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Član Skupine JUB

Uvodnik

T

okratna številka JUB Magazina je v veliki meri posvečena v
tem času zelo aktualnim temam, ki so povezane z energetsko
učinkovitostjo, trajnostno gradnjo ter sanacijo stavb.

JUB v svetu
JUB v svetu

Jelka Slatinšek, vodja trženja

Predstavljamo podjetje
EPS Izolacije d.o.o.

V

JUB-u smo z lastno proizvodnjo stiropora EPS pričeli leta 2012, letos pa
smo ustanovili hčerinsko podjetje EPS Izolacije d.o.o.. Sedež podjetja je v
Dolu pri Ljubljani, proizvodnja pa se nahaja v Novi vasi na Blokah.
Namen ustanovitve je bila proizvodnja izdelkov za trajnostni razvoj izolacij in naprednih izolativnih sistemov, kot so:
u
u
u
u

EPS za izolacijo fasadnih površin;
EPS za izolacijo talnih površin;
EPS za izolacijo ostrešij;
EPS za modularno gradnjo nizko energetskih objektov.

Proizvodnja izdelkov poteka v proizvodnem obratu podjetja Novolit, ki je v stečaju in ki ga ima podjetje EPS Izolacije d.o.o.
v najemu do zaključka stečajnega postopka. V podjetju je trenutno 54 zaposlenih. Direktor podjetja EPS Izolacije d.o.o. je
Marjan Krabonja.
Današnji proizvodni program obsega:
u
u
u
u
u
u

Sašo Kokalj, predsednik Uprave JUB-H d.d., Primož Zupančič, župan občine Dol pri
Ljubljani in Aleksandra Gradišek, direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije.
Energetska varčnost, trajnostna gradnja, zagotavljanje zdravega in udobnega bivanja, skrb za okolje ter kakovostna ponudba so le nekateri razlogi, da smo v
JUB Design Studiu odprli prvo Energetsko pisarno Srca Slovenije. Hkrati pa
smo v Centru energetskih rešitev, v središču ljubljanskega BTC-ja, odprli razstavno svetovalni salon, kjer bomo s svojim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami pripomogli k boljši energetski ozaveščenosti javnosti ter skupaj s partnerji v
CER-u uporabnikom ponudili celovite rešitve za energetsko učinkovitost stavb.
Nagrada Trusted Brand, ki smo jo prejeli že šesto leto zapored je dokaz, da je JUPOL Classic vrhunska notranja barva v vseh pogledih.
Izdajatelj: JUB d.o.o.
Glavna in odgovorna urednica: Jelka Slatinšek
Vsebinska urednica: Staša Marolt Sevšek
Avtorji: Jelka Slatinšek, Marjan Krabonja,
Staša Marolt Sevšek, Erik Jenko, Tomaž Zakrajšek,
Nevenka Kobal, Polja Novak, Albina Močilnikar,
Robert Jeram, Nastja Iskra, Lea Ban,
Iztok Kamenski, Matjaž Levičnik, Dušan Peklar
Kreativna zasnova in oblikovanje: Dada Pokorn
Tisk: Tiskarna Januš, 2013
Naklada: 4.500 izvodov
Naslov: JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani 28,
Sl-1262 Dol pri Ljubljani

Letošnje poletje s ponosom predstavljamo nov dekorativni glajen omet Kulirplast
1.8 Premium. ki je izdelan iz obarvanega naravnega granulata.
Podjetje JUB že od nekdaj velja za družbeno odgovorno podjetje, kar dokazujemo s stalno vpetostjo v različne dobrodelne projekte. Tako smo se tudi tokrat
odzvali klicu na pomoč in družini Kosi iz Markovcev, ki so jih prizadele hude
poplave, pomagali pri sanaciji škode.
Vas zanimajo Barvni trendi v letu 2014? Še vedno ostajajo preverjene in elegantne kombinacije, na drugi strani pa divje in drzne, za tiste, ki si upajo več.
Za konec vas vabimo, da se udeležite brezplačnih delavnic dekorativnih tehnik,
ki že tretje leto potekajo v JUB Design Studiu in vam seveda želimo prijetno
branje.
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u
u

fasadni stiropor (beli in grafitni, brez preklopa, s preklopom, zarezan, z luknjami);
gradbeni stiropor (stiropor različnih gostot od 15 do 30 kg za toplotno izolacijo
zunanjih sten, tlakov, ravnih in poševnih streh…);
perimeter plošče – »cokl plošče«;
plošče za talno gretje;
plošče za zvočno izolacijo – proti udarnemu zvoku;
naklonske plošče za izolacijo ostrešij;
EPS v traku za zvočno izolacijo stikov estriha s stenami;
embalažni stiropor za različne vrste proizvodnih dejavnosti, za avtomobilsko industrijo – caravaning, za industrijo bele tehnike, proizvodnjo malih gospodinjskih
aparatov, za pohištveno industrijo, steklarstvo, strojno industrijo…

Ločimo dva osnovna tipa stiropora:
u
rezan in obdelan na posebnih obdelovalnih strojih, na katerih lahko izdelamo izredno zahtevne oblike in omogočimo specifične funkcionalne lastnosti embalaže.
u
embalažni stiropor izdelan na posebnih izdelovalnih strojih v kalupih. Izdelava
tovrstne embalaže je namenjena embaliranju izdelkov, ki se proizvajajo v velikih
količinah.
Celotno prodajo izdelkov izvaja podjetje
JUB kemična industrija d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani.
Naročila novih kupcev sprejema prodajni oddelek EPS Izolacij d.o.o., Nova vas
56, 1385 Nova vas ter prodajni oddelek
JUB-a v Dolu pri Ljubljani:
T: +386/01 7050 360 ,01 5884 217, 01
7050 361, 01 5884 289, 01 7050 322,
01 5884 168
Več informacij pa lahko dobite tudi na
spletni strani eurotherm-izolacija.si
www.jub.eu
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Aktualno

