastnosti izdelka xTG 2.0 - akrilni glajen omet 
2.0 mm :
•     izdelek je enostaven za uporabo;
•     granulacija 2 mm;
•     poraba 3,0 kg/m2;
•     možno niansiranje na JUMIX-u;
•     117 odtenkov iz barvne karte JUB – z * označeni odtenki s 

končnicami 3, 4 in 5;
•     je v okviru ETA certifikata;
•     visoka vodoodbojnost;
•     omogoča strojno nanašanje;
•     estetska struktura površine ometa;
•     pakiranje: vedro 25 kg.

Dekorativni omet XTG je izdelan  
na osnovi dolgoletnih izkušenj  
na področju materialov v fasa-
dnih sistemih. Izdelek je preizku-
šen po vseh veljavnih standardih 
kar predstavlja zagotovilo, da gre 
za kvaliteten produkt na področju 
dekorativnih ometov.

Aleš Kovač, produktni vodja

JUBIZOL FLEKSIBILNI VOGALNIK JUBIZOL ŠPALETNI PROFIL  
DYNAMIK 2,6 

Uporaba:
•     špaletni profil za izdelavo stikov na območju okenskih in vra-

tnih okvirjev.

Lastnosti:
•     ima alkalno odporno stekleno mrežico, ki jo vtopite v osnovni 

omet in tako omogočite kakovosten stik med okvirji oken in 
fasado (špaletami);

•     izdelek je UV-obstojen in estetsko dovršen.

Kaj pridobite z uporabo izdelka:
•     omogoča tridimenzionalne pomike;
•     zaradi dodatnega tesnila je videti, kot da je stik med špaleto 

in oknom idealno izveden z elastično tesnilno maso;
•     kakovostno tesni med fasadno površino in okenskim okvirjem; 
•     stična površina je široka 9 mm.

Uporaba:
•     za obdelavo zunanjih in notranjih vogalov, ki so večji ali 

manjši od 90°.

Lastnosti:
•     fleksibilni vogalnik s privarjeno toplotnoizolacijsko (VWS) 

mrežo.

Kaj pridobite z uporabo izdelka:
•     izdelate ravne navpične robove za vogale, ki niso pravokotni;
•     ker je pakiran tudi v kolutu, lahko delate brez stikovanja od 

tal do vrha stene;
•     preprečuje nastanek razpok na vogalih in okrepi rob fasade;
•     odličen oprijem z osnovnim ometom zaradi perforirane 

izvedbe.

Ponudba na trgu dekorativnih ometov je zelo široka, ločimo 
jih po vezivu, vrsti granulacije, strukturi ipd. Prav tako je veliko 
pozornosti posvečene izolacijskim materialom in sistemskim 
rešitvam. Za kakovostne sistemske rešitve je kupec pripravljen 
pogosto odšteti več denarja, saj so to dolgoročne investicije. 
Z uporabo dodatnih specialnih elementov (npr. špaletni profil, 
odkapni profil, tesnilna pena za polico ipd.) lahko zagotovi-
te višjo kakovost in estetsko dovršeno izvedbo detajlov, zato 
vam v nadaljevanju predstavljamo dodatno ponudbo za JUBI-
ZOL fasadne sisteme in koristi, ki jih izdelki prinašajo. 

UNIXIL G 1,5 mm in 2,0 mm

 

* Navedeni popust že vsebuje dogovorjene redne pogodbene bonitete. Cena ne vključuje 20% DDV-ja.
Predstavitev barvnih odtenkov je zgolj informativna.
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XTG 2.0 akrilni glajen omet 2.0 mm
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Program gradbene fizike JUB JUBIZOL 
Engineering

predstavljamo izdelke

JUBIZOL ZAKLJUČNI PROFIL ZA 
PLOČEVINO

JUBIZOL PVC VZNOŽNI ODKAPNI 
PROFIL

JUBIZOL škarje za 
rezanje PVC profilov

Uporaba:
•     za premičen in vodotesen spoj toplotnoizolacijskega sesta-

vljenega sistema (WDVS) na zaključne profile iz pločevine.

Lastnosti:
•     zaključni profil iz umetne mase (PVC) z odkapnim robom in 

privarjeno toplotnoizolacijsko (VWS) mrežo.

Kaj pridobite z uporabo izdelka:
•     namensko odvajanje deževnice, natančna oblika robov, »čist« 

zaključek;
•     stika med zaključno pločevino na strehi in fasadno površino 

ni treba tesniti z akrilnimi ali silikonskimi masami;
•     absolutno je preprečeno zatekanje stika med fasado in plo-

čevinastim zaključkom strehe;
•     mogoči so navpični pomiki v stiku;
•     primeren je za običajne debeline pločevine, uporabljene pri 

krovsko-kleparskih delih.

Uporaba:
•     prehodni element med izolacijo fasade in izolacijo podzidka.

Lastnosti:
•     vznožni profil iz umetne mase (PVC) z odkapnim robom in pri-

varjeno alkalno odporno plastificirano stekleno mrežico (VWS).

Kaj pridobite z uporabo izdelka:
•     PVC vznožni odkapni profil – z odkapnim robom – ne pov-

zroča nastajanja toplotnih mostov;
•     je idealen zlasti pri gradnji pasivnih in nizkoenergijskih hiš;
•     enostaven za vgradnjo, brez dodatnega vijačenja na steno;
•     mogoči so navpični pomiki v stiku;
•     primeren je za običajne debeline pločevine, uporabljene pri 

krovsko-kleparskih delih.

Za natančno rezanje različnih PVC pro-
filov priporočamo posebne JUBIZOL 
škarje za rezanje PVC profilov. Ta izje-
mno robusten profesionalni izdelek omogoča izvajalcem hitro 
in natančno delo pri vgradnji različnih PVC profilov. Ker profile 
lahko režete pod različnimi koti, lahko brez težav natančno 
stikate profile v vogalih. Še najpomembneje pa je, da vam ni 
treba uporabljati ročne žage ali celo noža za razrez profilov 
po meri, kar velikokrat pomeni veliko potrošenega časa. Prav 
tako lahko s škarjami režete armaturno mrežico, ki je ponavadi 
pritrjena na posamezen PVC profil.

Zaključek: Uporaba tovrstnih materialov v fasadnih sistemih 
pripomore v prvi vrsti k sami kakovosti in tudi trajnosti same-
ga sistema, saj je preprečeno zatekanje vode, večja je odpor-
nost proti udarcem, preprečeno je nastajanje toplotnih mo-
stov in drugo. Predvsem pa je pomembno, da so PVC profili 
izdelani iz kakovostnih materialov in so v svoji funkciji enako 
dolgo kot sam fasadni sistem, v katerega so vgrajeni.

Od septembra letos je na spletni strani JUB-a 
na voljo posodobljen program gradbene fizike 
JUB JUBIZOL Engineering, ki je zamenjal stari 
program »JUBIZOL fasada« iz leta 2002. 

