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Prednosti sistema Thermo

• Zagotavlja prihranke pri ogrevanju zaradi 
izolativnih lastnosti  do 2 EUR/m2 fasadne 
površine na leto**;

• daje občutek toplote;
• odpravlja težave s plesnijo in topolotnimi 

mostovi;
• zmanjšuje možnost nastanka  

kondenzacije vlage;

• enostaven za nanos. 

Toplotna prehodnost sten U (W/m2K)***

sestava stene U (W/m2K)
opeka + ometi 2,02

opeka + ometi + sistem JUB Thermo 1,96

beton + ometi 3,61

beton + ometi + sistem JUB Thermo 3,43

Prihranek na ogrevalno sezono (v €)***

klima sestava stene prihranek
podnebje tipično za 
srednjeevropske države

zidana stena od 110 do 140 €

betonska stena od 320 do 410 €

* Sistem Thermo: 2x JUBOLIN Thermo + 2x JUPOL Thermo.
** Ogrevanje s kurilnim oljem (cena v letu 2015); betonska stena.
*** Pri izračunu je upoštevano:
- JUBOLIN Thermo 2 mm, toplotna prevodnost 0,15 W/mK.
- JUPOL Thermo 0,2 mm, toplotna prevodnost 0,15 W/mK.
- 200 m2 zidnih površin, ogrevanje s kurilnim oljem (cena v letu 2017).

Pravilna aplikacija sistema Thermo

• Močno vpojne podlage pred nanosom izravnalne 
mase premažemo z razredčeno AKRIL Emulzijo 
(AKRIL Emulzija : voda = 1 : 1);

•  2 nanosa JUBOLIN Thermo toplotno izolacijske 
izravnalne mase - v dveh slojih skupne debeline 
največ 3mm;

•  2 nanosa JUPOL Thermo toplotno izolacijske 
notranje barve.

Sistem Thermo zagotavlja prihranke  
pri ogrevanju zaradi izolativnih lastnosti 

do 2 EUR/m2 fasadne 
površine na leto**.

THERMO IZOLACIJSKI 
SISTEM ZA INTERIER

Za energetske prihranke 
tudi v interieru

JUB d.o.o. 
Dol pri Ljubljani 28,   
SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, 
E: info@jub.eu
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JUPOL Thermo 
toplotno 
izolacijska 
notranja zidna 
barva

• Vsebuje votla polnila, ki ustvarijo termično 
oviro, zaradi katere  je površina na občutek 
toplejša in prijetnejša na otip; 

• v kombinaciji z JUBOLIN Thermo izravnalno 
maso je učinek in prihranek toplotne energije 
še izboljšan;

• pomaga pri zmanjševanju pojava kondenzacije 
vodne pare na površini premaza; 

• poraba: 350 - 450 ml/m2 za troslojni nanos, 
odvisno od podlage; 

• razred II – srednja paroprepustnost;
• VOC (zahteva EU VOC kat. A/a (2010)  

30 g/l): max. 20 g/l; 
• pokrivnost: razred 3 pri izdatnosti 5 m2/l; 
• videz: mat;
• plastično vedro 5 l; 
• rok uporabe: najmanj 18 mesecev;
• JUMIX:  bel (odtenek 1001); barvna karta JUB 

(odtenki s končnicami 4 in 5); barvna karta JUB  
FAVOURITE FEELINGS (odtenki s končnico E in F).

JUBOLIN Thermo 
toplotno izolacijska notranja 
izravnalna masa

• Vsebuje votla polnila, ki ustvarijo termično 
oviro, zaradi katere  je površina na občutek 
toplejša in prijetnejša na otip; 

• v kombinaciji z JUPOL Thermo notranjo barvo 
je učinek in prihranek toplotne energije še 
izboljšan;

• pomaga pri zmanjševanju pojava 
kondenzacije vodne pare na površini 
premaza; 

• poraba: ~ 1 kg/m2  
(za 1 mm debel nanos); 

• debelina nanosa: do 3 mm; 
• razred I – visoka paroprepustnost;
• toplotna prevodnost λ (W/(mK)): 0,15;
• sprijemna trdnost (beton) (MPa): > 0,8;
• čas sušenja (T: +20 ºC, r. vl.: 65 %): ca. 12 ur; 
• VOC (zahteva EU VOC kat. A/a (2010)  

30 g/l): max. 25 g/l; 
• plastično vedro 5 l;
• rok uporabe: najmanj 18 mesecev. 

Termo izolacijska notranja 
barva JUPOL Thermo   
z izravnalno maso  
JUBOLIN Thermo

Poznate tisti neprijeten občutek mraza, ko se 
naslonite na zid? V JUB-u smo razvili Thermo sistem, 
ki daje občutek topline in zagotavlja tudi prihranke 
energije. 

Barva JUPOL Thermo in izravnalna masa JUBOLIN 
Thermo vsebujeta posebna votla polnila, ki 
znižujejo toplotno prevodnost. Takšna polnila imajo 
večje izolativne lastnosti, istočasno pa znižajo maso 
premaza.

Sistem THERMO je zato primeren za prostore, kjer se 
veliko zadržujemo in želimo imeti občutek topline 
ob dotiku z zidno površino. Predvsem priporočamo 
za zidne površine obrnjene proti severu, za zidne 
površine brez izolacije, v primeru manjših toplotnih 
mostov, otroške sobe ...

Inovativni sistem Thermo 
dobitnik okoljske nagrade 
časnika Finance.
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