P

ri podjetju Farben Morscher (www.farbenmorscher.at), ki je eden največjih in najhitreje rastočih specializiranih trgovcev z barvami v Avstriji,
smo v mesecu juniju priredili t.i. »JUB-ove dneve«.
Dogodke smo organizirali v treh poslovalnicah, in sicer v letos na novo odprti
Ybbs (13. in 26.6. 2013), Perg (27.6. 2013) ter Pasching (28.6.2013). V Pasching-u je
JUB-ov dan sovpadal tudi s slavnostno otvoritvijo prenovljene poslovalnice, kar
je dogodku dalo še posebno težo.

JUB v svetu

JUB se promovira
v Avstriji

JUB-ov razstavno svetovalni
salon tudi v BTC-ju

O

dločili smo se, da bomo s svojim znanjem in dolgoletnimi
izkušnjami pripomogli k boljši energetski osveščenosti javnosti ter skupaj s partnerji v Centru energetskih
rešitev (CER) uporabnikom ponudili
celovite rešitve za energetsko učinkovitost stavb.
Zato smo junija letos odprli posvetovalnico v CER-u, ki se nahaja v ljubljanskem BTC-ju, Hala 2.
Energetska prenova stavb je v današnjih časih postala nujnost. Poleg fasadnih sistemov pa v CER-u predstavljamo še obsežni program inovativnih
in energijsko varčnih izdelkov, kot so
ometi, izdelki za sanacijo in obnovo
fasad in hidroizolacijo, pa tudi paleto
notranjih barv ter prikaze dekorativnih
tehnik obdelave površin.

Razstavno svetovalni salon je odprt
od ponedeljka do sobote od 10. do 18. ure.

Energetska pisarna SRCA Slovenije
v JUB Design Studiu

V

JUB Design Studiu smo slovesno odprli prvo Energetsko pisarno Srca
Slovenije, ki je plod partnerskega sodelovanja Občine Dol pri Ljubljani,
družbe JUB in Razvojnega centra Srca Slovenije.

Naš partner Farben Morscher je na JUB-ove dneve povabil svoje kupce, razstavil
izdelke ter nasploh poskrbel za pestro dogajanje, mi pa smo organizirali vidno in
všečno opremo prodajnih mest (razstavne in prodajne police), postavili promocijsko steno ter pomagali s svetovanjem preko našega avstrijskega komercialista.
Ob nakupu JUB-ovih izdelkov so kupci sodelovali pri nagradni igri »kolo sreče«,
kjer so z vrtenjem kolesa lahko priigrali od 5 do 15 odstotkov popusta. Ob nakupu pa so prejeli še darilo, in sicer JUB-ove hlače, majico ali kapo. Z dogodki
smo dosegli zastavljene cilje, ki so bili predvsem: približati ponudbo JUB-ovih
izdelkov avstrijskemu kupcu, ga prepričati o kakovosti naših izdelkov ter začeti
intenzivneje uvajati prodajne in marketinške aktivnosti. To nam bo omogočilo
boljšo prepoznavnosti in prodajo JUB-ovih izdelkov v prihodnje na trgu Avstrije.
4
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Pisarna bo občanom šestih občin v območju Srca Slovenije ponujala brezplačno
energetsko svetovanje pri gradnji in prenovi objektov, učinkoviti rabi ter obnovljivih virih energije in jih seznanjala o aktualnih razpisih za sofinanciranje investicij. Občani Srca Slovenije pa bodo na podlagi tega skupnega sodelovanja lahko
koristili še dodatne ugodnosti v obliki popustov pri nakupu izdelkov za ureditev
fasad.

Energetska pisarna
bo v prostorih JUB Design Studia
v Dolu pri Ljubljani
odprta vsak torek od 15. do 18. ure.

www.jub.eu
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Aktualno

B

arve in razstava del enega izmed največjih genijev v zgodovini človeštva
Leonarda Da Vincija vsekakor gredo skupaj.

Podjetje JUB je za največjo svetovno potujočo razstavo o Leonardu da Vinciju
prispevalo barve družine JUPOL, s katerimi so prebarvani prostori, kjer poteka
razstava. V podjetju JUB vseskozi podpiramo kvalitetne kulturo umetniške projekte in tudi na ta način skrbimo za promocijo kulture.

JUB v svetu

JUB prispeval barve za
razstavo Da Vinci

Blagovna znamka JUPOL
ovenčana z nagrado Trusted Brand

Z

a blagovno znamko JUPOL smo
že šesto leto zapored prejeli prestižno nagrado Trusted Brand.
Letos je izbor blagovnih znamk med
potrošniki potekal v 40 kategorijah. V
kategoriji »barve za dom« so slovenski potrošniki blagovni znamki JUPOL
ponovno podelili najvišje mesto na
lestvici, s čimer si v JUB-u upravičeno utrjujemo svoj ugled tako na domačem trgu kot tudi v evropskem
prostoru. Pečat Trusted Brand 2013
na izdelkih iz družine barv JUPOL bo
potrošnikom tudi v prihodnje vodilo,
katere notranje zidne barve so najbolj
vredne zaupanja in nakupa.