Posodobitev je bila nujna, saj se operacijski sistemi in pro-
gramska okolja računalnikov nenehno spreminjajo, njegovo 
nadgradnjo pa so zahtevale tudi nove želje uporabnikov pro-
grama in spremembe v državni zakonodaji. Veljavni Pravilnik 
o učinkoviti rabi energije v stavbah iz leta 2002 bo namreč 
predvidoma letos decembra zamenjal nov pravilnik PURES, ki 
bo predpisoval nekaj novih standardov, po katerih se bo iz-
računavala celotna energijska potratnost naših gospodinjstev. 
Vedno več klimatskih naprav v naših bivalnih prostorih na-
mreč vpliva na večanje porabe energije tudi v poletnem času 
in ne samo v zimskem.
Novi program gradbene fizike JUB JUBIZOL Engineering je na 
naši spletni strani po novem na voljo v tako imenovani »on-
line« različici, torej ga ni treba namestiti na trdi disk osebnega 
računalnika. Pripravljen pa bo tudi v »off-line« različici. Name-
njen je predvsem kot pomoč profesionalnim uporabnikom, 
ki morajo vsak dan pri svojem delu skrbno izbrati ustrezen 
sistem toplotne zaščite glede na konstrukcijo zgradbe. Usme-
ritve o ustreznem izboru fasadnega sistema JUBIZOL pa lahko 
v zožanem delu programa najdejo tudi običajni kupci.
Dosedanji obiskovalci naše spletne strani bodo ob prvem obi-
sku programa že nekoliko domači v okolju novega programa, 
saj deluje podobno kot JUB Design Studio. 

kombinacije izdelkov v toplotnoizolacijskem sistemu in njiho-
ve lastnosti. Druga rubrika vključuje izračun gradbene fizike 
stavb, kjer lahko uporabnik na zelo enostaven način dobi in-
formacijo o potrebni debelini izolacijske obloge za svojo hišo 
v skladu z novimi standardi. V zadnjem desetletju nekako uve-
ljavljena potrebna debelina toplotne izolacije od 5 do 8 cm 
namreč ne bo več zadostila novemu pravilniku PURES, ampak 
se bo predvidoma od decembra letos povečala na približno  
12 cm. JUB-ovi poslovni partnerji pa bodo lahko posegli tudi 
nekoliko globlje v izračune toplotne prehodnosti in difuzije 
vodne pare v gradbenih konstrukcijah. V okviru programa bo 
mogoče dodajati nove materiale, poljubne mikroklimatske 
pogoje, poljubno število slojev gradbenih konstrukcij ipd. 
Novi program med drugim ponuja tudi avtomatsko doda-
janje JUBIZOL fasade glede na vrsto uporabnikove stavbe v 
primeru, da vnesena gradbena konstrukcija ne dosega zah-
tevane vrednosti za toplotno prehodnost Umax. Uporabnik si 
lahko v okviru programa tudi ogleda, shrani in/ali natisne raz-
lične izvedbe gradbenih detajlov, vezanih na JUBIZOL fasado. 
Gradbene detajle je po novem moč izbirati tudi grafično prek 
tipične hiške. 

Novemu programu sta dodani tudi zajetna baza mikroklimat-
skih podatkov vseh večjih slovenskih krajev (okoli 2.700 kra-
jev) in nova baza več kot 230 gradbenih materialov. Obe bazi 
lahko posodobi tako prijavljeni uporabnik kot administrator 
programa. Veliko uporabnost programa pa predstavljajo po-
sebni šifranti v obliki xls, ki so na voljo za enostavno dodajanje 
novih elementov, bodisi materialov, krajev, opozoril, pomoči 
uporabniku, novih fasadnih sistemov, njihovih lastnosti, novih 
gradbenih detajlov itd. 

Vabimo vas, da si program JUB JUBIZOL Engineering ogledate 
na spletni strani www.jub.eu. Verjamemo, da boste z njegovo 
pomočjo izbrali ustrezen sistem toplotnoizolacijske zaščite in da 
boste pri uporabi programa našli številne uporabne informacije.

David Duh, razvojni inženir

Avtomatsko 
dodajanje  
JUBIZOL fasade

Novi program gradbene fizike JUB JUBIZOL Engineering

JUBIZOL ŠPALETNI 3D PROFIL 

Uporaba:
•     širok špaletni profil za izdelavo stikov na območju okenskih 

in vratnih okvirjev.

Lastnosti:
•     špaletni profil iz umetne mase s PE-tesnilnim trakom 

15 x 3 mm, samolepilnim trakom 12 x 0,3 mm, TPE-zanko in 
toplotnoizolacijsko (VWS) mrežo 13,5 cm;

•     izdelek je UV-obstojen (standard ISO 1431-1) in estetsko dovršen.

Kaj pridobite z uporabo izdelka:
•     zaradi velike stične površine lepljenja omogoča kakovosten 

spoj med špaleto in okenskimi oziroma vratnimi okvirji;
•     poleg tesnilne pene ima dodatno tesnilno opno, zato je še 

posebej primeren za velike pomike;
•     spoji so odporni proti močnim nalivom in ne potrebujejo 

vzdrževanja.
Trenutno so na voljo tri rubrike. V prvi rubriki so podrobno 
predstavljeni JUBIZOL fasadni sistemi, in sicer vse možne 
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barve spremenijo dom

Trenutno gospodarsko stanje v svetu se odraža 
tudi v barvni trendih, zato barvna paleta odra-
ža različne načine soočanja s hitro rastočo in 
spreminjajočo se družbo. 

Prostori, v katerih živimo, morajo vsem, ki stopijo vanje, zagota-
vljati varnost, toplino in navdih. Barve in teksture v nas vzbujajo 
različna občutja in v veliki meri prispevajo k očarljivosti in lepoti 
sveta, v katerem živimo. Osnovna barvna paleta za prihajajoče 
leto je zasnovana na nevtralnih tonih, ki so domači in pomirja-
joči. Svetli, optimistični toni so v času ekonomske krize pogosti.

A ko nevtralne tone kombiniramo z močnimi, v ospredje vedno 
bolj prihaja duhovni vidik, ki se osredotoča predvsem na moč 
narave. Barve črpamo predvsem iz narave, strukture pa iz doma 
narejenih tkanin in materialov. Vračamo se torej k svojim kore-
ninam, k prednikom.

Šepetanje
V svetu dima, stekel in ogledal šepetanje predstavlja iluzijo 
narave kot privid nežnih barv. Uporaba steklenih površin nam 
omogoča, da se notranjost spaja z zunanjostjo in da je meja 
med znotraj in zunaj zamegljena.

Naša zgodba – naš šepet je prav to, premikajoči se privid, se-
stavljen iz naravnih fenomenov vetra, megle, dima in dežja. 
Čeprav je barvna paleta, sestavljena iz nežnih odtenkov vijo-
lične, rjave, modre in zelene, zelo komercialna paleta, pa je v 
tradicionalnem pomenu tudi ustvarjalka razpoloženja in pred-
stavlja miren pristan, nekaj, kar trenutno potrebujemo.

Ob turkizno zeleni klasične barve ponovno zaživijo. Jedilni 
prostor ali dnevna soba v kombinaciji s to barvo zagotovo na 
vsakogar naredi močan vtis. Uporaba neobičajnih kombinacij 
je pravi pristop k oblikovanju. Sivkasto vijolična barva je odlič-
na za dodatke in dekorativne predmete. Deluje toplo in do-
mače, a še vedno naravno. 

Pri izbiri prave barve sta izrednega pomena 
tudi kakovost in prijaznost izdelka, tako do 
uporabnika kot tudi do okolja. To sta tudi te-
meljni usmeritvi poslovne politike podjetja 
JUB, ki pri načrtovanju ter uvajanju novih teh-
nologij in izdelkov stremi k doseganju najvišjih 
zahtev za kakovost izdelkov, pri čemer upošte-
va načela varovanja okolja ter si prizadeva izbi-
rati takšne surovine in materiale, ki v najmanjši 
možni meri obremenjujejo okolje in so uporab-
niku prijazni. 

