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Jelka Slatinšek, direktorica trženega komuniciranja in odnosov z javnostjo 
Skupine JUB

Uvodnik

Danes ljudje vse bolj stremimo k naravnemu, tako kot je ustvarjeno v naravi. Spozna-
vamo, da moramo okolje manj obremenjevati, tako s porabo energije, škodljivimi emi-
sijami ter predvsem vse manj izkoriščati neobnovljive vire tako energije kot surovin. 

V septembru smo v JUB-u skupaj z našo odvisno družbo Gnezdo d.o.o. v Ljubljani 
odprli prvi specializirani Center za sonaravno gradnjo, kjer na enem mestu ponuja-
mo vse naravne materiale za okolju in zdravju prijazno gradnjo in obnovo objektov. Z 
obujanjem desetletja in stoletja starih receptur, ki so jih uporabljali spretni in izkušeni 
gradbeni mojstri, se z novo blagovno znamko Nativa zdaj ponovno vračamo k svojim 
začetkom.

Na eni strani se vračamo k svojim začetkom, na drugi strani pa ves čas iščemo nova 
tržišča in s tem nove priložnosti. Nedavno smo podpisali pogodbo s kupcem v Gruziji 
in na Norveškem.

V rubriki barvni trendi nadaljujemo naše barvito popotovanje proti vzhodu in seve-
rovzhodu Evrope. Po koščkih pisanega mozaika Skupine JUB.

O novi blagovni znamki JUBHome smo v prejšnjih številkah že dosti pisali, tokrat pa z 
velikim veseljem sporočamo, da smo gradnjo treh objektov v letošnjem letu uspešno 
zaključili in jih predali investitorjem. Z blagovno znamko JUBHome, katere kakovost 
arhitekture ter hitra in kvalitetna gradnja sta temeljni prvini, imamo v prihodnosti še 
velike načrte. 

Kolegi na JUB Akademiji, ki vse bolj postaja globalno izobraževalno-razvojni center, 
znan po visokih standardih znanja, izobraževanju in usposabljanju v gradbeništvu, 
energetskem managementu, tudi poleti ne počivajo. 

Če bi radi v vaš dom vnesli nekaj jesenskega razkošja barv, lahko to storite z našimi no-
tranjimi barvami, ker vam nudimo nešteto možnih barvnih kombinacij. V rubriki vpra-
šanja naših bralcev, pa si lahko preberete kako se pravilno lotiti pleskanja v notranjih 
prostorih.

Izdajatelj: JUB d.o.o. 

Glavna in odgovorna urednica: Jelka Slatinšek

Vsebinska urednica:  Staša Marolt Sevšek
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Dolgoletno sodelovanje JUB-a in     
Daca Commerce d.o.o.

Podjetje Daca Commerce d.o.o. je dolgoletni JUB-ov par-
tner. Z njimi sodelujemo že vse od julija leta 1998, ko je bila 
ustanovljena naša odvisna družba v Bosni in Hercegovini, 
JUB d.o.o. Sarajevo.    

Daca Commerce d.o.o. je bilo še pred ustanovitvijo družbe 
JUB d.o.o. Sarajevo uvoznik JUB-ovega asortimaja izdelkov in 
uvrstimo jih lahko med prve ter najpomembnejše distributer-
je na področju Bosne in Hercegovine. 

V času medsebojnega poslovnega sodelovanja so se med 
podjetjema JUB in Daca Commerce d.o.o. stkale tako dobre 
poslovne kot tudi prijateljske vezi, ki jih skrbno razvijamo in 
nenehno nadgrajujemo. Rezultat takšnega odličnega sode-
lovanja je tudi vodilna pozicija obeh družb na tržišču Bosne in 
Hercegovine na področju notranjih barv in visoka pozicija na 
področju prodaje ostalih izdelkov iz naše bogate ponudbe. 
Dobro medsebojno sodelovanje in odlični odnosi so dobro 
izhodišče za kakovostno sodelovanje tudi v prihodnosti in 
zadovoljstvo na obeh straneh. 

Vodstvo JUB-a je ob praznovanju 70-letnice Nikole Mišića, 
direktorja Daca Commerce d.o.o., podjetje obiskalo in ga ob 
tako posebnem jubileju tudi obdarilo. Zaželeli so mu obilo 
zdravja in da bi še dolgo skupaj praznovali tako pomembne 
mejnike ter skupaj dosegali dobre poslovne rezultate.
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Družba JUB je na Norveškem trgu pričela poslovati  s slo-
vaškim izvajalcem, ki je hodil v Oslo vgrajevat toplotno 
izolacijske sisteme. Učil jih je aplikacije naših materialov 
in prepričeval, da so JUB-ovi izdelki konkurenčni vsem 
izdelkom, tudi tistim, ki so jih Norvežani vajeni. Kmalu je 
našel domačega profi trgovca in mladega poslovneža, ki 
sta prišla na ogled  naše proizvodnje v Dolu in tu sta se 
prepričala, da je bilo vse, kar jima je razlagal, še kako res.   

Z objavo certifikata SINTEF JUB prične z redno 
prodajo JUBIZOL sistemov
V nekaj tednih je bilo ustanovljeno podjetje za uvoz in proda-
jo JUB-ovih izdelkov. Kmalu se je pričelo s postopkom certifi-
ciranja JUBIZOL sistemov toplotne izolacije z najkakovostnej-
šimi materiali, kot so JUBIZOL Strong Fix malta, JUBIZOL PUR 
Quickfix in JUBIZOL Nano Finish. Testiranja norveškega insti-
tuta SINTEF spadajo med najstrožja na svetu na področju sis-
temov za zunanje zidove, saj so vremenske razmere pogosto 
ekstremne in se na določenih območjih Norveške izredno hi-
tro spreminjajo (padci temperatur, močni vetrovi, padavine). 
Certificirani sistemi morajo prenesti takšne izzive vsaj 15 let. 
Konec meseca junija je institut SINTEF na svoji spletni strani 
objavil certifikat, še preden so bila vsa testiranja popolnoma 
zaključena, kar priča o njihovem zaupanju v kakovost JUBI-
ZOL sistemov.

Družba JUB Norge AS v vmesnem času seveda ni sedela kri-
žem rok, ampak je medtem že obiskovala trgovce in izvajalce. 
Uspelo jim je pridobiti nekaj projektov za obnovo fasad (Ni-
velin D & Revitalcolor AG) in izoliranje privatnih hiš (JUBIZOL 
Nano Finish S) v Oslu, Trondheimu in Bergenu.     

Fredrik Jomark, direktor JUB Norge AS, je Upravi JUB-H d.o.o. 
predstavil  strategijo za naslednjih pet let, s katero je požel 
veliko odobravanje in si zagotovil polno podporo pri razvoju 
izjemno zanimivega trga, ki nudi ogromno poslovnih prilo-
žnosti. Sredi poletja smo v naši JUB Akademiji pozdravili že 

prve obiskovalce, lastnike velikih izvajalskih podjetij, kjer so 
smo jih seznanili s celotno paleto JUB-ovega proizvodnega 
programa. Fredrik Jomark je mlad nadobuden podjetnik z 
izjemno željo po uspehu in prepričani smo, da nam bo s sku-
pnimi močmi uspelo pisati novo JUB-ovo zgodbo o uspehu.

Nove poslovne priložnosti 
za JUB tudi v Gruziji

V družbi JUB vztrajno iščemo nova tržišča in s tem nove priložnosti. Veseli 
nas, da smo našli poslovnega partnerja tudi v daljni Gruziji.  

Nedavno smo podpisali pogod-
bo s kupcem iz Gruzije, Gelo Gel-
diashvilijem, ki je lastnik podjetja 
Elegance LTD. Podjetje se ukvarja 
z uvozom in distribucijo dekorativ-
nih materialov, kot so tapete, kera-
mika, barve in elektro galanterije. 
V Tbilisiju, glavnem mestu Gruzije, 
ima kar štiri prodajalne, načrtuje pa 
še eno prodajalno v mestu Batumi, 
ki je gruzijsko obmorsko letovišče. 
Široka paleta JUB-ovih izdelkov je 
trenutno na voljo v dveh prodajal-
nah podjetja Elegance LTD, najve-
čji poudarek v obeh prodajalnah 
pa je na naših notranjih barvah, 
fasadnih barvah, silikonskih barvah 
ter silikatnih izdelkih, na voljo pa 
imajo tudi JUMIX mešalni center. 