Sejem
Dom 2013

T

udi letos se je podjetje JUB predstavilo na sejmu
DOM, ki je med 12. in 17. marcem potekal na Gospodarskem razstavišču.

Razstava je razdeljena na 17 sklopov, v katerih je zajeto življenje in delo Leonarda
da Vincija in obsega preko 200 eksponatov. Da Vincija pa predstavlja kot znanstvenika, izumitelja, preučevalca človeške anatomije, inženirja, arhitekta, filozofa
in ne nazadnje renesančnega umetnika.
Razstavo si lahko do 29. septembra ogledate na Gospodarskem razstavišču, saj je
zaradi velikega zanimanja že drugič podaljšana.
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Na sejmu so lahko številni obiskovalci spoznali JUB dekorativne tehnike, ki so krasile eno od sten razstavnega prostora,
ki je bil zasnovan kot dnevna soba. Ogledali so si lahko tudi
kako takšne dekorativne tehnike nastajajo pod rokami pravih mojstrov.
Ponosno se je predstavil tudi novi JUPOL Classic, ki nas poziva ''prebarvajte več''. V sklopu predstavitve nove formule
je potekala nagradna igra z nagradnim vprašanjem ''Kako
spravite 100 m2 v 15 l?''.
Poseben prostor na sejmu so zavzele JUBIZOL hiške na katerih so bili predstavljeni vsi JUBIZOL sistemi in tudi načini
prihranka energije in denarja. Noviteta med predstavljenimi
sistemi je sistem JUBIZOL Micro Air, ki ustvarja izjemno prijetne pogoje za bivanje.

www.jub.eu
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Aktualno
JUB v svetu

Vabilo na brezplačne popoldanske
delavnice dekorativnih tehnik v
JUB Design Studiu
Vodotesni sistemi po meri

L

JESENSKA AKCIJA
JUB kemična industrija, d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani | Član Skupine JUB

v JUB Design Studiu, Dol pri Ljubljani 28

45%

popust

> 864 kg

etošnjo jesen v JUB Design Studiu nadaljujemo z termine po posameznih materialih.
brezplačnimi popoldanskimi delavnicami dekorativDelavnice bodo potekale v JUB Design Studiu ob sredah s
nih tehnik, ki so vsebinsko in praktično prilagojene sepričetkom ob 16. uri. Zaželena je predhodna prijava preko egmentu “Sam svoj mojster”.
-pošte: info@jub.si ali na brezplačno telefonsko številko 080
Prikaz tehnik, ki jih omogočajo materiali iz linije JUB Decor, 15 56. Izkoristite priložnost in si sami opremite svoj življenjski
torej Glamour, Perla, Marmorin in Antique ter njihovih kom- prostor, ki bo unikaten, v koraku s časom in modnimi trendi.
binacij, pušča prosto pot ustvarjanju in domišljiji vsakemu,
tudi malo manj izkušenemu domačemu mojstru. Zaradi
velikega števila tehnik in njihove obsežnosti, razpisujemo

Vabljeni.

Zahtevnejše tehnike
(Marmorin)

Aurora, Versus, Egeo, Spatolato

4.9.2013 ob 16:00

Enostavne tehnike
(Antique, Decoral)

Jeans, Madeira

2.10.2013 ob 16:00

Zahtevnejše tehnike
(Marmorin)

Acero, Travertin, Classic

6.11. 2013 ob 16:00

Enostavne tehnike
(Perla, Glamour)

Pettinato, Pearl, Mica

4.12.2013 ob 16:00

45% AKCIJSKI POPUST
BREZPLAČNA DOSTAVA do 50 km
BREZPLAČNO VEDRO 18 l
ob nakupu 3 ali več kosov (nad 18 kg)

Prodajni predstavnik in tehnična pomoč na terenu: Aleš Rustja M: 031 379 381 (možnost dostave brezplacnega 5 kg vzorca)
Naročila: JUB DESIGN STUDIO T: 01 5884 220 E: prodajalna@jub.si, brezplačno svetovanje: T: 080 1556
Akcija velja do 31.12.2013. Popust velja samo za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki so davčni zavezanci in se ne sešteva z ostalimi rednimi popusti. Popust velja za izdelke iz
segmenta Hidroizolacija in vgradnja keramike in na veleprodajne cene po zadnjem ceniku. Akcija velja samo ob nakupu v JUB DESIGN STUDIU, Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani.
Dostava je brezplačna samo ob nakupu minimalno 864 kg (t.j ena paleta ali več) posameznega ali več različnih izdelkov in v oddaljenosti največ 50 km od JUB Design Studia. Paleto
lahko sestavlja več različnih artiklov. Vedro je brezplačno ob nakupu treh ali več kosov izdelkov v večjih embalažnih enotah (več kot 18 kg), po načelu 1 nakup = 1 vedro.
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Aktualno

N

ovembra lani so na Ptujskem polju prebivalci utrpeli precejšnjo škodo
zaradi obilnih padavin ter strahovitega naraščanja reke Drave, ki je v
dveh dneh preplavila tamkajšnja polja, hiše, tovarne in kmetijska poslopja,
kot ne pomnijo zadnjih sto let.
Na območju občine Markovci so katastrofalne poplave prizadele zlasti prebivalce naselja Stojnci, kjer je voda poleg njiv in travnikov zalila tudi hiše in hleve ter
gospodarska poslopja s traktorji, stroji in drugo opremo.