Za večino svojih barv smo med prvimi slovenskimi proizva-
jalci izpolnili zahteve evropskih standardov in tudi nemških, 
kar potrjuje visoko kakovost in nizko vsebnost nevarnih snovi. 

Barve JUPOL Gold, JUPOL Briljant, družina barv JUPOL Latex, 
JUPOL Special in JUPOL Silikat ter Grascolor so pridobile tudi 
certifikat skladnosti TÜV SÜD, t. i. »Schadstofgeprüft«, ki potr-
juje minimalno vsebnost nevarnih organskih snovi in priprav-
kov, nizko vsebnost težkih kovin in hlapnih organskih snovi 
ter preverjeno nizko emisijo snovi v prostor. Za vzdrževanje in 
obnovitev certifikata izvajamo stalen nadzor nad izdelki. 

Barvni trendi Ekologija je »in«

poLet
Polet je poklon pomladi, poletju in obuja podeželsko idilo. 
V arhitekturnih zasnovah se vedno bolj uveljavljajo naravni 
materiali, kot so les, kamen in opeka. Prav tako se uporabljajo 
naravne barve za les in stene ter unikatni kosi pohištva, ki pri-
hajajo izpod rok obrtnikov. Naravno okolje omogoča človeku, 
da se umakne pred vsakodnevno življenjsko mrzlico.

Paleta, navdahnjena z barvami podeželja, odlično deluje tudi 
v mestnih stanovanjih. Če želimo v mestno stanovanje vnesti 
podeželski pridih, za steno izberimo sijočo rumeno barvo, ki 
jo popestrimo z živahno vijolično in z nekaj pastelnimi toni. Ta 
kombinacija energične rumene, vijolične in bogatih rastlinskih 
zelenih barv ustvari močno in pestro bivalno okolje. Če je mo-
goče, izberimo prostor, ki je neposredno povezan z izhodom 
na vrt. Živahne zelene odtenke uporabimo v manjših količinah 
za preproge, odeje in okvirje slik.

Izdelki JUBIN izpolnjujejo vse zakonodajne zahteve in standar-
de s področja razvoja lazurnih in pokrivnih premazov, JUBIN 
Decor Primer, JUBIN Decor in JUBIN Lasur pa so pridobili tudi 
certifikat, da so primerni za zaščito otroških igrač in igral, saj 
izpolnjujejo zahteve standardov SIST EN 71-3 in SIST EN 71-9.

Proizvodnja podjetja JUB skoraj v celoti temelji na izdelkih na 
vodni osnovi, ki so prijazni za ljudi in okolje. Vsak dan skrbimo 
za razvoj okolju prijaznih izdelkov, obenem pa potrošnike oza-
veščamo o pomembnosti odločitve za tak izdelek.

Pomembno je, da se v JUB-u pri razvoju in proizvodnji izdelkov 
kot proizvajalec tako kot končni potrošnik pri nakupu izdelkov 
zavedamo, da lahko bistveno pripomoremo k manjši ekološki 
obremenitvi okolja in tako poskrbimo tudi za naše zanamce.

Ali ste vedeli …
•     da je JUB majhen porabnik pitne vode, kljub temu pa stre-

mimo k dodatnemu zmanjšanju porabe vode na tono pro-
izvedenega izdelka?

•     da nastalo tehnološko odpadno vodo že več desetletij čisti-
mo na kemijski in nato na biološki čistilni napravi?

•     da imamo že vrsto let urejeno ločeno zbiranje odpadkov, 
ki omogoča predajo odpadkov v predelavo ali energetsko 
izrabo, ki ima prednost pred odlaganjem? 

•     da podjetje JUB že več desetletij proizvaja elektriko v treh 
malih hidroelektrarnah, s čimer zadostimo skoraj četrtini 
potreb po elektriki v proizvodnji Videm in Dol?

•     da je JUB v letu 2008 skupaj z občino Dol zgradil biološko 
čistilno napravo za čiščenje odpadnih voda?

•     da smo v podjetju JUB že leta 1999 pristopili k programu 
odgovornega ravnanja ter tako v njegovem okviru povečali 
skrb za zdravje, varnost in okolje?

Simona Sojar, produktni vodja

Tako kot barve za notranje zidne površine blagovne znam-
ke JUPOL, so tudi premazi za zaščito lesa in kovin blagovne 
znamke JUBIN okolju in uporabniku prijazni izdelki brez or-
ganskih topil ter imajo izredno nizko vsebnost visoko hlapnih 
organskih spojin (VOC).
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strokovnjak svetuje / interier

Na stenskih in stropnih površinah moramo ve-
likokrat sanirati oziroma prebarvati različne 
madeže od olja, kave, vina, sadnih sokov, vo-
dnih barvic, nikotina in mnoge druge madeže, 
s katerimi se srečujemo v vsakdanjem gospo-
dinjstvu, prav tako pa tudi madeže od zamaka-
nja vode in požarov. Od vseh so »najtrši oreh« 
madeži od zamakanja, saj je pogosto težko 
ugotoviti njihovo sestavo. V večini primerov so 
se v vodi raztopile soli, minerali, razni katrani, 
odvisno od tega, kaj vsebuje podlaga oziroma 
s čim je onesnažena.

Madeži so večinoma kompleksne spojine, ki navzven kažejo 
pozitiven ali negativen naboj. Med njimi jih je večji del hidro-
filnih, zaradi česar so topne v vodnih barvah ali osnovnih pre-
mazih. Tudi če so madeži na steni suhi, je njihova odstranitev 
izjemno zahtevna. V stiku z vodo se substance namreč razto-
pijo v sloju vodne barve, kar pomeni, da v času nanašanja in 
sušenja filma migrirajo skozenj in na površini ponovno tvorijo 
madež. S tem procesom, ki je znan pod pojmom »krvavenje«, 
madeži ostanejo vidni ne glede na pokrivnost barve ali število 
slojev uporabljene barve. 

Nova barva JUPOL BLOCK s svojim mehanizmom blokade 
spojine s pozitivnim karakterjem blokira na osnovi odboja in 
madež ne »spusti« na površino, spojine z negativnim znača-
jem pa blokira na osnovi tvorbe ionske vezi med obarvanimi 
anionskimi molekulami v madežu in vezivom. Nastanejo tež-
ko topne soli, ki se ne prenašajo na površino.

KaKo nanaŠaMo BaRVo jUpoL BLoCK
1. Priprava podlage in priprava barve
Podlaga mora biti trdna in predvsem suha ter brez prahu in 
drugih neoprijetih ali slabo oprijetih delcev. Vse madeže je 
treba v kar največji možni meri odstraniti oziroma odbrusiti s 
podlage. Stari barvni nanosi morajo biti nepoškodovani in se 
čvrsto oprijemati podlage. Stare podlage z večslojnimi nanosi 

manj kakovostnih barv včasih kažejo neenakomerno poro-
znost ali pomanjkanje kohezivnosti. To slabo vpliva na opri-
jem barve, ki jo uporabljamo za saniranje. Temu se izognemo, 
če kot vezni most med staro šibko podlago in novo barvo za 
blokado uporabimo barvo JUPOL GOLD (enoslojni nanos), ki 
ima sposobnost oprijemanja na šibko podlago in sposobnost 
dobrega oprijema z vezivom bogate barve.

