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TEHNIČNI LIST – 04.01.23. - SVN  

DEKORATIVNI OMETI ZA STENE V INTERIERJU   

  

                                                                                                                                                           

DECOR INTERIOR FINISH S 1,5  
Dekorativni glajen omet za interier  

  

1. Opis, uporabnost 

DECOR INTERIOR FINISH S 1,5 je dekorativni tankoslojni omet, za katerega je značilna enakomerna zrnata površina. 

Namenjen je dekorativni zaščiti notranjih zidnih površin.   

  

Izdelek odlikuje odličen oprijem na vse vrste hrapavih gradbenih podloga: na osnovne omete toplotno-izolacijskih 

sistemov, na klasične fine apneno-cementne in cementne omete, na zglajene betonske površine.   

  

NE SME SE UPORABLJATI V EKSTERIERU!  

  

2. Odtenki, način pakiranja 

Plastična vedra po 25 kg:   

• bela (odtenek 1001)  

• 266 odtenkov iz barvne karte FAVOURITE FEELINGS  

  

3. Tehnični podatki 
 

    

DECOR INTERIOR FINISH S 1,5 mm   

  

 Gostota 

(kg/dm3)  

  

~1,65  

  

  

Vsebnost suhih snovi,%  

  

~81  

Čas sušenja – suho na otip  

T = +20 ºC, rel. vl. zraka = 65 %  

(ur)  

~15  

  

Paroprepustnost   

EN ISO 7783-2  

  

Srednja paroprepustnost (razred II) 

Sd ≤0,16 m  

Oprijem na betonsko podlago, MPa EN 

1542  

  

≥0,3  

  

  

Glavne sestavine: polimerno vezivo, pigmenti, groba in fina kalcij karbonatna polnila, celulozno gostilo, voda.  

  

4. Priprava podlage 

Podlaga naj bo rahlo hrapava (idealna je hrapavost klasično zglajenega finega ometa granulacije 1,0 mm), 

zadostne trdnosti (tlačna trdnost najmanj 1,5 MPa – CS II po EN 998-1), suha in čista, brez slabo  vezanih  

delcev, prahu, v vodi lahko  topnih soli, mastnih oblog in druge umazanije. Morebitne manjše  neravnine – 

izbočenja in vdolbine – otežujejo obdelavo nanešenega ometa, zato pripravi podlage v tem smislu posvetimo  
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kar največjo pozornost. 

Novo vgrajene podložne omete pred vgradnjo dekorativnega ometa sušimo za vsak cm debeline vsaj 7 do 10 

dni, na nove betonske podlage pa dekorativnih ometov ne nanašamo prej kot mesec dni po betoniran ju 

(navedeni časi sušenja podlage veljajo za normalne pogoje: T = +20 ºC, rel. vl. zraka = 65 %). Stare omete 

očistimo vseh opleskov, obrizgov in drugih dekorativnih nanosov. Po čiščenju površino temeljito razprašimo – 

najbolje s pranjem, če je potrebno, jo nato dodatno izravnamo. Pranje s toplo vodo posebej priporočamo za 

betonske podlage, saj na ta način odstranimo ostanke maščob, olja, barvnih nanosov, ipd. 

 

Primerne osnovne premaze za posamezne vrste podlag navajamo v spodnji tabeli:  

  

  

Podlaga  

  

  

Osnovni premaz  

  

  

Poraba 

(odvisno od vpojnosti 
in hrapavosti podlage)  

  

Fini apneno-cementni ometi in 
osnovni ometi toplotno-izolacijskih 

sistemov,  
betonske površine   

JUBIZOL UNIGRUND  

(odtenek, ki je čim bližje odtenku ometa)  

  
120 – 200 g/m2  

JUBIZOL GRUND  

(odtenek, ki je čim bližje odtenku ometa)  

  
150 – 200 g/m2  

  

Z vgradnjo ometa začnemo, ko je osnovni premaz popolnoma suh. V normalnih pogojih (T = +20 ºC, rel. vl. zraka = 

65 %) je čas sušenja za JUBIZOL UNIGRUND / JUBIZOL GRUND najmanj 12 ur.  