JUB v svetu

Družini Kosi iz Markovcev
smo v JUB-u po poplavah
podarili omete in
barve JUPOL

JUB-ov piknik
za kupce

N

ekaj dni prej smo se organizatorji zaskrbljeno ozirali v nebo, vendar je bil vroč junijski dan, ko smo na
tradicionalnem pikniku na Korantu gostili rekordno število naših poslovnih partnerjev. Naši izračuni pravijo, da
je bilo okoli 450 udeležencev in prijavljenih je bilo rekordnih 22 nogometnih ekip. Kot se za nogomet spodobi, je
bilo na igrišču strastno in napeto.
Da ostali ne bi bili prikrajšani za zabavo, pa smo letos ob
pomoči voditeljice Jasne Kuljaj pripravili JUB-ove Igre brez
meja in zabeležili smo še en zgodovinski dogodek, namreč
k sodelovanju se je prijavila prva ženska ekipa slikopleskark.
Morda se bodo prihodnje leto formirale prve ženske nogometne ekipe, kdo ve. Veliko zanimanja je požel tudi rodeo
simulator bika, ki smo mu za tokratno priložnost nadeli kar
svoje ime, JUBIZON. Z njim so se nekateri manj drugi bolj
uspešno spoprijeli, v vsakem primeru pa je bilo vse skupaj
predvsem zelo zabavno.
Zmagovalci JUB-ovih Iger brez meja

Janko in Marjeta Kosi s hčerko, Vladimir Janžekovič in Branko Goričan iz OOZ Ptuj,
Jelka Slatinšek iz JUB-a, Franc Divjak in Milan Gabrovec, župan Občine Markovci
V hiši družine Kosi je voda segla do 40 cm višine, medtem ko je okoli hiše poplavila še del opreme ter objekte zakopala v mulj in blato. Na pobudo Branka Goričana iz OOZ Ptuj smo se za sanacijo notranjih prostorov v družbi JUB odzvali
z donacijo ometov in barv iz družine JUPOL, ki je družini omogočila ponovno
vselitev v hišo, zgrajeno v letu 1998. Sanacija ometov in druga zidarska dela na
objektu so se lahko začela šele v februarju, saj je sušenje zaradi dolge zime trajalo kar dva meseca. Obnova hiše na tlorisni površini 140 m² je potekala do konca
marca, ko so slikopleskarji v odtenkih, ki jih je zbrala Marjeta Kosi, prebarvali vse
bivalne prostore, od kuhinje, dnevne sobe do spalnice in hodnikov.

1. Ekipa PTUJ
Vili, Aleš, Rudi, Branko;

2. Ekipa ŠTAJERSKA
Miran, Tomaž, Andrej, Sandi, Senad;

3. Ekipa LJUBLJANA
Mirko, Jure, Semir, Nermin;

2. mesto Medvik

3. mesto Hip

Zmagovalne nogometne ekipe

Branko Goričan, ki je s svojo ekipo izvajal sanacijo ometov in slikopleskarska dela,
je poudaril, da se v tako težkih razmerah, kot se je zaradi poplav znašla družina
Kosi, izkaže solidarnost in humanitarnost lokalnih obrtnikov, še zlasti pa je bil
vesel takojšnjega odziva družbe JUB, ki je kot najstarejši proizvajalec notranjih
barv ponovno priskočila na pomoč družini v stiski.
Jelka Slatinšek, vodja trženja v JUB-u, je povedala, da smo z barvami družine
JUPOL na objektu prebarvali skoraj 600 m² zidnih površin ter donirali za 80
m² ometov: »Narava nam s svojo rušilno močjo včasih ne prizanaša, in prav hude
poplave so tiste, ki nas na to vedno pogosteje opominjajo. Veseli smo, da smo
družini Kosi pomagali po svojih močeh in jim z donacijo naših izdelkov ponovno
omogočili normalno življenje na kmetiji.«
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Aktualno

J

UB se je 15. junija predstavil na 7. Luninem festivalu v Tivoliju, kjer so otroci s svojimi prijatelji spoznavali pozabljene, a zanimive igre, ki so se jih
včasih igrali njihovi starši. Naravna arhitektura parka Tivoli je bila tako odeta
v šarm romantične preteklosti, v kateri je vsakdo od obiskovalcev, ne glede
na velikost in starost, našel kotiček in najljubšo igro zase.
V velikanski igralnici na prostem je marsikomu polepšal dan JUB-ov svet barv,
kjer je junak risanih filmov Bojan obiskovalcem pokazal, kako zabavne so JUPOL
Junior barve za otroške sobe.

JUB v svetu

JUB z Bojanom na Luninem
festivalu v Tivoliju

Zaključek v vrtcu
Dol pri Ljubljani

P

reden so se otroci odpravili počitnicam naproti, so v
vrtcu Dol pri Ljubljani pripravili srečanje za otroke in
starše.
V soboto, 8. junija, so prizadevne vzgojiteljice vrtca malčkom pripravile malo drugačen dan.
Poseben gost na dogodku je bila tudi JUB-ova maskota Bojan. Igral se je z otroki in jih spodbujal pri risanju. Posebej
zanimivo je bilo barvanje rožic iz stiropora z JUB-ovimi živopisnimi barvami. Tako so otroci, nekateri celo v objemu
Bojana, preživeli nepozaben dan.