2. Nanašanje barve
Barvo JUPOL BLOCK nanašamo v dveh ali treh slojih (odvisno 
od vrste in intenzitete madeža) v razmiku vsaj 6 ur (T = +20 °C,  
relativna vlažnost zraka = 65 %) z dolgodlakim krznenim ozi-
roma tekstilnim pleskarskim valjčkom (dolžina dlak oziroma 
niti 18 do 20 mm); uporabni so naravno ali umetno krzno 
oziroma tekstilne obloge iz različnih sintetičnih niti – nylon, 
dralon, perlon, vestan ali poliester), lahko pa tudi s pleskarskim 
čopičem, primernim za nanos disperzijskih zidnih barv.

Preden barvamo z niansirano barvo JUPOL BLOCK, moramo 
obdelovane površine obvezno predhodno obarvati z belo 
barvo JUPOL BLOCK (enoslojni, za zelo umazane površine pa 
dvoslojni nanos). Niansirano barvo JUPOL BLOCK vedno nana-
šamo v dveh slojih.

Prav tako vedno barvamo posamezno zidno ploskev brez pre-
kinitev od enega do drugega skrajnega robu in ne le lokalno 
tam, kjer je madež. Priporočamo, da zaščitne trakove odstra-
nite takoj po vsakem nanosu ali ko je premaz povsem suh. Za 
standardni dolgodlaki pleskarski valjček nedostopne površine 
(koti, vogali, žlebovi, ozke špalete ipd.) vedno obdelamo naj-
prej, pomagamo pa si s primernimi čopiči ali danim pogojem 
prirejenimi manjšimi pleskarskimi valjčki.

Miha Gašperšič, razvojno aplikativni inženir

Sanacija notranjih površin z novo  
barvo JUPOL BLOCK Na fasadni površini in v notranjosti gradbenih 

konstrukcij je prisotnih več procesov, pri katerih 
voda igra pomembno vlogo. Voda sestavlja kar 
70 % našega planeta in v naravi nenehno kroži. 
Z izhlapevanjem prehaja v ozračje in se s pada-
vinami vrača na zemeljsko površje, z izpareva-
njem pa prehaja iz kapljevine v plinasto stanje 
in se ponovno kondenzira, ko za to obstajajo 
pogoji. Voda je v našem življenju nepogrešljiva, 
vendar z različnimi oblikami svoje pojavnosti 
obremenjuje in povzroča tudi poškodbe, če iz-
postavljeni materiali niso prilagojeni in odporni 
proti fizikalnim in kemičnim procesom, ki nasta-
nejo zaradi njene prisotnosti. 

Za lažje razumevanje »paroprepustnosti« in »navzemanja 
vode« naj najprej povemo nekaj splošnega o vodi. Voda je spo-
jina, ki je pri normalnih pogojih tekočina. Formula H

2
O pove, da 

je ena molekula vode sestavljena iz dveh vodikovih in iz enega 
kisikovega atoma. Atoma vodika sta na kisik vezana z kovalen-
tno vezjo, vendar porazdelitev elektronov ni enakomerna. Del 
molekule pri kisiku je bolj električno negativen in ima pribitek 
negativnega naboja za razliko od vodikovih atomov, ki imajo 
pribitek pozitivnega naboja. Sama molekula je električno nev-
tralna, vendar ima relativno velik dipolni moment.

Izhlapevanje (tudi evaporacija) je fazni prehod, pri katerem 
voda preide iz kapljevinskega agregatnega stanja v plinasto. 
Izhlapevanje se od izparevanja loči po tem, da poteka pri 
temperaturi, nižji od temperature vrelišča, ter da prehajajo v 
plinasto stanje le molekule s površine kapljevine, medtem ko 
pri izparevanju prehod zajame celotno prostornino kapljevi-
ne. Hitrost izhlapevanja je odvisna od temperature, površine 
gladine in medmolekulskih sil. 

Razlika naboja med seboj privlači vodne molekule ter tudi 
druge polarne molekule preko t. i. vodikove vezi.

Omenimo še velikost vodnih kapljic, ki je odvisna od tega, v kako 
velike skupke se formirajo molekule vode. Dežne vodne kaplje so 
večje od tistih, ki nastajajo z izhlapevanjem. Največje dežne ka-
pljice niso težje od 0,2 grama, kar ustreza premeru 7 mm. Večje 
kapljice se med padanjem razbijejo v drobnejše, pri čemer je 8 
metrov na sekundo največja hitrost padanja vodnih kapljic s pre-
merom okrog 5 mm. Majhne dežne kaplje imajo skoraj vedno 
obliko krogle s povprečnim premerom od 1 do 2 mm. 

Paroprepustnost in vodoodbojnost imata velik vpliv pri izbiri 
materiala. Za kateri material se bomo odločili, je odvisno od 
tega, katere dejavnike bomo upoštevali. Na primer, štiričlan-
ska družina s tuširanjem, kopanjem, pranjem, likanjem, ku-
hanjem in znojenjem dnevno upari do 15 l vode. Vsekakor je 
treba med drugim upoštevati tudi lokacijo in okolje objekta, 
notranjo razporeditev prostorov, vrsto gradnje, konstrukcijsko 
zasnovo in sestavo ovoja objekta.

Difuzijska upornost prehoda vodne pare (µ) je brezdimen-
zijska vrednost, ki pove, kako pa-
roprepusten je material. Zrak ima 
vrednost 1,0. Bližje ko je difuzijska 
upornost prehoda vodne pare tej 
vrednosti, bolj paroprepusten je 
material. Paroprepustnost (Sd) je 
enaka zmnožku difuzijske uporno-
sti prehoda vodne pare in debeline 
materiala (Sd = µ · d) in predstavlja 
ekvivalentno debelino zračnega 
sloja (m). 

Paroprepustnost in navzemanje vode

0,945 A
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106,3°

0,944 A

105,9°

+0,36

+0,35

-0,67
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Primerjava vodnih grozdov

Navadna voda: 13 do 15 molekul

Mineralna voda: 8 do 13 molekul

Deževnica: 10 do 13 molekul

Restrukturirana voda: 6 molekul

Primerjava vodnih grozdov

Navadna voda: 
13 do 15 molekul

Mineralna voda: 
8 do 13 molekul

Deževnica: 
10 do 13 molekul

Restrukturirana 
voda: 6 molekul

Prehajanje vodne pare 
skozi izolativni sloj

Primerjava vodnih gozdov
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Sanacija fasadnih 
površin, okuženih z 
algami in plesnijo
Alge in plesni so mikroorganizmi, ki so stalno prisotni v zraku. 
Potujejo z gibanjem zraka in ustvarjajo selišča na gradbenih in 
drugih konstrukcijah. Najpogosteje se oprimejo manjših pra-
šnih delcev, ki jim pomagajo pri seljenju. Kadar govorimo o al-
gah na gradbenih konstrukcijah, govorimo o »zračnih« algah, 
ali drugače, o aerofitih, ki za razliko od večine ostalih preživijo 
izven voda, potrebno vlago pa črpajo iz atmosfere (dež, rela-
tivna vlažnost …). Alge so torej živi organizmi, ki za svoj razvoj 
potrebujejo specifične pogoje, in sicer povišano vlažnost na 
fasadnih površinah, primernost strukture za oprijem in hranje-
nje ter ustrezne mikroklimatske pogoje (izrazito zeleno okolje, 
bližina stoječih oz. tekočih voda itd.), ki vplivajo na koncentra-
cijo alg v zraku. Če pogoji za njihovo rast niso ustvarjeni, kot 
spore, oprijete na gradbenih in ostalih konstrukcijah, čakajo na 
ugodno klimo za svoj razvoj.