JUB se širi na Norveško
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Blagovna znamka JUPOL že desetletje s priznanjem 
Trusted  Brand 

V Klubu Cankarjevega doma v Ljubljani so letošnjega maja na slovesnosti 
podelili priznanja Trusted Brand 2017 najbolj zaupanja vrednim blagovnim 
znamkam, ki so jih letos v 32 kategorijah izbirali slovenski potrošniki. 

V kategoriji barve za dom so za zmagovalko že desetič zapored proglasili 
blagovno znamko JUPOL, ki se je kot ugledna slovenska blagovna znamka 
uveljavila ne le na domačem, pač pa tudi na mnogih drugih evropskih tržiščih. 
Mnenja, ki jih slovenski potrošniki na podlagi svojih izkušenj izražajo s podelitvijo 
priznanj blagovni znamki JUPOL, so tako pomembno sporočilo in vodilo za 
dober nakup drugim potrošnikom.

Slovenija je v eno največjih evropskih potrošniških raziskav o zaupanju v blagovne znamke vključena že enajsto leto, njen 
cilj pa je odkriti, katerim domačim in tujim blagovnim znamkam Evropejci najbolj zaupamo. V Sloveniji je raziskavo izvajal 

Inštitut za raziskovanje trga in medijev 
Mediana, v njej pa je sodelovalo 5.700 
naročnikov revije Reader's Digest 
Slovenija. 

Ime JUPOL je pri nas postalo sinonim 
in celo generično ime za kakovostne 
notranje zidne barve in je tesno 
povezano z uspešnim in strmim 
razvojem družbe JUB. Takoj zatem, ko 
je JUB leta 1969 trgu predstavil to prvo, 
že pripravljeno disperzijsko barvo 
JUPOL, se je v sedemdesetih letih 

začelo obdobje naredi sam, ki je med potrošniki močno spremenilo percepcijo načina prenove notranjih bivalnih zidnih 
površin. JUB je z nenehnimi izboljšavami receptur ves čas skrbel za razvoj in širitev novih izdelkov znotraj družine JUPOL, 
z njimi pa pridobil tudi številne nagrade in priznanja, s katerimi vedno znova dokazuje njihovo visoko kakovost in izkazuje 
svojo družbeno in okoljsko odgovornost. Danes z zdravju in okolju prijaznimi barvami iz družine JUPOL, izdelanih na vodni 
osnovi, na leto v Sloveniji prebarvamo kar 200 milijonov kvadratnih metrov stenskih površin, kar je zagotovo številka, 
vredna pozornosti.   

Dan odprtih vrat v našem 
obratu Nova Vas

Na lep sončen petek konec septembra smo v našem proizvodnem obratu 
Nova vas pripravili dan odprtih vrat, na katerega so bili vabljeni vsi zaposleni, 
njihovi družinski člani in seveda tudi predstavniki lokalne skupnosti ter šir-
ša javnost. Našim obiskovalcem smo na stežaj odprli vrata in jim omogočili 
ogled proizvodnje ter seznanitev z dolgoročnimi poslovnimi načrti.  

Uvodni pozdrav na dvorišču je pripadel Željku Kovačeviču, direktorju JUB d.o.o. 
in Juretu Vidcu, direktorju oskrbovalne verige JUB d.o.o., nato pa smo se preselili 
v jedilnico, kjer smo obiskovalcem v kratkem filmu predstavili 142-letno zgodo-
vino in dejavnost JUB-a. Sledil je voden ogled obrata, kjer so si ogledali potek 
procesa izdelave embalažnega in drugih stiroporov, od surovine do končnega 
izdelka. Spoznali so ne le posamezne delovne procese, ampak tudi sistem kako-
vosti ter vključevanje sodobne tehnologije v proizvodnjo.

Obiskovalci, ki so bili generacijsko zelo pisani, od najmlajših predšolskih, pa vse 
do starejših upokojencev, so si z zanimanjem ogledovali stroje, delavce in delov-
ne procese po proizvodnih halah, vodje pa so med živahno razpravo podajali 
odgovore na njihova vprašanja in pobude. 

Ob zaključku so obiskovalci izrazili svoje veselje nad dejstvom, da je JUB v pre-
teklosti ocenil obrat v Novi vasi kot potencial in se odločil za nakup ter razvoj 
dejavnosti. Jožeta Dolesa, župana občine Bloke, je kot predstavnika lokalne sku-
pnosti zanimala predvsem vizija razvoja in dolgoročni načrti podjetja, saj je JUB 
na Blokah eden največjih zaposlovalcev. Zato je Željko Kovačevič predstavil krat-
koročne in dolgoročne načrte podjetja na tem območju ter izpostavil, da ima 
JUB v Novi vasi še veliko za pokazati.

Slovesna podelitev letošnjih priznanj Trusted Brand 2017 v Klubu Cankarjevega doma (foto: arhiv MKZ)

Od leve proti desni: Maja Lihtenvalner, glavna urednica revije 
Reader's Digest, Simona Sojar, družba JUB  in Daniel Škraba, vodja 
Reader's Digets Slovenije.  (foto: arhiv MKZ)
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Odprli smo prvi specializirani Center 
sonaravne gradnje v Sloveniji

JUPOL Classic Vas pelje na 
glamping

Tudi letošnjo pomlad smo naše zveste uporabnike barve JUPOL Classic po-
vabili k sodelovanju v nagradni igri, ki bo nagrajenca popeljala v enega naj-
lepših neokrnjenih delov Slovenije. 

V nagradni igri, ki trajala od 15.4.2016 do 30.6.2017, so lahko sodelovali vsi, ki so 
v tem obdobju kupili barvo JUPOL Classic 15 litrov v beli barvi ali v izbranem 
odtenku po barvni karti JUB Favourite feelings. Ker nakup ni bil pogoj za sode-
lovanje, so zainteresirani lahko v nagradni igri sodelovali tudi z odgovorom na 
vprašanje, ki je bilo zastavljeno na Facebook profilu JUB Slovenija.

Veseli smo bili odličnega odziva naših uporabnikov, ki so si z glampingom v Her-
bal glamping resortu Ljubno zaželeli nabrati novih moči in energije v naravi. 
Glamping izhaja iz angleške besede glamourous camping, kar pomeni luksuzno 
kampiranje. Namenjen je ljudem, ki imajo radi naravo, mir, radi posedajo na le-
seni terasi z odlično knjigo, se sproščajo v privatnem jacuzziju ali pa uživajo ob 
adrenalinskih športnih aktivnostih.

Sreča se je tokrat nasmehnila Evi in njeni družinici iz Žužemberka. Ob prenovi 
stanovanja pri izbiri barve niso prav nič oklevali, saj je JUPOL Classic barva s 
tradicijo, omogoča enostavno aplikacijo, prebarvana površina pa ima lep končni 
videz. Šotorjenja na malce bolj komforten način so se zelo razveselili in že komaj 
čakajo nepozabnega doživetja.

Letos septembra smo v JUB-u skupaj z našo odvisno 
družbo Gnezdo d.o.o. v Ljubljani odprli prvi specializirani 
Center za sonaravno gradnjo, kjer na enem mestu ponu-
jamo vse naravne materiale za okolju in zdravju prijazno 
gradnjo in obnovo objektov.  

V njem graditeljem nudimo paleto izdelkov izključno iz 100-od-
stotno naravnih surovin, kot so naravne zidne barve, olja in voski, 
ilovnati in apneni materiali za gradnjo ter naravni izolacijski ma-
teriali in leseni podi. Ponudba zajema tako izdelke naše lastne 
blagovne znamke Nativa kot širok nabor naravnih gradbenih iz-
delkov priznanih tujih in domačih dobaviteljev.

Izdelki Nativa povezujejo naravo in tradicijo gradnje. Izdelani so iz 
naravnih surovin, ohranjajo naravno okolje in zagotavljajo zdrav 
življenjski prostor. Pri njihovi izdelavi uporabljamo izključno narav-
na polnila in veziva. Izdelki so polno deklarirani in ne vsebujejo 
skritih sestavin.

Sonaravna gradnja je praktično sinonim za izboljšano kakovost 
bivanja, kar je dobra motivacija in izhodišče za marsikaterega gra-
ditelja. V družbi Gnezdo d.o.o., ki deluje po načelih sonaravnosti 
že več kot desetletje, so skupaj z redkimi posamezniki orali ledino, 
ko je bilo ekološko gradbeništvo pri nas še v povojih. Poudarjajo, 
da naravni, lokalni in obnovljivi materiali zagotavljajo lepše, bolj 
zdravo in bolj čisto bivalno okolje.

