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JUB Akademija na regionalni konferenci o fasadah  
 
Dol pri Ljubljani, 6. novembra 2020:  Družba JUB je v okviru JUB Akademije v začetku novembra 
organizirala spletno regionalno konferenco, ki jo je spremljalo 95 udeležencev iz Hrvaške, BIH, 
Srbije, Kosova, Severne Makedonije in Bolgarije. Slušatelji iz vrst arhitektov, projektantov in 
trgovcev z gradbenimi materiali so se seznanili z evropskimi tehničnimi smernicami za pravilno 
izvedbo toplotnoizolacijskih sistemov, ki se nanašajo na učinkovito rabo energije, zaščito pred 
hrupom in požarno varnostjo v stavbah. Poleg karakteristik JUBIZOL fasadnih sistemov so jim  JUB-
ovi strokovnjaki predstavili pravilne pristope k sanacijam fasadnih ovojev, postopke pri sanaciji 
razpok ter primere dobrih praks pri izvedbah doizolacije fasad.  
 
Vodja JUB Akademije dr. Iztok Kamenski je uvodoma predstavil družbo JUB, 
njeno mednarodno organiziranost in izvozno usmerjenost, pri tem pa 
izpostavil ključne mejnike, ki zaznamujejo častitljivo zgodovino podjetja s 
145-letno tradicijo. Skupina JUB je danes prisotna na več kot 30 tržiščih v 
Evropi in v svetu, v tujino pa pod lastno blagovno znamko izvozi več kot 75 % 
svojih izdelkov. Pod njenim okriljem deluje 13 odvisnih družb, ki z 820 
zaposlenimi poslujejo v 10 državah – v Sloveniji, na Hrvaškem, v BIH, Srbiji in na Kosovu, Severni 
Makedoniji, Rusiji, Romuniji, na Češkem ter Madžarskem. Proizvodnja poteka na petih lastnih 
lokacijah v Sloveniji in v Srbiji.  
        
Kamenski je zatem udeležencem predstavil evropske tehnične smernice za pravilno izvedbo ETICS 
fasadnih sistemov (angl. External Thermal Insulating Contact System), med katere sodijo tudi EPS in 
XPS izolacijski sistemi, ki se ponašajo z odličnimi toplotnimi karakteristikami, visoko obstojnostjo in 
dolgo življenjsko dobo. Pri izvedbi kontaktnih fasad, ki so primerne tako za individualne kot za 
večstanovanjske objekte, morajo vgrajeni materiali zadoščati vsem zakonskim zahtevam in 
standardom, da bi stavbam nudili učinkovito toplotno in zvočno zaščito ter požarno odpornost. Tako 
morajo proizvajalci ETICS fasadnih sistemov za svoje gradbene proizvode  pridobiti evropsko tehnično 
oceno ETA (angl. European Technical Assessment), pri čemer je vzpostavljen tudi ustrezni nadzor nad 
proizvodnjo v obratu proizvajalca. Da je uporaba ETICS fasad z EPS izolacijo uveljavljena že vrsto let, 
dokazuje tudi prvi ETICS dokument, ki so ga na evropskih tleh izdali v Avstriji že v letu 1966. Izolacijski 
materiali za ETICS fasade morajo skozi vrsto testiranj in so glede na izkazane lastnosti uvrščeni v 
posamezne razrede. Pri požarni odpornosti so tako razporejeni v 7 požarnih razredov, od negorljivih 
(A1 do A2) in težko gorljivih (B) do lahko gorljivih (F), pri preizkusih navzemanja vode pa v tri razrede 
(W3, W2 in W1). Materiale se preskuša tudi pri prepuščanju vodne pare (paroprepustnost), pri 
oprijemu izolacijskega sistema na konstrukcijo in pri UV obstojnosti fasadnih barv.  
 