Ko na fasadnih površinah začne popuščati vodoodbojnost, jih 
je treba ponovno pobarvati. To priporočamo na vsakih 15 do 
20 let, odvisno od vplivnih dejavnikov. Če so fasadne površi-
ne okužene z algami ali plesnimi, pa je obnovitveno barvanje 
potrebno že prej.

Za sanacijo okuženih fasadnih površin priporoča-
mo naslednji postopek:
Vse fasadne površine operemo s curkom vode pod tlakom od 
80–120 barov. Ko se posušijo, tiste fasadne površine, ki so oku-
žene z algami in plesnijo, premažemo z ALGICIDOM (razmerje 
ALGICID : voda = 1 : 5). Nanos intenzivno vtremo v podlago – 
še mokrega drgnemo s krtačo z najlonskimi vlakni, da se pre-
maz speni; suši naj se najmanj 12 ur. Nato površine ponovno 
premažemo z razredčenim ALGICIDOM. Površine naj se sušijo 
najmanj 12 ur. Za oba nanosa porabimo približno 100 ml/m². 

strokovnjak svetuje / eksterierstrokovnjak svetuje / interier

Sledi obnovitveno barvanje fasadnih površin po 
naslednjem postopku:
Fasadne površine v celoti premažemo z osnovnim premazom 
JUBOSIL G ali JUKOL, za kar porabimo približno 100 ml/m² 
osnovnega premaza, razredčenega z vodo v razmerju 1:1. Če 
je fasadna površina zaradi čezmernih atmosferskih vplivov že 
lasasto razpokana, pa je priporočljivo celotno površino prema-
zati z mikroarmiranim Jubosilom EX (redčimo ga z osnovnim 
premazom Jubosil GX do največ 10 %). Premaz nato s »piršno« 
zdrgnemo v križ tehniki. Površine se sušijo najmanj 12 ur.

Sledi dvakratno premazovanje fasadnih površin z mikroarmi-
rano fasadno barvo tipa Revitalcolor, npr. SILIKON (izbrati jo je 
mogoče tudi v akrilni ali silikatni varianti), v izbranem odtenku. 
Poraba za dva nanosa barve je od 0,4 do 0,7 l/m², odvisno od 
vpojnosti in hrapavosti podlage. Drugi nanos je mogoč 4–6 
ur po prvem nanosu.

Predlagane fasadne barve za obnovitveno barvanje so kako-
vostno fungicidno in algicidno zaščitene ter odlično ščitijo po-
vršino pred ponovnim pojavljanjem alg in plesni na površini.

Andrej Grad, vodja prodajnega območja

Razred paroprepustnosti Opis V (g/(m2 · d)) S
d
 (m)

Razred 1 Visoka paroprepustnost >150 <0,14

Razred 2 Srednja paroprepustnost ≥150–15 ≥0,14–1,4

Razred 3 Nizka paroprepustnost ≤15 ≥1,4

Vodoodbojnost ali navzemanje vode pa pomeni zmožnost materiala, da zadrži atmosfersko vodo na površini, pri čemer jo defi-
niramo z vrednostjo W (kg/m2h0,5). Izraz je tesno povezan s hidrofobnostjo (iz grščine hydros - voda + phobein – sovražiti)

Razred navzemanja vode Opis Navzemanje vode W24 (kg/m2h0,5)

Razred 1 Visoko navzemanje vode W24 > 0,5 kg/m2h0,5

Razred 2 Srednje navzemanje vode 0,1 kg/m2h0,5 < W24 < 0,5 kg/m2h0,5

Razred 3 Nizko navzemanje vode W24 < 0,1 kg/m2h0,5

Material Difuzijska upornost (µ)  Xmax (%)

Mrežasta in votla opeka 4,0–6,0 5,0–5,8

Apnena malta 10,0 6,0

Podaljšana apnena malta 20,0 5,7

Beton, 2400 kg/m3 60,0 3,8

Mavčnokartonske plošče 10,0 5,8

Kamena volna 1,0 10,0

Polistirenske plošče 40,0 30,0

Ekstrudirani polistiren 80,0 30,0

Iverne plošče 0,058 22,0

Vlaknaste lesne plošče 10,0 22,0

 IZDELKI JUB 
Difuzijska  

upornost pare (µ) Paroprepustnost (S
d
)

Navzemanje vode W24
(kg/m2h0,5)

ACRYLCOLOR <3000 <0,30 razred II (srednja paroprepustnost) <0,1 razred III (nizko navzemanje vode)

REVITALCOLOR AG <800 <0,12 razred I (visoka paroprepustnost) <0,06 razred III (nizko navzemanje vode)

JUBOSIL FX <300 <0,03 razred I (visoka paroprepustnost) <0,2 razred II (srednje navzemanje vode)

REVITALCOLOR SI <800 <0,12 razred I (visoka paroprepustnost) <0,10 razred III (nizko navzemanje vode)

JUBOSIL F <350 <0,04 razred I (visoka paroprepustnost) <0,06 razred III (nizko navzemanje vode)

REVITALCOLOR SILIKON <500 <0,08 razred I (visoka paroprepustnost) <0,03 razred III (nizko navzemanje vode)

BIO APNENA FASADNA BARVA <300 <0,03 razred I (visoka paroprepustnost) 1,6 razred I (visoko navzemanje vode)

JUB SILIKATNI OMETI <50 <0,10 (za d = 2,0 mm) razred I (visoka paroprepustnost) <0,10 razred III (nizko navzemanje vode)

JUB AKRILNI OMETI <160 <0,35 (za d = 2,0 mm) razred II (srednja paroprepustnost) <0,10 razred III (nizko navzemanje vode)

JUB SILIKONSKI OMETI  <200 <0,40 (za d = 2,0 mm) razred II (srednja paroprepustnost) <0,06 razred III (nizko navzemanje vode)

JUB MINERALNI OMETI <15 < 0,03 (za d = 1,5 mm) razred I (visoka paroprepustnost) <0,10 razred W2 (EN 1015-18)

UNIXIL G <120  <0,24 (za d = 2,0 mm) razred II (srednja paroprepustnost) <0,10 razred III (nizko navzemanje vode)

NANOXIL G <200 <0,40 (za d = 2,0 mm) razred II (srednja paroprepustnost) <0,10 razred III (nizko navzemanje vode)

JUBIZOL LEP. MALTA <70 <0,20 razred II (srednja paroprepustnost) <0,10 razred III (nizko navzemanje vode)

Izdelati fasadne barve in dekorativne omete z optimalno kombinacijo paroprepustnosti in majhnega navzemanja vode je cilj, ki 
bi zagotovil kakovostno zaščito konstrukcije. Pri sistemskih rešitvah, kot so izolacijske fasade, kjer imamo opravka z več sloji med 
seboj povezanih materialov, je pomembno paziti, da se paroprepustnost slojev povečuje iz notranjosti proti zunanjosti objekta. 
V JUB-ovih tehničnih listih za večino materialov zasledimo med tehničnimi podatki tudi informacije o paroprepustnosti in navze-
manju vode, ki so nam osnova pri pravilnem izboru materialov za vgradnjo na različnih konstrukcijah in podlagah ali za pravilno 
izbiro materiala glede na vrsto konstrukcije in podlage. 

