Izdelki za hidroizolacijo

HYDROSOL Express 1K

HYDROSOL Decor floor

HYDROSOL Classic

Lastnosti
• Enostaven nanos
• Hitro sušenje
• Visoka elastičnost že pri 1 mm

TOP izbira za dekorativno zaščito talnih
površin obremenjenih z vodo in vlago,

TOP IZBIRA za manj zahtevne notranje in zunanje toge
površine površine kot npr. oporni in podporni zidovi,
ograje ter za zaščito ostalih horizontalnih površin pred
vdorom talne vlage.
Lastnosti
• Enostavna vgradnja
• Dobra vodotesnost
• Lahka obdelovalnost
• Pridobljen certifikat ustreznosti za stik s pitno vodo
• Zaščita za pozitiven pritisk vode, na monolitnih
betonskih konstrukcijah tudi za negativen.
Prednosti
1 Ekonomična izbira
2 Omogoča končno izravnavo površine - primerno za
prebarvanje
3 Enostavnost vgradnje

HYDROSOL Elastic

TOP IZBIRA za bolj zahtevne notranje in zunanje
površine kot so balkoni, terase in v objektih, kjer se
pridobiva in shranjuje pitna voda (vodohrami).
Lastnosti
• Visoka elastičnost
• Odličen oprijem
• Odlična vodoodbojnost
• Pridobljen certifikat ustreznosti za stik s pitno vodo
• Zaščita za pozitiven in negativen pritisk vode
Prednosti
1 Preprečuje izcvetanje na fugah in površinah
poroznih oblog
2 Nizka prepustnost za radon
3 Preprečuje degradacijo betona
4 Enostavnost vgradnje
5 Možnost vtapljanja mrežice in tesnilnih trakov
6 Širok spekter uporabnosti
7 Odličen oprijem tudi na staro keramiko

HYDROSOL Superflex 2K

TOP IZBIRA za bolj zahtevne notranje in zunanje
površine kot so bazeni, terase, kopalnice in za obdelavo
podzidka pri fasadah.
Lastnosti
• Odlično premoščanje razpok do 0,75 mm
• Enostaven nanos
• Zelo dober oprijem
• Visoka elastičnost pri debelini 2 mm
• Vrhunska vododobojnost
• Zaščita za pozitiven in negativen pritisk vode
• Vključen v ETA - 09/0393 - JUBIZOL EPS.
Prednosti
1 Dolgotrajna vodotesna zaščita
2 Preprečuje degradacijo betona
3 Možnost nanosa v samo 2 slojih
4 Univerzalnost uporabe
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Prednosti
1 Cenovno ugoden sistem brez ploščic
2 Odpornost na plesni in alge
3 Hitrejša izvedba - hitra vgradnja
naslednjega sloja
4 Pripravljena za delo
5 Nizka poraba
6 Enostavna vgradnja z različnimi orodji

HYDROSOL Decor base
TOP IZBIRA za dekorativno zaščito vertikalnih površin
obremenjenih z vodo in vlago.
Lastnosti
• Popolna vodoodpornost
• Možnost niansiranja
• Enostaven nanos in brušenje
• Za zaključni sloj uporabimo
HYDROSOL Poliurethane 2K
Prednosti
1 Možnost izvedbe microtoppinga
2 Cenovno ugoden sistem brez ploščic
3 Enostaven za vzdrževanje
4 Pripravljena na delo
5 Hitra nadaljna obdelava

HYDROSOL Polyurethane 2K

NOVO!

KOPALNICA

BALKON ali TERASA

predsvem za nove kopalnice ali prenavljanje obstoječih.
Lastnosti
• Izvedba dekorativnega topping izgleda v izbranem odtenku
• Ustreznost za talne površine
• Popolna vodoodbojnost
• Možnost niansiranja.
• Enostavno nanašanje.

HIDROIZOLACIJA IN
VGRADNJA KERAMIKE

Prednosti
1 Cenovno ugodno v primerjavi s klasičnimi
keramičnimi oblogami.
2 Enostavna izvedba sanacije kopalnice.
3 Enostavno vzdrževanje.
4 Enostavna vgradnja.
5 Hitra izvedba.

HYDROSOL trakovi, manšete in kotni
elementi
Za tesnjenje in okrepitev prehodov med stenskimi ter
talnimi površinami, za elastično tesnjenje diletacijskih
reg v kombinaciji z maso HYDROSOL Superflex, Elastic ali
Express 1K.