JUB se vrača k svojim koreninam
JUB je uveljavljen slovenski proizvajalec barv in fasadnih sistemov 
z dolgoletno tradicijo in mednarodnim ugledom. Sašo Kokalj, 
predsednik uprave JUB-H d.o.o., je na odprtju poudaril: "Z obuja-
njem desetletja in stoletja starih receptur, ki so jih uporabljali spre-
tni in izkušeni gradbeni mojstri, se JUB z novo blagovno znamko 
Nativa zdaj tako ponovno vrača k svojim začetkom. Že doslej smo 
bili prepoznavni po svojih izdelkih na vodni osnovi, prijaznih do 
ljudi in okolja, na trgu ponujamo odlične izdelke, za katere ob 
okolju prijazni proizvodnji pridobivamo številne certifikate kako-
vosti ter priznanja potrošnikov in strokovne javnosti. Smo namreč 
prvi slovenski proizvajalec, ki se lahko pohvali z znakom okoljske 
marjetice Ecolabel za izdelek JUPOL Junior in z znakom ECARF 
za izdelek JUPOL Bio silicat. Usmeritev v razvoj ekoloških izdelkov 
ter trajnostno naravnano gradnjo imamo v podjetju JUB zapisa-
no tudi v svoji poslovni strategiji, zato smo poleg odprtja Centra 
sonaravne gradnje tu v Ljubljani in z izdelki Nativa, ki jih danes 
predstavljamo slovenski javnosti, naš prvi skupni cilj z družbo 
Gnezdo že uresničili. Seveda so naše ambicije usmerjene tudi v 
širitev naše ponudbe na domačem in na novih tržiščih, kjer JUB 
že tradicionalno uspešno posluje."

Center bo v prihodnje prepoznaven tudi kot informativno in iz-
obraževalno stičišče izvajalcev in uporabnikov, ki bodo v njem 
usvojili različne tehnike gradnje in nanašanja barv, spremljali no-
vosti in spoznavali materiale za sonaravno gradnjo. Odprt je vsak 
delovnik od 8. do 18. ure, ob sobotah pa do 12. ure. Vabljeni. 
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Umetniška delavnica in coctail party    
na pikniku za poslovne partnerje 

Barvanje lipiških ograj z 
ekološkimi premazi JUBIN 

V podjetju JUB smo podprli Kobilarno Lipica in jim za prenovo značilnih belih 
lesenih ograj, ki na njihovih zelenih pašnikih skrbno varujejo več kot 300 be-
lih lipicancev, podarili 1.000 litrov okolju in zdravju prijaznih premazov JUBIN 
Decor universal.

Prvi del prenove dotrajane ograje je potekal meseca junija, ko se je akciji tradi-
cionalnega barvanja pridružilo več kot 300 prijateljev Lipice in Lipicanca, ker pa 
lipiške pašnike obdaja več kot 12 kilometrov belih ograj, se bo priljubljena akcija 
nadaljevala še jeseni in prihodnje leto.

Kobilarna Lipica mora ograje redno vzdrževati, da lahko kljubujejo močnemu 
soncu, vetru, dežju ali mrazu. Zdaj je v celoti prenovljen več kot kilometer ograje 
ob pašniku za lipicanske kobile z žrebeti, saj so ga pomagale prebarvati mno-
ge družine, ki so z obilo dobre volje prišle v Lipico iz vse Slovenije. Za obnovo 
ograj so porabili 250 litrov ekološke barve JUBIN Decor universal, ki je izdelana 
na vodni osnovi, se hitro suši in je tudi sicer primerna za zaščito otroških igral, 
lesenih igrač ter lesenih površin, kjer prihaja do stika z živili. V JUB-u smo namreč 
za nekatere naše ekološke izdelke iz linije JUBIN pridobili certifikat Nacionalnega 
laboratorija za zdravje, okolje in hrano, s katerim dokazujemo doseganje visokih 
slovenskih zakonodajnih standardov, saj z njimi nudimo varnejšo in trajnejšo za-
ščito lesenih izdelkov. Uporabniki, ki bodo barvali ograje tudi doma, ali pa želijo 
podaljšati življenjsko dobo tudi drugim lesenim izdelkom, kot so kuhinjske mize 
ali pulti, lahko izbirajo barve med devetimi gotovimi barvnimi odtenki, premaz 
pa jim lahko v prodajalnah, opremljenih z JUMIX mešalnico, pripravijo tudi v že-
leni niansi po JUB, RAL in NCS barvni karti. Barve in premazi nimajo neprijetne-
ga vonja, njihovo nanašanje je povsem enostavno, po končanem delu pa lahko 
uporabniki čopiče sperejo z vodo.

Nekatere stvari so v življenju JUB-a stalnica in ena od njih 
je piknik, ki ga vsak junij organiziramo na Rekreacijskem 
centru Korant v Dolu pri Ljubljani. Na našem pikniku brez 
nogometnega turnirja seveda ne gre, letos pa smo doga-
janje začinili s programom Jasna@odpeljemjodomov.si in 
coctail partyjem.

Voditeljico Jasno Kuljaj je sicer domov res odpeljal Alojzij Gorišek, 
vendar le na sliki, ki je nastajala ves čas trajanja našega piknika, 
čopič pa je vihtel Jure Moder, ljubiteljski slikar in Jubovec. In Aloj-
ziju slike nismo kar tako podarili, temveč si jo je moral zaslužiti s 
poznavanjem našega fasadnega sistema JUBIZOL. 

Medtem ko so nekateri merili moči v poznavanju fasadnega siste-
ma JUBIZOL, so se drugi potili na nogometnem igrišču. Podjetje 
PVP d.o.o., ki je lansko leto osvojilo drugo mesto, je enoletno ob-
dobje očitno izkoristilo za trening in priprave, saj so letos zmagali. 
V težkem boju so premagali podjetje Medvik d.o.o., ki so osvojili 
odlično drugo mesto in podjetje Blišč d.o.o., ki so na koncu osvo-
jili bronasto medaljo. Se vidimo prihodnje leto. 
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  Inovativni vodotesni 
sistemi HYDROSOL

Hidroizolacija je pri gradnji hiše eden najpomembnejših in najzahtevnejših 
segmentov vgradnje. Sile, ki jih lahko povzroči voda, so ogromne, njeni učin-
ki pa zelo nepredvidljivi. 

Voda vstopi v zgradbo po najšibkejši poti. Za zagotovitev trajne zaščite pred 
poškodbami vode je potreben zanesljiv hidroizolacijski sistem, ki je odvisen tako 
od materiala, kot seveda tudi izvajalca.

Pravilna hidroizolacija v vlažnih prostorih je zelo pomembna - voda, ki uhaja v 
talne in stenske prostore, lahko hitro naredi veliko škode. Najhuje pa je, da tega 
ne opazimo, dokler ni škoda že narejena. Tesnjenje površin kopalnic, balkonov, 
teras in bazenov pred polaganjem keramičnih oblog z elastičnimi vodotesnimi 
masami v veliki meri prepreči poškodbe oblog in njihovo odstopanje.

Za zaključni sloj v prostorih, ki so izpostavljeni vodi in vlagi, največkrat uporablja-
mo keramične obloge, ki jih odlikuje dolga življenjska doba, lahko vzdrževanje, 
odpornost ter dobra prevodnost toplote. 

Kaj sploh je keramika?
Keramičen je beseda, ki izvira iz antične grške besede “keramos”, kar pomeni “iz 
žgane gline”. Pod keramiko spadajo tudi vedno bolj priljubljene porcelanaste 
ploščice, pri čemer je razlika predvsem v načinu izdelave. Porcelan se namreč 
žge pri zelo zelo visokih temperaturah, kar mu omogoča še višjo trdnost ter vo-
doodpornost. To je zelo pomembno, ko se odločamo kakšne ploščice bomo dali 
v določen prostor. Saj je velika razlika, ali bodo obloge na steni ali na stropu. Še 
večja razlika pa je, ali bodo obloge položene na notranjih ali zunanjih površinah. 
Ko izbiramo zunanje keramične ploščice je vredno vedeti, da je za zunanje po-
vršine običajna keramika načeloma neprimerna, saj ni povsem vodoodporna in 
lahko hitro napoka. 