  

5. Priprava maltne zmesi za vgradnjo   

DECOR INTERIOR FINISH S 1,5 pred uporabo premešamo z električnim mešalnikom in če je potrebno (samo 

izjemoma), razredčimo z vodo (največ 1 dl na vedro 25 kg ometa). Obvezno preverimo barvni odtenek, nato maltno 

zmes egaliziramo, da odpravimo tudi minimalne – morda na videz neopazne – razlike med posameznimi vedri. V dovolj 

veliki posodi najprej dobro premešamo vsebino štirih veder. Ko četrtino tako pripravljene mase porabimo, v egalizacijsko 

posodo stresemo vsebino naslednjega vedra in jo s preostalo maltno zmesjo v posodi spet dobro premešamo, itd. 

Egalizacija belih ometov iste proizvodne šarže, ki jih nismo redčili, ni potrebna 

Kakršnokoli „popravljanje“ maltne zmesi med vgradnjo (dodajanje niansirnih sredstev, redčenje, ipd.) ni dovoljeno.  

  

6. Vgradnja maltne zmesi 

  

DECOR INTERIOR FINISH S 1,5 nanašamo ročno – z nerjavečo jekleno gladilko, v debelini okoli 20 % nad 

najdebelejšim zrnom granulata. Odvečen material odstranimo s stene. Takoj za tem površino ometa zgladimo s trdo, 

plastično gladilko, tako da se strukturna zrna z gladilko »kotalijo« po zidni podlagi, zato da se nanos enakomerno 

nabrazda. Gladimo s krožnimi potezami prečnika dolžine dveh gladilk (okoli 50 cm) z blagim pritiskom gladilke brez večje  

sile pritiska na gladilko. Pri glajenju je potrebno redno (na vsakih 5 prečnikov - krogov ali po 0,5 m ) čistiti / odstraniti 

odvečen material z gladilke. Gladilke ne čistimo tako, da je povsem čista, pač pa pustimo malo emulzije, da ne pride do 

odstranjevanja preveč materiala.  Gladimo  dokler ne dosežemo enakomerne zrnate  strukture.  Pri glajenju naj se zrna v 

nanešenem maltnem sloju le malo premikajo, potiskanje maltne mase v obliki vala pred gladilko ni dopustno.  Nastanek 

takega vala v večini primerov lahko pripišemo preveliki debelini nanosa ali pa slabo pripravljeni oziroma ne dovolj ravni 

podlagi. Maltne grudice, ki štrlijo iz površine ometa, na koncu – nekaj minut po glajenju – vtisnemo vanjo tako, da 

površino rahlo pogladimo še s čisto nerjavečo jekleno gladilko.  

 

Delo naj poteka čim hitreje – brez prekinitev od enega do drugega skrajnega roba zidu.   

  

Vgradnja maltne zmesi je možna le v primernih vremenskih oziroma mikroklimatskih pogojih: temperatura zraka in zidne 

podlage naj ne bo nižja od +5 ºC in ne višja od +35 ºC, relativna vlažnost zraka pa ne višja od 80 %. 
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Okvirna oziroma povprečna poraba:  

  

DECOR INTERIOR FINISH S 1,5 ~ 2,5 kg/m2  

  

  

7. Čiščenje orodja, ravnanje z odpadki  

Orodje takoj po uporabi temeljito operemo z vodo, posušenih madežev ni možno odstraniti. 

  

Neporabljen omet v dobro zaprti embalaži shranimo za morebitna popravila. Sveže ostanke po uporabi izdelka 

odstranjujemo v skladu s pravili za odlaganje odpadkov (klasifikacijska številka tega odpadk je: 08 01 12). Strjene 

ostanke odlagamo kot gradbene odpadke (klasifikacijska številka 17 09 04). Očiščene embalažne odpadke (15 01 02) 

zbiramo ločeno in predajamo pooblaščenemu prevzemniku za recikliranje ali zbirnemu centru za to vrsto odpadkov.  