1. Osnovni premaz (cementne ali apneno-cementne podlage):
Jukol Primer (1:1 redčenje z vodo)
2. Hidroizolacija: 1. sloj HYDROSOL Superflex, Elastic ali Express
(če uporabljamo maso Superflex ali Express lahko nanos 1.sloja
izpustimo)
3. Hidroizolacija: HYDROSOL tesnilni trak ali manšeta
4. Hidroizolacija: 2. sloj HYDROSOL Superflex, Elastic ali Express+
JUBIZOL armirna mrežica (talne površine)
5. Hidroizolacija: 3. sloj HYDROSOL Superflex, Elastic ali Express
6. Lepljenje keramike: AKRINOL Elastic, AKRINOL Flex ali
AKRINOL Uniflex
7. Fugiranje: AKRINOL Fugamix ali Fugalux

1. Sanacija ali ojačitev vogalov: JUBIZOL vogalnik in JUBIZOL
Lepilna malta
2. Osnovni premaz: Jukol Primer (1:1 redčenje z vodo)
3. Hidroizolacija: 1. sloj HYDROSOL Superflex ali Elastic (če
uporabljamo maso Superflex lahko nanos 1.sloja izpustimo)
4. Hidroizolacija: HYDROSOL tesnilni trak
5. Hidroizolacija: 2. sloj HYDROSOL Superflex ali Elastic +
JUBIZOL armirna mrežica
6. Hidroizolacija: 3. sloj HYDROSOL Superflex ali Elastic
7. Lepljenje keramike: AKRINOL Elastic ali AKRINOL Flex
8. Fugiranje: AKRINOL Fugalux

TOP IZBIRA za zaščito površin, kjer je povečana
obremenjenost z vlago, vodo in mehanskim drgnjenjem.
Lastnosti
• Popolna vodoodpornost
• Visoka odpornost na mehansko
drgnjenje
• Odpornost na kemikalije
Prednosti
1 Enostaven za vzdrževanje
2 Zelo dolga življenska doba
3 Enostavno čiščenje alg in plesni
4 Enostavnost vgradnje
5 Nizka poraba
6 Hitro sušenje
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AKRINOL Classic

AKRINOL Uniflex rapid

TOP IZBIRA za bolj obremenjene notranje (površine s
talnim gretjem) in manj obremenjene zunanje površine,
primeren tudi za lepjenje porobetonskih blokov.

TOP IZBIRA za bolj obremenjene notranje (stopnišče, hodniki,
garaže) in srednje obremenjene zunanje površine, Kjer
potrebujemo hitro nadaljnjo obdelavo.

AKRINOL Fugamix

AKRINOL Fugalux

Lastnosti
• Za notranje in zunanje prostore
• Izredno dober oprijem.

Lastnosti
• Pohodnost že po 2 urah
• Možna nadaljna obdelava po 4 urah
• Odlični oprijemi
• Dobra elastičnost

Prednosti
1 Idealno razmerje cena - kvaliteta
2 Lahek nanos in obdelavnost
3 Univerzalnost uporabe

Prednosti
1 Možnost hitre uporabe prostorov
2 Dolga življenska doba
3 Hitra pohodnost
4 Zmanjšano lezenje na vertikalnih površinah

AKRINOL Uniflex

AKRINOL Elastic

TOP IZBIRA za bolj obremenjene notranje (kot npr. garaže,
površine s talnim gretjem) in srednje obremenjene zunanje
površine, primerno za renovacije.

TOP IZBIRA za bolj obremenjene notranje in zunanje površine,
kjer so predvidene večje fizične in temperaturne obremenitve
(površine s talnim gretjem, garaže, balkoni, stopnice).

Lastnosti
• Odlični oprijemi
• Za lepljenje na stare keramične obloge
• Dobra elastičnost

Lastnosti
• Uporabno na mestih z visoko obremenitvijo
• Odlična elastičnost
• Vrhunski oprijemi

Prednosti
1 Dolga življenska doba
2 Lahek nanos in obdelavnost
3 Dolg odprti čas

Prednosti
1 Možnost prenašanja večjih obremenitev
2 Zelo dolga življenska doba
3 Lahek nanos in obdelavnost
4 Dolg odprti čas

AKRINOL Uniflex white

AKRINOL Flex

za bolj obremenjene notranje (stopnišče, hodniki, garaže)
in srednje obremenjene zunanje površine, predvsem za
lepljenje prosojnih oblog ter belega kamna in marmorja.

TOP IZBIRA za visoko obremenjene notranje in zunanje
frekventne površine, kjer so predvidene večje temperaturne
in fizične obremenitve ( nakupovalni centri, šole, zunanja
temna keramika, površine s talnim gretjem, bazeni, terase).
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Prednosti
1 Ne pride do razbarvanja svetlejših fugirnih mas
2 Ne pride do prosevanja pri prosojnih podlogah
3 Možnost izravnave manjših neravnin
4 Podaljšan odprti čas
5 Prihranek časa pri čiščenju fug
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Lastnosti
• Možen nanos do 10 mm
• Odlični oprijemi
• Dobra elastičnost

R

V nadaljevanju so prikazane sistemske rešitve za
kopalnico, balkon ali teraso in betonski zid.

Fugirne in tesnilne mase

LO U

Z izdelki blagovne znamke AKRINOL in HYDROSOL
lahko ustrezno zaščitimo:
• kopalnice,
• kuhinje,
• balkone in terase,
• bazene,
• betonske ograje,
• podporne in oporne zidove,
• vodne zbiralnike ter
• vodomerne in elektro jaške.