Prostori, kjer je potrebna popolna vodotesnost, še posebno kopalnica, terase in 
bazeni, velikokrat predstavljajo nove standarde v svetu dovršenega dizajna, stila 
in kvalitete, je pomembno da tem standardom sledijo tudi izdelki.

HYDROSOL je blagovna znamka, ki združuje vodotesne mase, lepila za keramiko 
in fugirne mase. Ta blagovna znamka združuje širši spekter skupin izdelkov, ki so 
potrebni za učinkovito vodotesno zaščito (vodotesne mase) in vgradnjo kerami-
ke (lepila za keramiko, fugirne in tesnilne mase). 

Vodotesne mase
Hidroizolacija objektov je ena izmed zahtevnejših faz pri gradnji objektov. Na-
men te faze je dolgoročna zaščita objekta ali površine pred vdorom padavinske 
vode, zaščita pred prodiranjem vlage tako v vertikalni kot horizontalni smeri, ne 
glede na to ali gre za zunanjo ali notranjo površino. Voda, vlaga ali kakšna dru-
ga tekočina, ki prodre v notranjost stavbe, podlage ali zidu to površino trajno 
degradira (gnitje, rahljanje betona, razvoj plesni in podobno), v večini primerov 
pa tudi estetsko skazi površino. Prav tako pa vlažni prostori poslabšajo bivanjske 
razmere in samo kakovost bivanja. Voda vedno najde svojo pot skozi beton, raz-
poke, dilatacije in ostale napake, ki nastanejo zaradi neustrezne gradnje.

Pri hidroizolaciji objekta je zelo pomembna natančnost 
izvedbe in kakovost uporabljenih materialov, saj lahko po-
manjkljiva izvedba ali uporaba nekakovostnih materialov 
problem reši le kratkoročno ali pa stanje celo poslabša 
(problem le zakrije in nam prepreči pravočasno sanacijo). 
Sanacija slabo opravljenih del je včasih zelo zahtevna, v 
skrajnih primerih celo nemogoča. Ne smemo zanemariti in-
stalacijskih prebojev, dilatacij ter stikov, kjer tudi lahko pride 
do lokalnega navlaževanja. V večini primerov se za takšne 
primere uporabljajo elastične vodotesne mase z uporabo 
tesnilnih trakov in manšet.

Lepila za keramične obloge
Pri izdelkih za lepljenje keramičnih oblog je zelo dobro de-
finiran standard, kar končnim uporabnikom omogoča, da 
lahko zelo hitro različna lepila med sabo, po drugi strani, 
pa jim pove, katero lepilo morajo izbrati za katero površino. 
Tudi v JUB-u imamo širok spekter lepil, od tistih za uporabo 
na manj obremenjenih površinah, do tistih, ki so maksimal-
no obremenjene in zahtevajo veliko elastičnost.

Lepila za keramiko, zbrana pod blagovno znamko AKRINOL, 
omogočajo lepljenje vseh vrst oblog tako za zunanje kot za 
notranje prostore. Ne glede na to, ali potrebujemo lepilo za 
nezahtevno lepljenje navadnih ploščičnih oblog ali pa mor-
da bolj zahtevno lepljenje težjih oblog, kot tudi zahtevnih 
podlag (talno gretje, bazeni, obstoječa keramična obloga, 
porozne podlage), lahko izberemo ustrezno lepilo iz druži-
ne AKRINOL, ki nam bo to delo omogočalo. Visoka kakovost 

lepil AKRINOL, njihove lastnosti (elastičnost, dober oprijem, 
primernost za različne tipe oblog) ter njihova enostavna 
uporabnost vam bodo (ne glede na tip obloge ter podlage) 
vedno zagotavljali kakovostno in zanesljivo opravljeno delo.

Fugirne mase
Fugirne mase so povezovalni člen med posameznimi plo-
ščicami in tako vplivajo na estetski videz vgrajene keramike 
ter njeno uporabnost. Fugirne mase s svojim širokim spek-
trom barvnih odtenkov dajejo ploščični oblogi ustrezen de-
korativen učinek, poleg tega pa z lastnostmi (vodoodboj-
nost, odpornost na obrabo, abrazijo, plesni in temperaturna 
nihanja) omogočajo lažje vzdrževanje in čiščenje površin s 
ploščično oblogo. V mokrih ali zunanjih prostorih pa oblogo 
zaščitijo tudi pred vdorom vode. Z uporabo fugirnih mas in 
ploščično oblogo tako lahko ustrezno zaščitimo notranje in 
zunanje, stenske in talne površine pred mehanskimi, fizikal-
nim in biološkimi obremenitvami.

Tesnilne mase
Izdelki za tesnjenje iz skupine Juboflex omogočajo elastič-
no tesnjenje stikov, reg in elastično zapolnitev razpok, ki se 
lahko pojavijo. Njihova glavna naloga je, da preprečijo oziro-
ma onemogočijo vdor vode ali kakšne druge snovi v stik. Za 
dolgotrajno elastično zatesnitev je zelo pomembno ustre-
zno dimenzioniranje stikov in pa uporaba prave tesnilne 
mase. Glede na namembnost prostora in glede na podlago 
izberemo tudi ustrezen izdelek, ki kompenzira gibanja raz-
ličnih materialov ali delov objekta. Juboflex tesnilne mase 
zagotavljajo odličen oprijem in tesnjenje, dolgotrajno ela-
stičnost in funkcionalnost ter odpornost na različne zunanje 
vplive.
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JUB je razvojno in v inovacije usmerjeno  podjetje, kar se odraža tudi v segmentu 
vgradnje hidroizolacije in vodotesnih oblog.Kot že omenjeno, se trendi v kopal-
nicah, terasah in bazenih zelo hitro spreminjajo. Vse to so prostori, ki jih naredi-
mo, da se v njih počutimo dobro, da se v njih sprostimo in uživamo. 

V JUB-u smo razvili izdelke in sisteme, ki omogočajo, da sledite svoji kreativnosti. 
Ti inovativni izdelki poleg svoje vrhunske kvalitete omogočajo, da uredite pro-
store po najnovejših trendih.

Fugirno maso AKRINOL Fugamix, ki je edina fugirna masa na svetu, ki se lahko 
niansira na mešalnih postajah, lahko zaradi njene izjemne elastičnosti (edina fu-
girna masa, ki je deklarirana z oznako S2, kar pomeni izjemna elastičnost) upora-
bimo tudi na zelo temnih zunanjih keramičnih oblogah, ker prenese zelo velike 
temperaturne in fizične obremenitve. To nam odpira nove možnosti v dizajnira-
nju teras in bazenov, ki prej s cementnimi in epoksidnimi fugirnimi masama niso 
bile mogoče.

HYDROSOL Express
Prav tako smo razvili zelo inovativen sistem za notranje prostore. Osnova sistema 
je hidroizolacijska masa HYDROSOL Express, katero lahko uporabljamo za osnov-
ne namene hidroizolacije – pred polaganje zaključnih oblog. Zaradi posebno 
razvite formule in predvsem posebnega postopka proizvodnje, lahko ta izdelek 
uporabimo tudi koz zaključni sloj v prostorih, ki so direktno obremenjeni z vodo 
in vlago. Še posebno primeren je ta sistem za sanacije prostorov z obstoječimi 
keramičnimi oblogami, saj lahko zelo hitro, ugodno in predvsem estetsko popol-
noma prenovimo prostor.

Naše poslanstvo je, da še naprej razvijamo in izdelujemo inovativne izdelke z vr-
hunsko kvaliteto, ki bodo pripomogli, da se boste v prostorih, kjer bodo vgrajeni, 
počutili res odlično.
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   Trideset let 
dragocenih izkušenj podjetja 
Prenova Novo mesto d.o.o. 

Začetek samostojne poslovne poti Marka Beleta sega v leto 2008, ko je usta-
novil podjetje Prenova Marko Bele s.p. Zaradi vse večjih projektov in posle-
dično lažjega delovanja, je leta 2015 ustanovil še podjetje Prenova Novo 
mesto d.o.o.