Iztok Kamenski , vodja prodajnega območja

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah določa, da morajo 
biti objekti projektirani in grajeni tako, da vodna para, ki zaradi 
difuzije prodira v gradbeno konstrukcijo, ne kondenzira ali da 
celotna količina vodne pare, ki je kondenzirala na določenem 
preseku gradbene konstrukcije, pri navlaževanju ali izsuševanju 
ne povzroči škode na vgrajenih materialih. Škoda se ne povzroči 
v primerih, ko celotna masna vlažnost materiala (X

max
), kjer je 

prišlo do kondenzacije, ne presega dovoljene, in v primeru, ko 
se lahko izsuši celotna količina vodne pare, ki je kondenzirala 
med obdobjem difuzijskega navlaževanja med obdobjem di-
fuzijskega izsuševanja.
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Pri novogradnji ali obnovi objekta je pomoč pri 
izboru materiala in postopku sanacije vedno 
zaželena. Zato v JUB-u že vrsto let nudimo teh-
nično svetovanje. Ko se gradbena in obrtniška 
dela bližajo koncu, se zelo pogosto začnejo po-
javljati vprašanja, kako barvno urediti objekt, 
da bo všečen očem in predvsem skladen z oko-
lico. Tu nastopi barvno svetovanje JUB-ovih ar-
hitektov svetovalcev.

Tokrat predstavljamo barvno študijo starejše stanovanjske hiše. 
Naročnik hiše ni želel samo obnoviti, ampak tudi dodatno izoli-
rati. Pri postopku obnove je bil uporabljen JUBIZOL fasadni sis-
tem s silikonskim glajenim ometom v granulaciji 1,5 mm.

Prikazani odtenki so iz barvne karte JUB: 
•     podzidek: 1190  •     fasada: 1193
•     napušč: 1195  •     okenske obrobe: 1190
•     vodoravne črte: 1195 

Prvi predlog prikazuje željo naročnika po toplih in ne preveč 
intenzivnih odtenkih, ki naj se dobro povežejo z okolico. Barva 
fasade je usklajena z obstoječo keramično oblogo in strešno 
kritino. Poleg usklajenih barvnih odtenkov je naročnik želel 
tudi sodobne oblikovalske posege, zato smo se odločili za 
manjše poudarke okoli okenskih odprtin. 

Prikazani odtenki so iz barvne karte JUB: 
•     podzidek: 3170   •     fasada: 2101
•     napušč: 1105  •     okenske obrobe: 3170

Tretji predlog povzema odtenke drugega predloga in deloma 
tudi barvno kompozicijo. Ker v večini primerov preveč okras-
ja na fasadi ne prinese zadovoljivega videza, smo se skupaj z 
naročnikom odločili, da odstranimo okenske obrobe in ohra-
nimo samo vodoravne črte, ki prav prijazno popestrijo fasado.

Prikazani odtenki so iz barvne karte JUB: 
•     podzidek: 1190  •     fasada: 1193
•     napušč: 1195  •     vodoravne črte: 1195

Veseli smo, če nam naročnik po zaključku fasadnih del pošlje 
fotografijo objekta v novi preobleki. V tem primeru je naročnik 
upošteval vse naše napotke, zato smo še toliko bolj zadovoljni, 
saj na ta način pomagamo osveščati javnost o nujnosti uskla-
jevanja podobe naselij in o problematiki barvnega onesnaže-
vanja z intenzivnimi odtenki fasad hiš.

Marko Vračar, arhitekt svetovalec

Barvni odtenki 
s tehnologijo 
prihodnosti že danes 
 
135 let znanja in razvoja na področju barv, vrhunsko opremljen 
Tehnološko raziskovalni center in najvišje kakovostne zahteve, 
ki si jih postavljamo pri razvoju novih izdelkov, so garancija 
za uspešnost niansirnega sistema JUMIX. JUB je eden redkih 
proizvajalcev barv in ometov, katerega niansirni sistem je v 
celoti rezultat lastnega razvoja in tudi proizvodnje. Niansirne 
paste UNIPAS tako kot druge izdelke iz JUB-ovega proizvo-
dnega program izdelujemo v modernem proizvodnem obra-
tu v Dolu pri Ljubljani in zanje veljajo najstrožje kakovostne 
zahteve v vseh fazah proizvodnega procesa.

V letu 2010 smo JUMIX mešalne centre opremili z novim 
paketom receptur, ki poleg obsežne razširitve repertoarja ni-
ansiranih izdelkov prinaša tudi nekaj manjših omejitev, ki pa 
bodo vsekakor pripomogle k večjemu zadovoljstvu končnega 
potrošnika. 

Najnovejše raziskave vodilnih svetovnih proizvajalcev pi-
gmentov in tudi tiste, opravljene v JUB-ovem Tehnološko 
raziskovalnem centru, so pokazale, da z do sedaj komercialno 
dostopnimi organskimi pigmenti zaključnim fasadnim slojem 
na daljši rok ni mogoče zagotoviti takšne barvne obstojnosti, 
kakor jo je mogoče doseči z anorganskimi pigmenti. Do ena-
kega spoznanja so prišli tudi drugi proizvajalci, ki postopoma 
ukinjajo intenzivne barvne odtenke oziroma izdajajo speciali-
zirane barvne karte za fasadni program.

Za JUB kot vodilnega in inovativnega proizvajalca izdelkov in 
rešitev v fasadnem programu so omejitve postale izziv. Naš 
cilj je bil razviti izdelke in pigmentne paste, ki bi v sinergiji po-

nujali odlično intenzivnost barvnih odtenkov in tudi vremen-
sko obstojnost na daljši rok. To nam je tudi uspelo z razvojem 
nove generacije visoko kakovostnih baz, t. i. baz 3000, in z 
uvedbo dodatnega pigmenta. Zaradi trenutnih omejitev pri 
strojni opremi smo moral pristati na kompromisni rešitvi: raz-
polagamo s 16 zalogovniki za pigmentne paste, v sistem pa 
skupaj z novimi bazami (B3000) vstopa sedemnajsti – Unipas, 
interno poimenovan kot Unipas R310. Zanj na mešalnicah v 
tem trenutku še ni prostora, zato barvne odtenke od oznake 
5530 do 5582 za akrilne omete in fasadne barve dobavljamo 
le iz matične hiše JUB v Dolu pri Ljubljani. Izjema pri dekorativ-
nih ometih je le izdelek najnovejše generacije, akrilni siloksani-
ziran omet UNIXIL G, ki je dosegljiv brez omejitev.

Zaradi gornje omejitve smo storili vse potrebno, da smo 
notranje proizvodne procese tehnološko postavili na najviš-
jo mogočo raven in s tem zagotovili izredno hitre odzive na 
potrebe trgov. Odtenki, proizvedeni iz novih baz, pa v kombi-
naciji z novo pigmentno pasto vsekakor zagotavljajo močno 
izboljšano obstojnost in v končni fazi večje zadovoljstvo na-
šega kupca. Verjamemo, da bomo s takim pristopom povečali 
zaupanje svojih potrošnikov, saj zanje želimo le najboljše.