Tisti z bolj razvito gradbeno žilico, pa so v vlogi Luninih gradbincev gradili domišljijske pravljične hiške iz stiropora, jih pobarvali z živahnimi JUB-ovimi barvami
ter postavili pravo Lunino mesto.
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DOLGOTRAJNA ZAŠČITA LESA
LASTNOSTI: JUB LAZURTOP je debeloslojni lazurni
premaz namenjen za dekoracijo in dolgotrajno in
učinkovito zaščito vseh vrst trdega in mehkega
lesa. Površini nudi popoln videz, pri čem struktura
lesa ostane vidna. Vsebuje UV filtre, ki zaščitijo les
pred poškodovanjem in je namenjen za zaščito lesa
tudi v najhujših vremenskih pogojih. JUB LAZURTOP ne vsebuje biocidov in se lahko uporabi za
zaščito lesa tudi znotraj stavb.
UPORABA: Pred uporabo je potrebno JUB LAZURTOP dobro premešati. Nerazredčenega nanašamo
na suh, čist in dobro obrušen in odprašen les, s
čopičem, valjčkom, brizganjem ali potapljanjem v 2
do 3 slojih, odvisno od želene intenzivnosti odtenka
in obremenitve vremenskih vplivov. Za zaščito lesa
znotraj stavb zadoščata 1 do 2 sloja. Naslednji sloj
nanesemo po 24 urah, hitrost sušenja je odvisna od
vremenskih vplivov. Izdelka ne uporabljamo pri
temperaturah pod +5°C.

Erik Jenko, produktni vodja PROFI

P

odzidek – pogovorno imenovan tudi »cokl« – je tisti del fasade oziroma hiše, ki je najbolj izpostavljen različnim
vremenskim vplivom in mehanskim poškodbam. Poleg funkcionalne zaščite je potrebno poskrbeti tudi za dekorativno zaščito podzidka. V JUB-ovem Tehnološko raziskovalnem centru, čigar poslanstvo je ustvarjati inovativne in
okolju ter zdravju ljudi prijazne izdelke, smo razvili nov izdelek Kulirplast 1.8 Premium, ki je na trgu na voljo od junija
2013.
Kulirplast 1.8 Premium je dekorativni glajeni omet izdelan iz obarvanega naravnega granulata. Inovativna tehnologija
nanosa barve s posebej izbranimi pigmenti in uporabo najsodobnejšega veziva zagotavlja visoko UV zaščito in odlično
odpornost na atmosferske obremenitve. Izdelek je izjemno vodo odbojen (hidrofoben) in visoke trdnosti, kar omogoča
visoko zaščito pred razdiralnim učinkovanjem od tal odbite vode ter bistveno lažje vzdrževanje in čiščenje. Namenjen je
dekorativni zaščiti vseh vrst fino obdelanih fasadnih površin, še posebej podzidkov in za nanos na:

u

osnovne omete fasadnih toplotnoizolacijskih sistemov (primeren je za sisteme na izolacijskih ploščah iz ekspandiranega ali ekstrudiranega polistirena),
klasične fine cementne omete,

u

zglajene betonske površine,

u

vlakneno cementne in mavčno kartonske plošče, iverne plošče, ipd.

u

Obdelanim površinam je zagotovljena dolgotrajna odpornost pred okužbo z
zidnimi algami in plesnimi, zato dodajanje biocidnih snovi pred vgradnjo ni potrebno.
Posebno izbrani unikatni barvni odtenki Kulirplast 1.8 Premium zagotavljajo želeno eleganco, v kombinaciji z odtenki iz JUBIZOL toplotnoizolacijskih sistemov
pa zagotavljajo rešitve sodobnih arhitekturnih trendov.

11 BELA

12 BREZBARVNA

13 BOR

14 MACESEN

15 BUKEV

16 OREH

17 TIK

23 MAHAGONI

24 PALISANDER
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JUB v svetu
Novosti 2013

Kulirplast 1.8 Premium
za popoln zaključek vašega
JUBIZOL fasadnega sistema

JUB v svetu
Novosti 2013

Tomaž Zakrajšek, produktni vodja EPS

Prihranite energijo s toplotno
in zvočno izolacijo tlakov
Eurotherm stiropor EPS T

K

ljučen vidik je, da si z dobro toplotno izolacijo zagotovimo velik prihranek potrebne energije za ogrevanje pozimi, poleti pa dobro zaščito proti
pregrevanju. V primeru vgrajenih hladilnih naprav lahko govorimo o prihrankih tudi v poletnem času.
Prihranki so vezani na zmanjšano porabo potrebne energije za ogrevanje (ali
ohlajanje) stavbe, s čimer v veliki meri vplivamo na zmanjševanje škodljivih emisij v ozračje in krepimo našo ekološko osveščenost. Zaradi preprečevanja velikih
temperaturnih obremenitev in poškodb zaradi vlage, vpliva ustrezna toplotna
zaščita cele stavbe tudi na večjo trajnost vseh konstrukcijskih elementov stavbe.
Poleg tega pa stanovalci v stavbah pridobimo na večjem udobju in izboljšani
kvaliteti bivanja.