Pred začetkom samostojne podjetniške poti je Marko svoje izkušnje s področja 
gradbeništva nabiral v očetovem gradbenem podjetju. Ima kar 30 let izkušenj 
iz gradbene operative, začenši od vodenja projektov, z veliko strokovnega zna-
nja in izkušenj iz različnih področij gradbeništva, kamor spadajo priprava tere-
na, zidarska in rušilna dela, pa vse do novogradenj, sanacij starejših objektov in 
celovite energetske sanacije. Največji delež dejavnosti podjetja Prenova Novo 
mesto d.o.o. predstavljajo celovite energetske sanacije večstanovanjskih stavb, 
poslovnih objektov in stanovanjskih hiš. 

Organiziranost podjetja

V podjetju je zaposlenih okoli 35 ljudi. Veliko pozornost namenjajo kakovosti 
opravljenih storitev, zato se vsi zaposleni redno izobražujejo v okviru JUB Akade-
mije. Njihova konkurenčnost ni le v kakovosti storitev, temveč tudi v fleksibilnosti 
in hitri odzivnosti, zato vsa dela izvajajo s svojimi lastnimi sredstvi. Imajo hitro-
montažne fasadne odre, tovorna vozila za prevoz opreme in materiala ter ostalo 
opremo, ki jo potrebujejo pri svojem delu.  

Tako velik obseg dela pomeni tudi veliko vsakodnevnih aktivnosti, tako na stro-
kovnem, finančnem ter kadrovskem področju. Tudi vsakodnevno delo s stranka-
mi je vse zahtevnejše, tako da Marko višek energije in stres sprošča z vijuganjem 
po zasneženih strminah ali v vožnji z motorjem. 

V JUB-u z Markom odlično sodelujemo, hvaležni smo mu za izkazano lojalnost in 
želimo mu uspešno nadaljevanje začrtane poti.
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Barvni trendi 2017

V jesenski številki JUB Magazina nadaljujemo naše barvito popotovanje proti  
vzhodu in severovzhodu Evrope. Po koščkih pisanega mozaika Skupine JUB. 

MADŽARSKA – na vzhodni meji nas pričaka neskončna in prostrana ravan, po-
suta s zlatorumenimi polji in travniki. Okus si lahko začinimo s pikantno rdečo 
papriko in se osvežimo v  zeleno modrih plitvinah Blatnega jezera. Dežela, polna 
barvnih kontrastov. 

ČEŠKA – pot nadaljujemo v zlati Pragi. Med vrčki rumenega piva in modrikastimi 
odtenki hladne Vltave. V sončnem zahodu se lahko okopamo v morju živo 

pisanih toplih odtenkov, vse od oranžne in rumene, do nežno rjave.

SLOVAŠKA –  pot pod noge in že smo v Visokih Tatrah, med zelenimi  odtenki visokih gorskih gozdov, med peščenimi in 
temno rjavimi barvami starodavnega skalovja. Umirjena barvna paleta za vse ljubitelje narave.

RUSIJA – na severovzhodu Evrope nas čakajo bela prostranstva brez konca. Svet mraza krasijo značilni zlati, črni in rdeči 
ornamenti. Topli odtenki, ki razveselijo in poživijo  premraženo srce.
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                Kompozicija  
fasadnih barv

Fasado je zaradi vzdrževanja priporočljivo obnovitveno prebarvati vsakih 
15 let. Tako hiši s skrbno izbranim odtenkom povrnemo lep videz ter pre-
prečimo predčasne poškodbe zaključnega sloja in hkrati podaljšamo ob-
stojnost fasade. 

V časovnem obdobju 15 let se mnogokrat zgodijo tudi življenjske spremem-
be, saj v tem času najstniki odrastejo in se odločijo, da gredo na svoje. Sku-
pno življenje mladih partnerjev, morda mlade družine, se pogosto začne v 
mansardi hiše staršev. Preureditev notranjih prostorov pa se največkrat od-
raža tudi na zunanjem ovoju stavbe. Pri vseh odločitvah, ki se navezujejo 
na notranjost, se lahko prepustijo svojemu lastnemu okusu. Ko pa pride na 
vrsto fasada, takrat običajno stopi skupaj cela družina in tudi prav je tako. 

Pogosto se zato zgodi, da k nam, v JUB Design Studio,  prikoraka šestčlanska 
družina. Takrat so naši arhitekti  soočeni z izzivom, kako v eno fasado združiti 
tri generacijske okuse.

Arhitektura objekta narekuje kompozicijo barv
Stavbe bi morale preko svoje fasade izražati tisto, kar so, torej prijetno, prija-
zno in varno okolje za bivanje. Oblika objekta nam narekuje kaj storiti. Če je 
objekt visok, ga je potrebno optično znižati. To običajno dosežemo tako, da 
uporabimo horizontalno razporeditev barv. Klet oziroma najnižja etaža naj 
bo zato v temnejšem odtenku, saj tako izpade kot cokel oziroma podstavek 
ter na tak način optično zniža objekt. Ker so se materiali že pred časom razvili 
do te mere, da so izjemno vodoodbojni, lahko nano omet brez skrbi upora-
bimo tudi za cokel. Zaradi lažjega vzdrževanja in v izogib dotrajanosti lesa je 
trenutno priljubljena rešitev, da se lesene napušče zapira v škatle, lahko pa 
napušč obarvamo v temnejši odtenek in tako hišo dodatno optično znižamo. 
Če  je potreba ali želja, se lahko za dodatno popestritev uporabi eno ali več 
horizontalnih črt. 

Hiše, ki jih gradimo v Sloveniji, so večinoma velike, zato 
arhitekti v JUB Design Studiu pri načrtovanju videza nove 
fasade hiše ne samo optično nižamo ampak tudi optično 
manjšamo. To dosežemo z uporabo večjih ploskev, ki jih 
obarvamo temnejše. Seveda moramo upoštevati načela 
geometrije hiše, torej se tega lotimo po sklopih, posle-
dično tako obravnavamo objekt kot več manjših delov 
oziroma sklopov. Tako objekt optično zmanjšamo, saj ga 
naše oko dojame kot več manjših delov, namesto kot eno 
veliko celoto.

Načelo, ki se ga v veliki meri poskušamo držati je, da bar-
ve sodelujejo v kompoziciji objekta: poudarjajo lahko 
elemente kot so okna ali vrata, tektoniko, statiko objekta 
in z različnimi barvami povedo, koliko je nadstropij oziro-
ma zaključenih ali logičnih enot. 

V zadovoljstvo nam je, kadar vse tri generacije privede-
mo do skupnega zaključka, torej, da ni smisel uporabe 
barv, da so fasadne površine zapolnjene oziroma da niso 
prazne, temveč da ima vsak »zakaj« logičen »zato«. Ob 
upoštevanju tega vedno najdemo rešitev, ki zadovolji vse 
uporabnike objekta in okolice.



22 www.jub.eu www.jub.eu 23

      Prvi JUBHome 
objekti so zgrajeni 

Kakovost arhitekture ter hitra in kvalitetna gradnja sta temeljni prvini 
JUBHome hiš. Lani smo pričeli z gradnjo treh objektov, ki smo jih letos 
zaključili in predali investitorjem. 

Testni objekt znotraj kompleksa JUB je zgrajen kot predstavitvena stavba za naše 
stranke in partnerje, kjer si poleg tehnologije lahko ogledajo tudi več izvedbenih 
detajlov npr. variante izvedbe strehe, različnega stavbnega pohištva s senčili, 
obdelave zaključnih slojev in sestavo ovoja z JUBHome sistemi. Poleg tega smo 
zgradili tudi dve stanovanjski hiši, eno v Vidmu in drugo v Grosupljem.

Hiša v Vidmu
V neposredni bližini JUB-a je v osrednjem delu naselja Videm izvedena prva sta-
novanjska hiša JUBHome. Objekt je lociran na parceli zahtevne trikotne oblike 
s površino 750 m² ter orientacijo na osi SV-JZ.  Zaradi poplavnega območja je 
kota pritličja in s tem celoten objekt dvignjen nad višino okoliškega terena. Za-
snova objekta je sestav dveh kubusov moderne oblike, ki sta prilagojena funkci-
onalnim zahtevam investitorja. Zaradi programsko obsežnejšega pritličja je del 
le-tega pokrit z ravno streho, manjši del objekta pa je nadstropen s simetrič-
no dvokapnico moderne izvedbe. Hiša, izvedena po standardih nizkoenergij-
ske gradnje, je grajena z elementi za izolacijo temeljne plošče JUBHome BASE, 
stenskimi moduli JUBHome WALL širine 465 mm in strešnimi toplotno izolativ-
nimi elementi JUBHome ROOF. Sistemsko rešen toplotni ovoj stavbe zagotavlja 
odlično zrakotesnost in energijsko učinkovitost hiše. Klasična dvokapna streha 
je pokrita z moderno opečno kritino, fasada je zaključena z akrilnim glajenim 
ometom JUBIZOL ACRYL Finish, stavbno pohištvo proizvajalca MIK Celje pa je 
vgrajeno po RAL standardu. Hiša se ogreva s talnim gretjem in toplotno črpalko 
ter je opremljena s sistemom centralnega prezračevanja z rekuperacijo, ki zago-
tavlja svež zrak. Zasnovana je v dveh etažah. V pritličju so umeščeni odprt bivalni 
prostor, spalnica lastnikov in servisni prostori z garažo. Bivalni del se odpira proti 
jugu na sadno-zelenjavni vrt in je na zahodnem delu zaključen z zunanjo teraso. 
Mansarda je namenjena kasnejši dodelavi za bivanje razširjene družine.