Miha Skvarč, produktni vodja

Drugi predlog izhaja iz prvega, pri čemer smo oblikovanje fa-
sade popestrili z okenskimi obrobami in vodoravnimi črtami. 
Izbrani so tudi novi barvni odtenki, ki se zelo dobro ujemajo z 
obstoječimi materiali na objektu in se skladajo z okolico.

Barvna študija stanovanjske hiše
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V Skupini JUB smo za leto 2010 skupaj z vodil-
nimi svetovnimi svetovalnimi podjetji na po-
dročju barv in materialov pripravili novo obliko 
barvne karte JUB, ki je glavni tržno-komunika-
cijski pripomoček niansirnega sistema JUmIx. 

Barvna karta JUB je doživela tako kozmetične kot tudi vsebin-
ske in kakovostne izboljšave. Pri izdelavi so bile uporabljene 
najnaprednejše tehnologije nanosa barv in patentiranega 
digitalnega večdimenzionalnega tiska, zaradi česar so replike 
primarnih standardov barvnih odtenkov izredno verodostojne.

Že na prvi pogled je opaziti spremembo med modelnim le-
tom 2009 in 2010. Čelna platnica je usklajena s prenovljeno 
celostno grafično podobo in bistveno bolje nakazuje barvi-
tost, ki se skriva v notranjosti. Takoj za platnico se skriva sedem 
zelo uporabnih prosojnih lističev, in sicer:
•     pet lističev, ki zaradi posebnega 3D tiska nakazujejo struktu-

ro in granulacijo ometov, in
•     dva lističa, ki zaradi večslojnega tiska verodostojno simuli-

rata barvno študijo tako za interier kakor tudi za eksterier.

Spremenjena je tudi struktura površine barvnih polj. Iz finozr-
nate smo jo spremenili v t. i. strukturo svilnatega otipa. Zaradi 
boljše berljivosti smo oznake barvnih odtenkov postavili pod 
barvno polje, prav tako pa smo povečali velikost znakov. Ena 

od vsebinskih dopolnitev je tudi dobro vidna oznaka svetlosti 
barvnega odtenka (Y), ki se sedaj nahaja tako na hrbtni kot 
tudi na čelni strani, poravnana na desni rob. 

Vsebinska novost je tudi spremenjen t. i. »barvni tok«. Barv-
ne odtenke od oznake 5510 do 4662 smo premestili na rep 
barvne lestvice, kamor po svojih oznakah tudi sodijo, poleg 
tega pa si ravno zaradi svoje intenzivnosti in pestrosti zaslužijo 
svojevrstno ločitev od ostalega dela barvne karte, kjer prevla-
dujejo bolj zemeljski, umirjeni toni.

V barvni karti JUB smo prvič povzeli tudi določena pravila, ki 
veljajo pri izbiri barvnih odtenkov, namenjenih zunanji izpo-
stavi. Le-ta so bila do sedaj opisana le v garanacijskih izjavah 
in tehničnih listih. Pri načrtovanju fasadnih sistemov naj bodo 
torej vodila:
»v fasadnih sistemih je dovoljena uporaba barvnih odtenkov:
•     na akrilni, silikatni ali silikonski osnovi s svetlostjo (Y) nad vre-

dnostjo >25,
•     s svetlobno obstojnostjo večjo ali enako >7 v primeru večjih in 

vremensko bolj izpostavljenih površin,
•     ki poleg oznake nimajo opozorilnega simbola (!)
V primeru 100 % JUB Jubizol fasadnega sistema z Jubizol lepilno 
malto ali Jubizol disperzijsko malto je dovoljena
uporaba intenzivnih barvnih odtenkov, označenih s simbolom (!) 
tudi na površinah večjih od 10 % celotne fasadne površine.«

Dobrodošla je združitev barvne karte JUB z drugimi kartami. V 
eno barvno karto smo združili še barvni karti JUB JUBIN Metal 
in JUB JUBIN Lasur ter vzorčnik Kulirplast. 

Barvna karta JUB je resda primarno namenjena pred-
stavitvi barvnih odtenkov, ki jih je moč hitro izdelati 

na katerikoli od več kakor 1.000 JUMIX mešalnic 
na 25 trgih, a smo ta edinstveni tržno-komu-

nikacijski pripomoček kljub temu izkoristili 
tudi za promocijo barvnih odtenkov, že 

pripravljenih za uporabo (t. i. »ready-mix« 
barve). V njej smo predstavili gotove 

odtenke za izdelke Jubin Metal, Jubin 
Decor, Jubin Lasur, Acrylcolor, Takril in 
Epoksil. 

Miha Skvarč,  
produktni vodja

JUB Barvna karta

Izboljšana barvna karta JUB

Nekdanji Olympic press centre v Atenah, Grčija
Materiali: 
- Jubizol KS
- Jubizol Lepilna Malta
- Jubizol EPS obloga
- Jubizol Disperzijska Malta
- Akrilni Glajen Omet 1.5

Poslovna stavba v Atenah, Grčija
Material: Kulirplast  

Novi muzej Akropola v Atenah, Grčija
Material: Jubosil H (interier, eksterier)
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jub in mladiekologija

V JUB-u smo se letos odločili, da bomo sode-
lovali kot srebrni pokrovitelj Čarobnih dni in v  
njihovem okviru tudi na nacionalnem krea-
tivnem natečaju »Ko bom velik, bom«. Kot po-
krovitelj natečaja bomo zmagovalne slovenske 
vrtce in osnovne šole obdarili z barvami za les 
in kovino JUBIN ter samolepilnimi bordurami in 
nalepkami otroških motivov JUB Decor, s tem pa 
prispevali k bolj pisanemu in veselemu okolju, v 
katerem naši otroci preživljajo večino dneva.

Natečaj spremljajo dogodki Čarobni dan, ki prinašajo dožive-
tja tako otrokom kot odraslim. Organizirani so nekajkrat v letu 
in na njih se odlično zabava vsa družino, saj vedno nudijo pe-
ster glasbeni program, številne športne aktivnosti za otroke in 
delavnice za najmlajše.
Hkrati so Čarobni dnevi dobrodelna aktivnost za socialno 
ogrožene otroke. V okviru Zavoda Zaupanje se s sredstvi, 
zbranimi od pokroviteljev in sponzorjev vsakega posamezne-
ga Čarobnega dne, 100 otrokom iz socialno ogroženih družin 
omogoči obiskovanje različnih tečajev in drugih izvenšolskih 
aktivnosti, ki si jih sicer ne bi mogli privoščiti.
Na Čarobnih dneh je JUB prisoten z Bojanovo slikarsko delav-
nico, v kateri Bojan vedno znova preseneti najmlajše z novimi 
idejami. Zato so Bojanove delavnice tudi med najbolj obiska-
nimi delavnicami.
Na aprilskem Čarobnem dnevu v Lipici, ki ga je obiskalo 15.000 
otrok s starši ali starimi starši, je Bojan na veliki slikarski delav-
nici otrokom pomagal ustvarjati prečudovite slike, na katerih 
se je najpogosteje znašel prav on. 
Na majskem Čarobnem dnevu v Termah Ptuj so se otroci po-
leg velike slikarske delavnice lahko udeležili izdelovanja pisa-
nih klobučkov, ki so jih okrasili z JUB-ovimi nalepkami Junior. 