  

8. Varstvo in zdravje pri delu 

Podrobnejša navodila glede rokovanja z izdelkom, uporabe osebne zaščitne opreme, ravnanja z odpadki, čiščenja 

orodja, ukrepov za prvo pomoč, opozorilnih oznak, opozorilnih besed, komponent, ki določajo nevarnost, izjav o 

nevarnosti in varnostnih izjav so navedena v varnostnem listu izdelka, ki ga najdete na www.jub.rs ali ga zahtevate od 

proizvajalca ali od prodajalca.  

 

Pri uporabi izdelka je potrebno upoštevati tudi navodila in predpise iz varstva pri gradbenih, fasadersk ih in 

slikopleskarskih delih.  

  

9. Vzdrževanje in prenova obdelanih površin  

  

Površine obdelane z DECOR INTERIOR FINISH S 1,5 ne zahtevajo posebnega vzdrževanja. Prah lahko ometemo, 

posesamo ali pobrišemo z vlažno krpo. Površine, s katerih na opisan način ni mogoče odstraniti nečistoč, prebarvamo z 

dvoslojnim nanosom JUPOL GOLDA .  

  

10. Skladiščenje, transportni pogoji in trajnost 

Skladiščenje in transport pri temperaturi +5 ºC do +25 ºC, zaščiteno pred direktnim osončenjem, izven dosega otrok, NE 

SME ZMRZNITI!  

 Trajnost pri skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži: najmanj 12 mesecev.  

  

11. Kontrola kakovosti 

Kakovostne karakteristike izdelka so določene z internimi proizvodnimi specifikacijami in s srbskimi, slovenskimi, 

evropskimi in drugimi standardi. Doseganje  deklarirane  oziroma  predpisane  ravni kakovosti  spremljamo v laboratorijih 

JUB Šimanovci, v IMS-ju, občasno pa na tudi na drugih neodvisnih strokovnih ustanovah doma in v tujini kot tudi na 

TRC JUB Slovenija. Raven kakovosti naših izdelkov dokazujemo s certifikatom ISO 9001. V proizvodnji  izdelka  strogo  

upoštevamo srbske, slovenske in evropske standarde s področja varovanja okolja in zagotavljanja varnosti in zdravja pri 

delu, kar dokazujemo s certifikatoma ISO 14001.  

  

12. Druge informacije  

Tehnična navodila v tem prospektu so dana na osnovi naših izkušenj in s ciljem, da se pri uporabi izdelka dosežejo 

optimalni rezultati. Vse garancije za značilnosti izdelka veljajo za celovit JUB-ov sistem. Za škodo, povzročeno zaradi 

napačne izbire izdelka, zaradi nepravilne uporabe ali zaradi nekvalitetnega dela, ne prevzemamo nikakršne 

odgovornosti.  

  

Barvni odtenek lahko odstopa glede na barvno karto ali od potrjenega vzorca; skupna barvna razlika ΔE2000 znaša 

največ 2,5 (določa se v skladu z ISO 7724/1-3. Za kontrolo je merodajen etalon, ki ga hranijo v TRC JUB d.o.o. Omet, ki 

je izdelan v barvnem odtenku po naročilu ali po drugih barvnih kartah, je za razpoložljive JUB-ove baze in niansirne 

paste najboljši možni približek, zato je skupno barvno odstopanje od želenega odtenka lahko tudi večje od prej 

navedenih zajamčenih vrednosti. Razlika v barvnem odtenku, ki je posledica neustreznih delovnih pogojev, z navodili v  
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tem tehničnem listu neskladne priprave ometa, neupoštevanja egalizacijskih pravil, nanosa na neustrezno pripravljeno, 

preveč ali premalo vpojno, bolj ali manj hrapavo, na vlažno ali ne dovolj suho podlago, ne more biti predmet reklamacije.  

 

Ta tehnični list dopolnjuje in zamenjuje vse predhodne izdaje, pridržujemo si pravico do morebitnih poznejših sprememb 

in dopolnitev. 

 

Oznaka in datum izdaje: R-SRB; IFG/v–1/ VKL, 17. 02. 2019.  

  

JUB d.o.o. Šimanovci  

Dositejeva br. 5  

22310 Šimanovci, Srbija  

T: + 381 22 40 99 99  

F: + 381 22 40 99 95  

E: jub@jub.rs  