Kombinacija materialov, uporabljene sodobne tehnologije, premišljena organi-
zacija prostorov ter estetika objekta nudijo stanovalcem popolno ugodje biva-
nja.

Podatki o projektu: Stanovanjska hiša Virant Videm
   Projekt: JUBHome d.o.o.
   Investitor: JUB-H d.o.o.
   Lokacija: Videm
   Leto izvedbe: 2017
   Neto stanovanjska površina: 171 m²

Faze izdelave objekta:
•	 Načrtovanje objekta (projektna naloga, upravni po-

stopki, IZ, PGD, PZI)

•	 Dobava in izdelava toplotne izolacije temeljne plošče 
JUBHome BASE

•	 Finaliziran objekt

•	 Tehnološka priprava elementov (3D model hiše iz ele-
mentov JUBHome), načrti rezanja lepljenja

•	 Postavitev sten JUBHome WALL

Po prvih izvedenih objektih JUBHome 
nadaljuje gradnjo treh objektov na 
Viru in nadomestno gradnjo polovi-
ce dvojčka v Grosupljem na ključ. Naš 
koncept trajnostne gradnje in upora-
ba tehnologij prihodnosti zagotavljajo 
visoko kakovost bivanja, nizke obrato-
valne stroške ter ohranjajo dolgoročno 
vrednost investicije.

JU
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Polepšali smo prostore 
Društva prostovoljcev 

Vincencijeve zveze dobrote
Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote je humanitarna organizaci-
ja, ki skuša odgovarjati na potrebe in stiske sodobnega časa. 

Pri svojem delu se srečujejo z različni-
mi skupinami ljudi: otroki, mladimi, pari, 
družinami, posamezniki in brezdom-
ci. Njihovo poslanstvo pa je ustvarjati 
dom, kot prostor sprejetosti, pripadno-
sti in možnosti za osebno rast za vsako-
gar. Ker so želeli prenoviti svoje prosto-
re, so se obrnili na nas in pomagali smo 
jim z našimi notranjimi barvami. Kako 
so dela potekala, pa si lahko ogledate 
na tej povezavi: http://url.sio.si/wFt

Umetniški projekt v Celovcu z 
JUB-ovimi barvami

Akademski kipar Jure Markota pogosto sodeluje na kiparskih simpozijih ter 
razstavlja doma in v tujini. Oktobra 2016 se je prijavil na mednarodni natečaj in 
bil izbran kot del projekta Head/Glava/Kopf na Avstrijskem Koroškem. 

Gre za celoletni program z več dogodki po celotni regiji in z mednarodno ude-
ležbo. Kot edini predstavnik Slovenije se je predstavljal na razstavi "Ahead of the 
game" v galeriji v Celovcu. Za razstavo je pripravil instalacijo iz lesenih lestev, ki jo 
je z našimi barvami pobarval v odtenkih mavrice. 

Vpliv toplotno-izolacijskih fasadnih sistemov na 
požarno varnost večstanovanjskih stavb

V Evropi gradbeni sektor porabi preko 40 % proizvedene 
energije, večino tega pa odpade na ogrevanje in hlajenje 
slabo toplotno izoliranih stavb. Energetska sanacija stavb 
in s tem povezano zmanjšanje CO2 izpustov je tako ena 
izmed prednostnih nalog vseh držav. 

Zelo učinkovit ukrep pri energetski sanaciji stavbe predstavlja 
toplotno izoliranje fasade, pri čemer se najpogosteje izvede 
kontaktni toplotno-izolacijski fasadni sistem (ETICS). 

Prvi fasadni sistem ETICS z izolacijo iz EPS (stiropor) je bil vgra-
jen davnega leta 1957 v Berlinu. V današnjem času se v Evropi 
vgradi okoli 170 milijonov m2 sistema ETICS letno, pri čemer 
več kot 80 % sistemov temelji na toplotni izolaciji iz EPS. Raz-
širjenost EPS toplotne izolacije je mogoče pripisati dobrim 
gradbeno-fizikalnim in aplikativnim lastnostim EPS plošč ter 
najboljšega razmerja med ceno in izolativnostjo.

EPS je v osnovi gorljiv material, ki se začne pri višjih tempe-
raturah krčiti in topiti. Če je požarna obremenitev zadosti 
visoka, pride do vžiga in sproščanja toplote, ki je v primer-
javi z drugimi gorljivimi izdelki zaradi nizke gostote EPS so-
razmerno majhna. V primeru sistema ETICS je EPS zaščiten 
proti vžigu z zaključnimi ometi, pri višjih stavbah pa se izvede 
dodatna zaščita v obliki protipožarnih barier nad fasadnimi 
odprtinami (slika 1).

Slika 1: protipožarne bariere [1]

VTT študija 

Technical Research Centre of Finland (VTT) je pred časom 
izdelal zanimivo poglobljeno študijo požarne ogroženosti v 
primeru uporabe fasadnega sistema na bazi EPS [2]. Le ta je 
pokazala, da je življenjska ogroženost v primeru vgrajenega 
EPS ETICS sistema z vsaj B požarnim razredom omejena in na 
enakem nivoju kot pri ETICS sistemih z negorljivo toplotno 
izolacijo. 

Osnova za izračune
V študiji so bili upoštevane večstanovanjske stavbe z do 
osmimi nadstropji, pri čemer je bil na temelju statistike pou-
darek na začetih požarih v notranjih prostorih. Tudi v Sloveniji 
se po statistiki največ požarov prične v notranjih prostorih 
(npr. samo kuhinje in dimniki predstavljajo več kot polovico 
primerov) [3]. 

V kolikor se požar v notranjih prostorih razvije do stopnje, ko 
pride do tako imenovanega efekta »Flashover« in pride do 
loma oken, se ogenj lahko prične širiti tudi po fasadi. V študiji 
so bile zato ocenjene verjetnosti širjenja požara v višje ležeča 
nadstropja z izračuni toplotne obremenitve in posledic de-
lovanja plamena na fasado iz EPS izolacije ter primerjalno na 
fasado iz negorljive toplotne izolacije. Pri tem je bilo pred-
postavljeno, da je EPS zaščiten z zaključnimi ometi debeline 
vsaj 5 mm in da ETICS EPS dosega požarni razred B v skladu s 
standardom EN 13501-1. Uporabljeni so bili statistični podatki 
o požarih iz Finske in Švedske, kjer je bilo med drugim zabe-
leženo, da se je do časa prihoda gasilcev v 3-4 % primerov 
na Finskem in v 1 % primerov na Švedskem požar pričel širiti 
izven sektorja nastanka, v 0,7 % primerov pa je bil izkazan po-
tencial širjenja požara preko fasade zaradi loma oken.   