Premislek o dobri zvočni izolaciji še pred pričetkom gradnje
V okolju kjer živimo in delamo, je vse več neželenih zvokov in šumov, ki močno
obremenjujejo tako človekovo telo, kot tudi okolje. Dokazano je, da dolgotrajen
hrup povzroča psihične težave in fizične okvare človeškega organizma. Medtem
ko o toplotnih izolacijah brez težav najdemo raznovrstno literaturo, prospekte in
kataloge, pa je o zvočnih izolacijah le malo napisanega. Na morebitne nevšečnosti v zvezi s hrupom je potrebno misliti že, ko razmišljamo o gradnji.
Za dobro rešitev s konstrukcijskimi elementi je potrebnega nekaj znanja in denarja ter pravočasno razmišljanje o tem že v fazi izdelave načrtov. Potem, ko so
stene in tla končana in so napeljane vodovodne instalacije ter centralna kurjava,
je vsak poskus izboljšanja izolacije pred hrupom bistveno zahtevnejši in dražji.
In kako zagotoviti dobro zvočno izolacijo?
Za zvočno in toplotno izolacijo tal je potrebna vgradnja kvalitetnih izolacijskih
materialov, ki jih JUB potrjuje s CE znakom po evropskem standardu EN 13163,
privzetem tudi v Sloveniji kot SIST EN 13163.
16
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Eurotherm stiropor EPS T elastificirane izolacijske plošče in
trak iz ekspandiranega polistirena uporabljamo za zvočno
in toplotno izolacijo tlakov. Plošče so odličen zvočni (izolacija proti udarnem zvoku) in toplotni izolator z dobrimi mehanskimi lastnostmi in brez negativnih vplivov na človekovo zdravje in okolje.

oziroma zniža vrednost dinamične togosti (MN/m3). Ko
bloki dovolj časa odležijo in se stabilizirajo na okrog 10-15%
manjši volumen, jih režemo na plošče, ki so za 10 odstotkov
večje debeline od nazivne. S tem postopkom proizvedene
plošče elastificiranega stiropora imajo nižje vrednosti dinamične togosti. V primerjavi z navadnim stiroporom in pod
obremenitvijo z estrihom pa zagotovo zadržijo svojo nazivElastificirani stiropor se proizvaja s pomočjo najmodernej- no debelino. To pomeni, da bo Eurotherm stiropor EPS T
še tehnologije. Bloki stiropora, ki se vzamejo iz kalupov, se debeline 22/20 mm po obremenitvi trajno zadržal debelino
takoj stisnejo na precej manjši volumen. Ta postopek vpliva 20 mm.
na molekularno strukturo, s tem pa se poveča elastičnost
Značilnosti Eurotherm stiropor EPS T:
u
Optimalna in najbolj ekonomična zaščita proti udarnemu zvoku;
u

Enostavna, zdravju neškodljiva, čista in hitra vgradnja;

u

Visoke toplotnoizolacijske značilnosti;

u

Velika vodoodbojnost;

u

Eurotherm Stiropor EPS T plošče pri vgradnji ter po njej ne vpijajo vode, s čimer je zagotovljen najpomembnejši dejavnik izolativnosti - to je, da toplotna izolacija v sistemu ostane suha;

u

Primerna odpornost na udarce;

u

Bistveno izboljšanje mikroklimatskih pogojev in kvalitete bivanja;

u

Bistveno pripomoremo k zmanjšanju onesnaževanja ozračja;

u

Doseganje idealnih ravnih površin estriha;

u

Visoka zvočna izolativnost (3 cm Eurotherm stiropora EPS T ustavi 30 dB udarnega zvoka).

Vgradnja izolacije tlakov Eurotherm stiropor EPS T (elastificirani) v kombinaciji z dodatno toplotno izolacijo EPS70, EPS100, EPS150 (kjer je potrebna zvočna izolacija)

1. Zaključna letev
2. Zaključna talna obloga – parket
3. Lahka armirana betonska podloga (estrih),
zaglajena
4. PE folija (0,2 mm)
5. Eurotherm stiropor EPS 100 ali EPS 150
6. Eurotherm EPS T, elastificirani ekspandirani
polistiren (proti udarnemu zvoku)
7. Nosilna stropna konstrukcija
8. Elastificirani EPS robni trak
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S

tavba Splošne bolnišnice Trbovlje je bila zgrajena v letu 1963. Ker je od
takrat minilo že precej časa in je objekt iz energetskega vidika precej
zastarel, smo s pomočjo Iztoka Kamenskega, ki je na JUB-u vodja JUB
Akademije med drugim pa tudi evropsko certificiran energetski manager,
bolnišnici pripravili energetski pregled stavbe vključno s termografijo
notranjosti in fasadne površine.

Nekaj splošnih lastnosti objekta
Splošna bolnišnica Trbovlje je bila torej zgrajena leta 1963, na severovzhodni strani je bil kasneje zgrajen nov del, ki spaja
pediatrijo s Centralno bolnišnično stavbo. Zunanjost objekta ni bila sanirana, razen oken in vrat. Zunanji zid je klasična
gradnja značilna za 60 leta. Za nosilni zid je uporabljena klasična opeka v debelini 40 cm. Notranja stran zidu je obdelana
s klasičnim ometom, zglajena in prebarvana.
Kakšni so bili zaključki narejeni na podlagi pregleda?
Pri pregledu smo ugotovili precej pomanjkljivosti, ki bi se jih s pravilnimi ukrepi in z upoštevanjem naših nasvetov dalo
odpraviti. Tlak v kleti je betonska plošča brez izolacije z estrihom. Končna obloga se razlikuje od prostora do prostora, bodisi
keramika, plastične mase ali topli pod. Na jugovzhodni strani objekt nima urejenega pločnika temveč ima direktni stik z
zemljino. Tudi sama fasadna površina še ni bila prebarvana, okna so deloma nova, vendar so bila nova okna nepravilno
vgrajena, stik okenski profil-stena ni zrakotesen in ne vodotesen, in še veliko drugih pomanjkljivosti.
Izbrani ukrep učinkovite rabe energije
Na podlagi ogledov, meritev in izračunov smo določili ukrepe učinkovite rabe energije (URE), ki pa ne delujejo ločeno drug
od drugega, zato je potrebno obravnavati gradbeni in energetski del stavbe kot celoto.
Analiza je pokazala, da bo najboljši ukrep vgradnja toplotnoizolacijske fasade JUBIZOL Nature, menjava lesenih oken in
izolacija strehe. Na ta način bi se potrošnja energije zmanjšala za približno 60 odstotkov. Skupni stroški sanacije bi tako
znašali okoli 117.000€ z možnostjo pridobitve 100-odstotne subvencije. Pri izračunu dobe vračanja smo upoštevali dejstvo,
da je zaradi politike EU in Slovenije možnost pridobitve subvencije za URE relativno lahko dosegljiva.