JUB je z JUBIZOL fasadnimi sistemi na domačem in tujih trgih prisoten že desetletja. Sistem JUBIZOL 
sestoji iz šestih komponent - izolacijske plošče, lepila za izolacijo, osnovnega ometa, armirne mrežice, 
osnovnega premaza in dekorativnega ometa. Strokovnjaki v JUB-u objekte pred sanacijo dobro 
pregledajo in preverijo, kateri materiali so v njih vgrajeni, kakšni so bili načini lepljenja in sidranja 
izolacije ter kako so izvedeni detajli na stikih fasadnega ovoja s fasadnimi odprtinami, kot so okna in 
okenske police, nadstrešnice ter drugi stavbni elementi. Za izvedbo diagnostike objekta je potrebno 
najprej preveriti stanje ter  izvesti več testiranj in meritev, ki pokažejo, v kakšni kondiciji je fasadni 
ovoj. V JUB-u za te namene uporabljajo različna orodja in sodobne naprave, s katerimi je na objektih 
mogoče meriti stopnjo vlage in ugotavljati morebitno prisotnost plesni in alg, odčitati temperaturo in 
detektirati toplotne mostove (termovizija), ugotavljati obstoječo barvno nianso fasade ali pa z njimi 
preverjati dimenzije in druga zatečena stanja na objektu (naprava Leica in dron). Tem izsledkom sledi 
še ocena, koliko projektnih faz bo potrebnih za izvedbo sanacije ob upoštevanju aktualnih tehničnih 
in požarnih smernic ter veljavne gradbene zakonodaje. Kot je v nadaljevanju poudaril še gradbeni 
inženir Aleš Kovač, morajo natančni analizi objekta obvezno slediti še popisi za izvedbo del, ki so za 
investitorja in projektanta zelo dragoceni, saj s predvidenimi količinami materiala in storitev 
izvajalcev ponujajo informativni stroškovni izračun za celotno izvedbo del. 
 

Šolska primera dobre sanacije ETICS fasade s sistemom 
doizolacije je udeležencem predstavil gradbeni inženir Ivica 
Vlahek, vodja tehnične službe in projektne prodaje v družbi 
JUB Hrvatska, ki je kot ponudnik tehnološke rešitve ves čas 
poteka sanacij kakovostno sodeloval z investitorji in vsemi 
izvajalci, ti pa so morali med energetsko sanacijo na 
objektu ves čas tudi medsebojno sodelovati. Doizolacija je 

primerna za stavbe s tankoizolacijskim slojem, kjer želi investitor z optimizacijo stroškov povečati 
energijsko učinkovitost in izboljšati estetski videz objekta. Po podrobnem ogledu in popisu anomalij 
ter izračunih gradbene fizike so investitorjem predlagali več možnih rešitev, da so lahko izbrali 
stroškovno najprimernejšo. Doizoliranje fasad je na Hrvaškem zelo priljubljeno in je za preprečevanje 
velikih toplotnih izgub z vidika nižjih stroškov sanacije primerno ne le za bivanjske objekte, pač pa 
tudi za vrsto javnih objektov, kot so šole in vrtci.      
 
 JUB-ov strokovnjak za JUBIZOL fasade Aleš Kovač je udeležencem predstavil 
najpogostejše kritične točke, ki se na objektih pojavljajo zaradi nepravilne 
izvedbe detajlov pri fasadnih ovojih. Gre za težave s kapilarno vlago pri 
direktnem stiku tal s fasado objekta, torej pri stiku fasadne izolacije in 
armirnega sloja z asfaltom ali tlakovci, kjer se zaradi neustrezno izvedene 
hidroizolacije vkopanega dela pod zemljino pojavlja vlaga na podzidkih, pa tudi 