Požarne lastnosti EPS v različnih pogojih
Meritve lastnosti belega in grafitnega EPS so bile narejene s 
Cone kalorimetrom. Pri visokih toplotnih tokovih v višini 50 
kW/m2 so bile opažene majhne razlike med EPS z zaviralci 
gorenja in EPS brez njih, pri nižjih toplotnih tokovih pa za-
viralci gorenja pridejo do izraza, saj pri 20 kW/m2 pri EPS z 
zaviralcem ne pride do vžiga, pri EPS brez zaviralca pa je pri 
15 kW/m2 prišlo do vžiga. Eksperimentalni podatki tudi zelo 
nazorno pokažejo, da že tanki sloji nudijo efektivno zaščito. V 
tabeli 1 so tako prikazani rezultati izpostave toplotnemu toku 
stopnje 50 kW/m2 za nezaščiten EPS (oznaka p1), zaščiten EPS 
z 0,6 mm tanko jekleno pločevino (oznaka p2) in EPS zašči-
ten kot v prejšnjem primeru z dodano vlakneno cementno 
ploščo debeline 4,5 mm (oznaka p3). Poleg daljšega časa do 
začetka vžiga je razvidna tudi občutno manjša maksimalna 
stopnja sproščanja toplote (RHR) pri zaščitenih vzorcih.

beli EPS

p1 p2 p3

gostota EPS (kg/m3) 16 16 16

čas do vžiga (s) 37 83 198

RHRmax (kW/m2) 306 97 77

Tabela 1: meritve s Cone kalorimetrom 
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 Ljubljana, 12.4.2017  

  

ZAHVALA ZA VAŠ DAR  

 

Vztrajam, ko je težko, ne popustim! 

(geslo, ki nas v Dnevnem centru za brezdomce spremlja v letu 2017) 

 

Spoštovani, 

 

zahvaljujemo se vam, da ste Društvu prostovoljcev VZD z donacijo svojih izdelkov pomagali pri 

izvedbi akcije »Pleskanje dnevnega centra in zavetišča za brezdomce – Osvežimo naš dom«, ki je 

potekala v soboto, 8. aprila 2017, v Dnevnem centru za brezdomce v Ljubljani. Sporočamo vam, da je 

pri akciji, v okviru 8. Dneva za spremembe, sodelovalo kar 28 prostovoljcev in brezdomcev. 

Dogajanje so nekoliko popestrili tudi novinarji RTV SLO, Radia SLO1 in Vala 202.  

 

Zadovoljni in veseli, da smo uspešno zaključili pleskanje, smo se okoli 13h zbrali za mizo in si privoščili 

domače pice, ki smo si jih z brezdomci pripravili že v petek. Sprememba je očitna, prostor je svetlejši 

in še prijetnejši. Pridite nas kaj pogledat in se sami prepričajte o tem :). 

 

Hvala vam, da ste z donacijo podprli dogodek. 

 

V imenu celotnega kolektiva vam želim vse dobro in vas lepo pozdravljam, 

 

Vesna Šmerc 

za Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote 



26 www.jub.eu www.jub.eu 27

D
ru

žb
en

a 
od

go
vo

rn
os

t

Nivo tveganja ogroženosti

Običajen način prikazovanja tveganj ogroženosti življenja je 
s pomočjo F-N krivulj, kjer je frekvenca obravnavanih dogod-
kov (v tem primeru požar) funkcija števila žrtev. Na grafu 3 je 
prikazana F-N krivulja z mejami tolerance in z vrisanimi izra-
čunanimi verjetnostmi smrtnih žrtev zaradi požara v stavbi, ki 
je enaka 0,8 * 10-6 na požar za fasadne sisteme z negorljivo 
izolacijo in 1,0 * 10-6 za fasadne sisteme z EPS. Iz rezultatov 
je razvidno, da je raven varnosti enaka za oba tipa fasadnega 
sistema.

Zaključek

Študija je pokazala, da kontaktni toplotno-izolacijski fasadni 
sistem na bazi EPS, s primernimi zaključnimi sloji in izvedeni-
mi požarnimi barierami (pri višjih stavbah), ne predstavlja do-
datne nevarnosti v primerjavi s fasadnim sistemom na bazi 
negorljive toplotne izolacije. Ob tem je potrebno v fazi vgra-
dnje fasadnega sistema posebno pozornost nameniti strik-
tnemu spoštovanju požarnega reda na gradbišču, saj kritično 
fazo predstavlja čas, ko EPS še ni obdelan z zaključnimi sloji. 

Pokaže se, da je pri stopnji izpostave 30 kW/m2 RHRmax praktično enak nič, kar je v 
simulacijah privzeto kot meja, ko EPS s tankoslojno zaščito lahko prične prispevati 
k razvoju požara. 

Na voljo je tudi veliko drugih eksperimentalnih podatkov o obnašanju EPS fasade 
s testov, izvedenih v velikem merilu, z 5-6 m visokimi fasadami nad prostorom s 
simulirano požarno obtežbo realne sobe. Ob že omenjeni zaščiti z ometom, je 
EPS pripomogel k razvoju požara samo v zelo omejenem območju in ni bilo za-
znanega širjenja požara nad oknom dve nadstropji višje od prostora z indiciranim 
požarom.

Požari na fasadi

V okviru študije je bilo izvedeno 200 naključnih simulacij širjenja požara (z več pa-
rametri, ki imajo statistično distribucijo) iz notranjosti stavbe na fasado preko oken. 
Upoštevano je bilo, da do loma oken (stekla) pride, v kolikor toplotni tok na okno 
preseže 35 kW/m2 v času najmanj treh minut. Rezultati primerjanja verjetnosti šir-
jenja požara pokažejo, da do loma okna v nadstropju nad požarom pride v 31±5 
% primerov pri fasadnem sistemu na bazi negorljive toplotne izolacije in v 36±5 % 
primerov pri fasadnem sistemu na bazi EPS. Do približno 25 minut (1500 sekund) 
po nastanku požara sta verjetnosti za to pri obeh fasadnih sistemih dokaj enaki, 
kar je prikazano na grafu 1, kjer je na abscisni osi prikazan čas od začetka požara, 
na ordinatni osi pa verjetnost loma okna.

V primeru okna v drugem nadstropju nad požarom, je končna verjetnost, da pride 
do njegovega loma, enaka pri obeh tipih fasadnega sistema in znaša 5±1 % (graf 
2). Le pri EPS je tendenca, da se to zgodi, nekoliko prej. 

Na podlagi simulacij širjenja požara je bila izdelana analiza potencialne nevarnosti 
širjenja požara preko fasade v zgornje nadstropje. Izračunane verjetnosti so tako 
za fasadni sistem z negorljivo izolacijo 1,9 % od začetih požarov in 2,3 % za fasadni 
sistem z EPS. Dobljene vrednosti so nekoliko višje od že omenjenih statističnih 
podatkov, kjer ta znaša 0,7 % od začetih požarov, kar pomeni da je varnostni faktor 
vključen v izračun.

graf 3: F-N krivulja glede na statistične podatke [2]

 graf 1: 
verjetnost loma okna 1. nadstropje [2]

 graf 2: 
verjetnost loma okna 2. nadstropje [2]

REFERENCE
[1] Smernica SZPV 412, izdaja 01/12
[2] Mikkola E., Hakkarainen T., 

Matala A., Fire safety of EPS 
ETICS in residential multi-storey 
buildings, 2013, Research report 
VTT-R-04632-13

[3] Kušar D., Protipožarna varnost 
večstanovanjskih zgradb pri nas, 
Revija AR Arhitektura, raziskave, 
2008
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             Aktivni tudi v poletnih 
mesecih

JUB Akademija postaja globalni izobraževalno-razvojni center, znan po viso-
kih standardih znanja, izobraževanju in usposabljanju v gradbeništvu, ener-
getskem managementu ter na področju barvnih trendov za vse ciljne sku-
pine. Skupaj gradimo in podpiramo poslovno uspešnost naših udeležencev.

Podjetje JUB preko JUB Akademije svojim strankam ne ponuja le informacij o 
svojih izdelkih in storitvah, pač pa tudi znanje, ki rešuje njihove  težave. S ponud-
bo JUB Akademije smo aktivni ne le na domačem trgu, vedno bolj smo osredo-
točeni tudi na tuje trge. 

Predavanje za partnerje na Norveškem 

Na Norveškem smo s pridobitvijo lokalnih certifikatov dobili orodje za večjo in 
uspešnejšo prodajo. Seveda naši partnerji potrebujejo tudi znanje o sistemskih 
rešitvah, zato so se avgusta udeležili seminarja, na katerem so spoznali način 
izvedbe podrobnosti na fasadi in kako ponuditi pravilne rešitve pri reševanju 
zahtevnejših problemov.

Snemanje novih dekorativnih tehnik

Na sedežu naše odvisne družbe JUB d.o.o. Šimanovci je JUB Akademija posnela 
spote ter pripravila tehnično dokumentacijo za tri popolnoma nove dekorativne 
tehnike. Prav tako bomo razširili nabor dekorativnega orodja in tako omogočili 
izdelavo nekaterih že obstoječih tehnik na nov način.