Iztok Kamenski, evropsko certificiran energetski manager
Osnovni cilj energetskega pregleda je bil povečati izkoristek procesa oziroma
zmanjšati izgube energije, zato je naš energetski manager na osnovi masnih in
energetskih bilanc določil, kje v sistemu je bila energija porabljena koristno in
kje so nastopile energetske izgube. Ker je verodostojnost podatkov ključnega
pomena za izvedbo energetskega pregleda, smo jih pridobili iz računovodstva
podjetja, kjer vodijo evidenco na osnovi prejetih računov. Ogled stavbe ter
ugotovitev trenutnega stanja zajema opis, konstrukcijske in tehnične lastnosti:
ovoja stavbe, ogrevalnega sistema stavbe, priprave tople sanitarne vode in
ventilacije in klimatizacije.
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JUB v svetu
Energetska učinkovitost in trajnostna gradnja

Z energetskim pregledom
objekta tudi do
60-odstotnega prihranka
energije - primer objekta
Splošne bolnišnice Trbovlje

Z

amisel o Centru energetskih rešitev je nastala na temelju iskanja poti iz
neprijaznih gospodarskih in socialnih razmer, ki tako ponudnike in potrošnike silijo k odgovornejšemu ravnanju z naravnimi viri. K temu je prispevala tudi usmerjenost k energijski varčnosti, ekološki osveščenosti in skrbi
za okolje. Evropa si je na področju porabe energije med drugim zadala cilj,
da bo energetsko učinkovitost do leta 2020 povečala za 20 odstotkov, česar
brez energetske prenove stavb ni mogoče doseči. Energetska prenova stavb
je tako postala neizbežna.

S toplotnoizolacijskim sistemom JUBIZOL zagotavljamo do 40-odstotni prihranek energije, dolgoletne izkušnje
in uporaba najsodobnejših materialov pa omogočajo, da lahko nudimo najmanj 10-letno garancijo na osnovne funkcionalne lastnosti.
Toplotnoizolacijski sistemi JUBIZOL, ki jih JUB izdeluje že 45 let, se ponašajo tudi z vsemi ustreznimi domačimi in evropskimi certifikati kakovosti in zadoščajo visokim ekološkim okoljskim standardom. S toplotnoizolacijskimi sistemi JUBIZOL
zagotavljamo učinkovito toplotno izolacijo ter odlične bivalne pogoje.
Poleg fasadnih sistemov JUB v CER-u predstavlja še obsežen program izdelkov za sanacijo in obnovo fasad ter hidroizolacijo, pa tudi pestro ponudbo barv in dekorativnih tehnik za notranjo obdelavo stenskih in stropnih površin. Strateško
zavezani trajnostnemu razvoju si bomo prizadevali uporabnikom ponujati kar najboljši servis na poti do izboljšanja energetske obravnave objekta. 138 let znanja in razvoja na področju barv, vrhunsko opremljen Tehnološko raziskovalni center
in najvišje kakovostne zahteve, ki si jih postavljamo pri razvoju novih izdelkov, so garancija za kvaliteto.
Poslovna vloga CER-a bo letos obogatena s paleto različnih dogodkov o energetski učinkovitosti. CER tako postaja pravi
center dogodkov, prvo slovensko svetovalno stičišče za doseganje širšega skupnega cilja – energetsko učinkovito Slovenijo. Skozi celo leto bodo potekala številna posvetovanja, okrogle mize in izobraževanja s skupnim imenovalcem: povečanju
energetske učinkovitosti podjetij, lokalnih skupnosti in individualnih objektov. Koledar dogodkov je objavljen na novi
spletni strani CER-a www.cer-slo.si.
Tesnejše sodelovanje partnerjev CER-a z neodvisnimi svetovalnimi organizacijami za obiskovalce pomeni dodano vrednost pri iskanju optimalnih rešitev za povečanje energetske učinkovitosti. Obenem pa za vse svetovalno-izobraževalne
organizacije in združenja CER predstavlja platformo za širjenje znanja in zavedanja o energetski učinkoviti in trajnostni
gradnji.
Vabljeni k obisku.

V želji, da bi zadostili potrebam najširšega kroga kupcev, smo v središču ljubljanskega BTC-ja v Centru energetskih rešitev (CER) v Hali 2, ob Aleji mladih odprli
posvetovalnico, kjer vam bodo JUB-ovi svetovalci predstavili celovite sistemske
fasadne rešitve.