pri ometih in estrihih. Rešitev za zaključke fasad na 
ravnih tleh kot tudi pri vkopanih objektih predstavljajo 
hidroizolativni premazi, izvedba drenažnih slojev ali dodaten dvig podzidka. 
Vlaga v fasadni ovoj prodira tudi skozi kletne zidove ali temelje ter povzroča 
odstopanje ometa in propadanje nosilnih sten. Opozoril je tudi na težave s 
toplotnimi mostovi zaradi dotrajanosti oken in nepravilne izvedbe dilatacijskih 
stikov pri okenskih policah iz različnih materialov, kjer zaradi neustreznega 
tesnjenja prihaja do kondenzacije in zamakanja, kar ustvarja pogoje za 
nastanek alg in plesni ter njihovo širjenje na fasadni ovoj. Tovrstni posegi pri 

fasadnih odprtinah so tehnično izjemno zahtevni, saj se na teh mestih stikajo konstrukcijski sklopi in 
materiali, ki se pri temperaturnih obremenitvah krčijo ali raztezajo, morajo pa zagotavljati ustrezno 
nosilnost in vodotesnost ter preprečevati stekanje padavinske vode po fasadni površini. Opozoril je 
tudi na napake pri izvedbi hidroizolacije balkonov in vgradnji balkonskih ograj ter na pravilno izvedbo 
stikov fasade z vgrajenimi senčili.  
 



O tem, kako je potrebno pristopiti k sanacijam razpok na 
fasadnih površinah ter kaj jih povzroča, je udeležence 
seznanil arhitekt Boško Vukašinović iz družbe JUB Srbija. 
Lasaste, do 0,3 milimetrske razpoke pogosto niso niti dobro 
vidne, medtem ko so razpoke širine do 1,5 mm na objektih 
že bolj očitne. Statične razpoke nastanejo na fasadnih ovojih 
zaradi krčenja in jih je mogoče sanirati s posebnimi 
univerzalnimi elastomernimi materiali. Rešitev za lasasto 
razpokane omete za fine in grobe podlage predstavljata dva 
nanosa premaza REVITAL Primer NG, ki zmanjšujeta vpojnost 

vode, in dva nanosa UV obstojne in mikroarmirne barve Revitalcolor. Večje, do 1,5 mm široke 
razpoke, rešujeta premaz REVITAL Crack repair in ena od pokrivnih in obstojnih fasadnih barv z 
mikrovlakni, ki so odporne na alge in plesni ter dajejo fasadni površini 
dolgotrajno zaščito (Revitalcolor, Trendcolor, Nanocolor, Siliconecolor in 
Silicatecolor). Pri sanacijah je potrebno upoštevati čas sušenja, ki traja 
običajno do 12 ur, samo nanašanje pa je povsem enostavno. Za večje 
razpoke,  ki se pojavljajo na celotni površini fasade, se uporabljata 
renovirni omet (mikroarmirana izravnalna masa) v dveh do treh nanosih 
ter zaključni premaz.    
 
JUB Akademija bo naslednjo regionalno konferenco izvedla v začetku prihodnjega leta z glavnim 
poudarkom na dekorativnih materialih za zunanje in notranje površine.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: arhiv JUB 

 
JUB iz Dola pri Ljubljani je s 145-letno tradicijo najstarejši proizvajalec zidnih barv v Sloveniji. Na tržišču je prepoznaven kot 
ugleden proizvajalec kakovostnih zidnih barv in toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov, ki z razvojem novih ter okolju 
prijaznih izdelkov in storitev stremi k energijsko varčnim in trajnostnim rešitvam v gradbeništvu. JUB je kot slovensko, 
sodobno in mednarodno uveljavljeno proizvodno podjetje z močnimi lastnimi blagovnimi znamkami prisoten na več kot 
tridesetih trgih in sodi med najbolj internacionalizirana slovenska podjetja. Ponaša se z visoko tehnologijo in  
produktivnostjo ter skrbi za racionalno rabo surovin in energije, izrabo obnovljivih energetskih virov ter za trajnostni razvoj 
okolja, v katerem deluje.  
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Odnosi z javnostmi, Miša Hrovat, agencija Maga, T: 01/36 18 095, M: 041 619 616, E: misa@maga.si   
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