Fugirne in tesnilne mase

CO

Ti dve blagovni znamki združujeta širši spekter skupin
izdelkov, ki so potrebni za učinkovito vodotesno
zaščito (vodotesne mase) in vgradnjo keramike (lepila
za keramiko, fugirne in tesnilne mase). Za ustrezno
in dolgotrajno zaščito prostorov ali objektov je
potrebno izdelke vgraditi sistemsko oziroma v
pravilnem zaporedju.

Izdelki za keramiko

AB

Pod eno blagovno znamko - AKRINOL smo združili
tako lepila za keramiko, kot fugirne mase. Vodotesne
mase pa so združene pod blagovno znamko
HYDROSOL.

Izdelki za keramiko

BIJEL

Hidroizolacija in vgradnja
keramike

TE

TOP IZBIRA za močno obremenjene notranje in zunanje
površine (tuš kabine, terase, balkoni, stopnišča, površine s
talnim gretjem).
Lastnosti
• Na voljo več kot 300 odtenkov
• Pripravljena za uporabo
• Primerna za preplastitev obstoječih fug
• Dodatna zaščita pred algami in plesnimi
• Vrhunska fleksibilnost
• Vrhunska vodoodbojnost
• Odporna na agresivnejša čistila
Prednosti
1 Velika izbira barvnih odtenkov in s tem možnost kombinacije
2 v interierju in eksterijerju
3 Osvežitev starih fug
4 Pripravljena za uporabo
5 Možnost nanosa fugirne mase v večih slojih

Prednosti
1 Odlična odpornost na vplive iz okolja (nastanek alg/
plesni, abrazija, navzemanje vode)
2 Zelo dobre aplikativne lastnosti

JUBOFLEX Silicone

TOP IZBIRA za tesnenje reg v vlažnih prostorih (kopalnice,
kuhinje, tuš kabine), kjer želimo zagotoviti trajnoelastično
zaščito pred nastankom alg in plesni).
Lastnosti
• Povečana odpornost na alge in plesni
• Izjemna elastičnost tudi pri ekstremnih temperaturah
• Trajnoelastično tesnenje
• Ne povzroča korozije
• UV obstojna

JUBOFLEX MS

TOP IZBIRA za lepljenje in tesnenje elementov na izpostavljenih
in zelo obremenjenih notranjih in zunanjih površinah (fasade,
vgradnja zunanjih polic, dilatacije, strešna pločevina).
Lastnosti
• UV obstojna
• Brez topil
• Izjemna elastičnost
Prednosti
1 Možno prebarvanje z večino vodnih, epoksidnih in poliuretanskih barv in lakov
2 Izjemno odporen proti staranju (ohranjanje elastičnosti)
Brez neprijetnega vonja v času sušenja

JUBOFLEX Acryl

TOP IZBIRA za polnjenje stikov med gipskartonskimi in
masivnimi deli objektov v interierju, ki jih želimo prebarvati.

Izbor odtenkov po barvni karti
JUB Favourite feelings.

AKRINOL Fugalux

Lastnosti
• Odlična fleksibilnost
• Vrhunska vodoodbojnost
• Dodatna zaščita pred algami in plesnimi
• Povečana odpornost na abrazijo

Prednosti
1 Zmanjšana možnost pojava okužbe površine pred nastankom
alg in plesni
2 Na poškodovani kovinski površini preprečuje širjenje korozije
3 Vgrajevanje stekla v lesene, aluminjaste ali pvc okvirje
4 Vsestransko uporaben
5 Odličen oprijem na večino gradbenih materialov

Lastnosti
• Vrhunska fleksibilnost - S1 za ekstremne obremenitve
• Podaljšan odprti čas
• Vrhunski oprijemi
Prednosti
1 Možnost prenašanja večjih obremenitev
2 Zelo dolga življenska doba
3 Podaljšan odprti čas
4 Lahek nanos in obdelavnost

TOP IZBIRA za bolj obremenjene notranje in zunanje površine
(tuš kabine, visoko frekventne površine, površine s talnim
gretjem).

BARVNA KARTA

Lastnosti
• Možno prebarvanje z notranjimi barvami
• Brez topil
• Odlična elastičnost
Prednosti
1 Odlično razmerje med ceno in kvaliteto
2 Poveča trajnost stikov
3 Možnost uporabe tudi na ne povsem suhih površinah
4 Odličen oprijem na večino gradbenih materialov

10 WHITE

20 CHESNUT

11 JASMIN

211 RED

111 NATURA

22 SKY BLUE

112 CREAM

221 OCEAN

113 VANILLA

171 GRASS

12 IVORY

141 SILVER

13 BEIGE

14 MANHATTAN

25 CARAMEL

142 ANTRACITE

251 SIENNA

143 GRAPHITE

18 BROWN

151 BLACK

Juboflex Silicone
10 WHITE

11 JASMIN

12 IVORY

13 BEIGE

25 CARAMEL

18 BROWN

14 MANHATTAN

141 SILVER

142 ANTRACITE

143 GRAPHITE

TRANSPARENT

151 BLACK

Juboflex MS
RAL 9016 WHITE

RAL 7030 GREY

Juboflex Acryl
RAL 9016 WHITE

Barvni odtenki so zgolj informativni, reprezentativni vzorec je naveden v prodajalčevi barvni karti.
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