Čarobni dnevi z našim Bojanom

V JUB-u se zavedamo nujnosti ohranjanja čiste-
ga okolja, kar izkazujemo tudi z investiranjem 
v okoljevarstveno naravnane projekte. V letu 
2008 smo v decembru uspešno zagnali novo 
centralno pralnico za pranje posod v delu, kjer 
izdelujemo naše disperzijske izdelke. 

V letu 2008 se je v Dolu s poskusnim obratova-
njem začela zadnja faza investicije v biološko či-
stilno napravo ČN Dol. Gradnja čistilne naprave 
je bila skupen projekt Občine Dol in družbe JUB, 
ki sta združili potrebe po čiščenju odpadnih vod 
in tako omogočili hitrejšo gradnjo in racional-
nejše delovanje. Investicijska faza se je v maju 
2010 s pridobitvijo uporabnega dovoljenja kon-

Nova pralnica 
prevoznih posod

Veliko naših izdelkov izdelujemo na t. i. tonskih disolverjih, od koder izdelek nato v prevozni posodi odpeljemo na pakiranje. Po 
pakiranju je treba posodo, v kateri je bil izdelek, oprati, da jo lahko uporabimo za naslednjo izdelavo. Že več let si prizadevamo, 
da posodo pri pakiranju čim bolj izpraznimo, kar ni pomembno le z ekonomskega vidika, temveč tudi z vidika varovanja voda, 
sedaj pa smo želeli narediti še korak naprej in zmanjšati tudi porabo vode za pranje. 

Ob projektiranju pralnice smo uporabili princip, kot ga poznamo iz kuhinje, kjer po kosilu operemo posodo. Vodo za pranje 
uporabimo za pranje več posod, po pranju posodo le še speremo s čisto vodo. S takim načinom pri pranju ene prevozne posode 
prihranimo 130 litrov vode. Morda se sliši malo, a ob dejstvu, da na leto opravimo okoli 7700 pranj, to pomeni kar dobrih 1000 m3 
vode manj. Če upoštevamo, da povprečna družinska hiša porabi na leto okoli 100 m3 pitne vode, sedaj z novim načinom pranja 
prihranimo pitno vodo za kar 10 družin.

Boštjan Maležič, obratni tehnolog

Biološka čistilna naprava ČN Dol je pridobila 
uporabno dovoljenje

čala. Čistilna naprava Dol je tako pridobila vse 
potrebne dokumente za redno delovanje. 

Čistilna naprava z zmogljivostjo 4000 populacijskih enot (PE) 
je namenjena čiščenju komunalnih odpadnih vod v občini Dol 
ter tehnoloških in sanitarnih odpadnih vod družbe JUB. V ob-
čini Dol po izgradnji dela kanalizacijskega sistema že potekajo 
aktivnosti za priključitev čim večjega števila uporabnikov na 
zgrajeni sistem. Trenutno se lahko na čistilno napravo priključi 
80 uporabnikov, ki so že prejeli poziv občine za priključitev.

JUB in naselja občine Dol bodo z delovanjem čistilne naprave 
Dol prispevala k zmanjšanju onesnaževanja okolja. Zmanjšale 
se bodo emisije snovi v površinske vode, v tla in posledično v 
podtalnico, ki je vir pitne vode. Krajanom Občine Dol bo či-
stilna naprava omogočila višjo kakovost bivanja, saj pomeni 
rešitev vprašanja odvajanja in čiščenja odpadnih vod in s tem 
ohranjanje čistosti bivalnega okolja. 

Nataša Iršič Bedenik, direktorica področja kakovosti in okolja

Pisani klobučki so bili sprva namenjeni zaščiti pred soncem, 
a se je nato žal izkazalo, da so lastnike varovali pred dežjem. 
Poleg tega so otroci lahko s pomočjo mus gumija izdelova-
li Bojanov mozaik. Nalepke iz programa Junior so vstavljali v 
okvirčke in tako s seboj odnesli čudovit spomin, ki jih bo na 
steni njihovih sob še dolgo spominjal na enega od nepozab-
nih dni v njihovem otroštvu.

Ali ste vedeli, da je JUB srebrni pokrovitelj  
živalskega vrta Ljubljana? Za začetek je bil s  
premazi za les JUBIN Lasur obnovljen tamkajšnji 
most, sledila mu bo obnova še nekaterih drugih 
objektov. 

V nedeljo, 25. aprila, smo tako pripravili dogodek z ustvarjalnimi 
delavnicami, kjer so otroci risali svoje najljubše živali, jih ustvarja-
li iz eko plastelina, iz njih izdelovali mobile, ki so potem plapolali 
v vetru. Najmlajšim so bile na voljo tudi pobarvanke, mnogi so 
uživali v poslikavi obraza, za razpoloženje pa je poskrbel slikar-
ček Bojan, ki je s svojo glasbo in likom zabaval vse obiskovalce. 
Živalski vrt v Ljubljani je ta dan obiskalo 3.800 ljudi, ob koncu 
dneva pa so bila vsa dela naših malih mojstrov s ponosom raz-
stavljena. Uživali smo ob pogledu na nasmejane in zadovoljne 
obraze naših najmlajših.

Mare Tepina, vodja trženjskih storitev

JUB-ov dan v ZOO Ljubljana

Pred nami je še en Čarobni dan, ki se bo odvil konec avgusta v 
Arboretumu Volčji potok. Na tem dogodku bodo tudi razgla-
šeni zmagovalci natečaja »Ko bom velik, bom«, o katerih vam 
bomo lahko poročali šele v naslednji številki JUB Magazina.

Melita Kette Čadež, vodja tržnega komuniciranja

Čarobni dan v Lipici

Čarobni dan v Termah Ptuj
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Križanka

razvedrilo

Rešitev nagradne križanke pošljite na naslov: JUB Kemična industrija, d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, z 
dopisom “rešitev križanke” nakasneje do 30. 10. 2010. Nagrajenci bodo obveščeni po pošti.

Prva nagrada: brezplačna barvna študija fasade; Druga nagrada: JUB Decor šablona; Tretja nagrada: 
JUBIN Metal, 0.65 l, niansa po izbiri.

JUBIZOL standard - jesenski akcijski paket vsebuje: 
•  toplotno izolacijsko oblogo Jubizol EPS 12 cm;    
•  lepilo in armirno malto EPS; 
•  armaturno mrežico Jubizol 145 g;
•  vmesni premaz Unigrund;
•  zaključni XTG akrilni glajeni omet 2,0; 
•  cene veljajo za m2;
•  odtenki - po JUB barvni karti s končnico 3, 4 in 5 
   s simbolom *.

Cene ne vključujejo 20 % DDV.
Naročene količine se zaokrožujejo na osnovne prodajne enote.

cena kompleta 
BELI = 11,79 EUR
ODTENKI = 12,08 EUR

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

jubizol_A4_zelena_popravljena.pdf   1   9/1/10   11:52 AM



28

- široka paleta barvnih odtenkov, tudi z metalik izgledom, (barvni  

   odtenki po različnih barvnih kartah na voljo v JUMIX mešalnih centrih);  

- za uporabo na zunanjih in notranjih površinah.  
    

JUB kemična industrija, d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani 
T: 080 15 56, F: 01 588 4250
E: info@jub.si 
Član skupine JUB

oglas_jubin_metal_JUB-SLO_jubmagazin_A4.indd   1 16.7.2010   8:47:48