Predavanje za goste iz Izraela in Palestine

Sredi avgusta smo gostili naše nove partnerje iz Izraela, ki smo jim predstavili 
izdelke za notranjo in zunanjo obdelavo površin. 

Road show Črna gora

V Črni gori smo konec avgusta izvedli niz se-
minarjev pri različnih večjih trgovskih partner-
jih (Bratica, Bordo, Šoškić, Viking, Roma, Novi 
Volvox). V  prostorih odvisne družbe JUB Crna 
Gora d.o.o. smo certificirali izvajalce na podro-
čju JUBIZOL sistema.   

Predavanje Dämm-Tech GmbH                            

V mestu Borchen v Nemčiji smo septembra 
skupaj z našim partnerjem podjetjem Dämm-
-Tech GmbH na dveh večjih seminarjih certifici-
rali izvajalce toplotnoizolacijskih sistemov. Gre 
za velik zalogaj ne samo zaradi logistike tem-
več tudi zaradi zahtevnosti tržišča.

Vsaka hiša  
si zasluži JUBIZOL 
fasadni sistem.

DO 25 LET  
GARANCIJE 

DO 40 %  
PRIHRANKA ENERGIJE

SVETOVANJE ARHITEKTA 
IN TEHNIČNEGA OSEBJA
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Pogosta vprašanja naših 
bralcev 

Nagradno vprašanje 

Pohištvo pred barvanjem po možnosti umaknite iz prostorov ali ga povlecite na sredino prostora, da boste lahko dostopali 
do vseh kotičkov. Pohištvo ustrezno zaščitite z zaščitno folijo in trakom, prav tako pa tudi radiatorje, tla in okvirje oken ter 
vrat. 

Namig: Morebitne madeže barve takoj obrišite z vlažno krpo. Ko se barva osuši, je odstranjevanje bistveno težje. Po konča-
nem barvanju odstranite zaščitni trak iz letvic še isti dan. Pomagajte si z lopatico, s katero potegnete med zidom in trakom, 
nato odstranite. 

6. Priprava barve 

Barvo pred uporabo le temeljito premešamo, če je potrebno, jo skladno z navodili na izdelku oziroma tehničnem listu 
razredčimo z vodo. V primeru, da se odločimo za barvni odtenek, poskrbimo, da imamo dovolj barve za posamezno zidno 
ploskev, kajti le tako bomo zagotovili enakomeren odtenek na celi zidni površini. 

7. Nanašanje barve 

Barvo običajno nanašamo v dveh slojih v razmiku od štiri do šest ur (nekatere barve so primerne tudi za enkratni nanos, 
npr. JUPOL Trend in Junior ter JUPOL Brilliant). 

Najprej začnemo z obrobljanjem zidne površine. To počnemo s pleskarskim čopičem namočenim v že pripravljen barvni 
premaz, ki ga na vogalih zidu na tanko nanesemo, pri tem pa pazimo, da ostre robove, ki ostanejo od barvnega nanosa 
proti notranjosti zidne površine s čopičem čim bolj zabrišemo. Enako naredimo tudi okrog vseh okenskih in vratnih okvir-
jev ter okrog vtičnic in stikal. Nato začnemo barvo nanašati na preostalo zidno ploskev. Za nanos uporabljamo dolgodlaki 
krzneni oziroma tekstilni pleskarski valjček. Pri nanašanju uporabljamo tudi primerno odcejalno mrežo. Posamezno zidno 
ploskev barvamo brez prekinitev od enega do drugega skrajnega robu.

Imate tudi vi kakšno vprašanje? Pišite nam na naslov info@jub.eu

Letos je JUPOL Classic s strani nemškega inštituta eco-INSTITUT prejel certifikat, ki potrjuje, da ima 
zelo nizko emisijo v prostor ter je okolju in uporabniku prijazen izdelek. Razred A+ označuje zelo 
nizke emisije in razred C visoke emisije. 

V kateri razred je uvrščen JUPOL Classic?

Med prispelimi odgovori bomo izžrebali tri nagrade: Prva nagrada JUPOL Gold 5l v izbrani niansi, 
niansi od C do F po barvni karti JUB FAVOURITE FEELINGS in valjček JUPOL Gold. Druga nagrada 
JUPOL Gold 5l v izbrani niansi, niansi od C do F po barvni karti JUB FAVOURITE FEELINGS. Tretja 
nagrada JUPOL Trend v izbrani niansi. 

 

Rešitev nagradnega vprašanja pošljite do 8.12.2017 na naslov: JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani.

Našega bralca Andreja iz Kranja zanima, kako se pravilno lotiti ple-
skanja v notranjih prostorih.

Preden začnemo s prvim pleskanjem, izberemo barvne odtenke in njihove kom-
binacije v skladu z ostalimi elementi v stanovanju (kuhinjska oprema, sedežna 
garnitura, okenske police, zavese…). Prave barvne kombinacije lahko poiščemo 
sami, lahko pa se o izbiri posvetujemo s strokovnjaki kot so arhitekti ali notranji 
oblikovalci, ki se ukvarjajo s kompozicijo in urejanjem prostorov.

Po sprejetju odločitve o primerni niansi preverimo tudi fizikalne lastnosti premaza. 
Barvo bomo izbirali na podlagi obremenjenosti prostorov. O primernosti izdelkov 
veliko izvemo iz pripadajoče tehnične dokumentacije, lahko pa se o tem posvetu-
jemo neposredno pri profesionalcih – slikopleskarjih ali pa pri proizvajalcu.

Barve iz družine JUPOL, ki so primerne za obdelavo notranjih površin, je potreb-
no izbirati glede na obremenjenost zidnih površin ter njihove različne podlage. 
Za bolj obremenjene površine izbiramo bolj pralne visoko pokrivne barve JUPOL 
Gold, JUPOL Brilliant, JUPOL Strong, JUPOL Trend in JUPOL Junior, za druge pa JUB 
ponuja specialne notranje barve, kot so JUPOL Citro, ki vsebuje učinkovito zaščito 
filma proti plesnim, ali pa JUPOL Block, s katerimi se boste znebili neprijetnih ma-
dežev na steni. Preobčutljivost na kemikalije postaja vse večji problem, zato smo 
v JUB-u razvili notranjo barvo JUPOL Bio Silicate brez vsebnosti snovi, ki običajno 
sprožajo alergijske reakcije. Barva ima certifikat ECARF, ki potrjuje njeno prijaznost 
osebam z alergijami.

1. Priprava podlage 

Za optimalen videz barvnega filma moramo zagotoviti tudi dovolj kakovostno 
podlago. Dobra podlaga je ravna, enakomerno brušena, gladka in ne pušča sle-
di. Za pripravo dobre podlage uporabite izravnalne mase JUBOLIN. 

2. Manjše oziroma večje razpoke 

Za zapolnjevanje manjših vdolbin, razpok, lukenj, rež, za zelo fino izravnavo in 
glajenje notranjih zidnih in stropnih površin, lahko uporabite JUBOLIN Classic. V 
primeru večjih oz. globljih razpok priporočamo uporabo JUBOGLET Hobby kit 
ali JUBOGLET Elektrofix. 

3. Čiščenje sten pred barvanjem 

Na stenah se nabere različna umazanija, zato je potrebno zidne površine pred 
barvanjem očistiti. Z že prebarvanih površin odstranimo vse v vodi lahko in hitro 
razmočljive barvne nanose ter opleske z oljnimi barvami, laki ali emajli. Predho-
dno priporočamo nanos osnovnega premaza AKRIL Emulzije. 

4. Plesen 

V primeru, da imate na zidni površini plesen, jo je potrebno pred barvanjem 
odstraniti. Okužene površine umijemo z mokro krpo ali gobo. Ko se posušijo, 
jih premažite z razredčenim dezinfekcijskim sredstvom Algicid Plus. Za barva-
nje dezinficirane površine priporočamo specialno notranjo barvo JUPOL Citro z 
učinkovito zaščito filma proti plesni.

5. Zaščita in čiščenje prostora 



www.jub.si

JUPOL Classic je s strani nemškega inštituta eco-
INSTITUT prejel certifikat, ki ga uvršča v razred 
A+, kar pomeni, da ima zelo nizko emisijo hlapnih 
organskih komponent v prostor ter je okolju in 
uporabniku prijazen izdelek.

JUPOL CLASSIC.
PRAVA IZBIRA.
ŽE VEČ KOT 45 LET.
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