Dejstvo je, da lahko z nezadostno izoliranim fasadnim obodom objekta
letno izgubimo od 30 do celo 50 odstotkov energije.
Toplotno izoliranje stavb je zato eden od najučinkovitejših ukrepov za zmanjšanje rabe energije in posledično izpustov toplogrednih plinov v okolje. Ker gre pri
fasadi za dolgoročno naložbo, izračuni uporabniku natančno pokažejo, koliko
energije bo lahko prihranil v prihodnjih letih in kako se mu bo to obrestovalo pri
nižjih stroških ogrevanja.
20
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JUB v svetu
Energetska učinkovitost in trajnostna gradnja

JUB-ova posvetovalnica v
Centru energetskih rešitev v
Ljubljanskem BTC-ju

JUB v svetu
JUB-ove reference

JUB-ove fasade
v Sloveniji in na Madžarskem

L

epo je videti stavbo, ki nosi JUB-ovo fasado. Velika ali majhna, moderna
ali tradicionalna, protokolarna ali individualna, prepoznavna ali pa ne…
dobro vgrajena fasada je referenca tako za izvajalca kot za proizvajalca.
V tokratni številki vam predstavljamo dva referenčna objekta. Prvega iz Maribora
in drugega iz Madžarske, ki nosita JUB-ovo fasado. Hkrati vas vabimo, da nam
na naslov jubmagazin@jub.si pošljete svoje reference, skupaj z vsemi podatki
o lokaciji, uporabljenih materialih in niansah ter letu izdelave. Najbolj zanimive
bomo objavili.

Blok na Greenwiški ulici v Mariboru
Izvajalec: Soboslikarstvo in pleskarstvo Drvenšak, Brigita Ogrizek s.p.
Površina: 3.200 m2
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Stanovanjski blok v Mosonmagyaróvárju na Madžarskem
Izvajalec: Szabó és Társa - Belsőépítészeti Kft.
Površina: 3.000 m2
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P

reverjeno in elegantno

Trend rjave barve, kjer gre za barvno kombinacijo zemeljskih tonov, ostaja
prva izbira potrošnikov že tretje leto zapored. Predstavljamo vam kombinacijo
čokoladno rjave z naravnimi toni kot so barve peska, smetane, vanilje in karamele. Prepustite se igri mešanja in združevanja različnih odtenkov rjave, bele in sive.
Pogumno, ne morete zgrešiti.

24
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Da bo odločitev lažja, vam v tokratni številki JUB Magazina predstavljamo dva barvna trenda, ki bosta v naslednjem letu
zaznamovala svet mode, arhitekture in notranjega dekorja.

D

ivje in drzno

To je barvni trend za tiste, ki si upajo več. Če je še pred leti veljalo, da komplementarnih barv ne združujemo, si lahko
danes brez zadržkov privoščite tudi kombinacijo zelene in rdeče. Podajte se v svet, kjer je dovoljeno vse. Modrikasto zeleno
združite z rumeno barvo limone, dodajte detajle v odtenkih rdečih makovih cvetov in vse skupaj povežite z nežnimi toni
belega peska. V svojem domu pa tako ustvarite sproščenost in energičnost.
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JUB v svetu
Barve spremenijo dom

Barvni
Trendi 2014

odni navdušenci dobro vedo, kako zelo pomembna je izbira barv sten, pohištva in dekorativnih dodatkov, ko se
odločamo o opremi ali prenovi svojega stanovanja. Velikokrat se znajdemo v dilemi, ko se moramo odločiti za tisto
pravo barvno kombinacijo, ki bo osvežila in poživila prostore našega doma tako, da se bomo v njem počutili prijetno.

N

a tržišču se je v zadnjih dveh desetletjih zamenjalo že več barvnih trendov. Kot smo že pisali, se lanskoletni in letošnji trend naravnih tonov
nadaljuje tudi skozi poletje in jesen. Predvsem so to peščeno rjavi in pepelnato sivi odtenki. Vztrajno, skozi ves ta čas, pa ostaja povpraševanje po mareličnih, breskovih ter rumenih odtenkih, saj določen odstotek ljudi prisega
na klasičen videz.

Razumljivo je, da ko se odločamo za barvo fasade, je potrebno nujno upoštevati
arhitekturo objekta. Klasična gradnja torej narekuje tudi izbor bolj klasičnih barv
ter klasično oblikovanje. Klasična oblika hiše je kocka, kjer sem ter tja štrli ven
kakšen balkon ali prizidek, večinoma pa so to višje hiše, torej v večini trietažne.
Klasično oblikovanje pomeni, da se osnovni barvi fasade največkrat dodajo ob-
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robe okrog oken, ki so ponavadi v svetlejših odtenkih, lahko
tudi v beli. V kolikor gre za višje objekte, se obrobam lahko
pridruži tudi črta v višini etaže, ki je običajno v istem odtenku kot obrobe. Horizontalna črta optično zniža objekt, saj ga
po višini razdeli na dva ali tri dele. Tako torej dosežemo, da
visoka hiša optično deluje nižje.

tako, da še dopolnijo rustikalen videz. Barvno so lahko štukature in vogalniki v enakih odtenkih kot navadne obrobe,
torej svetlejši toni iz istega barvnega reza.

Vse skupaj največkrat velja predvsem za fasade, ki se obnavljajo, nekaj pa je tudi novogradenj. Včasih, kadar hiša kljub
takšnemu oblikovanju ostane pusta, oziroma so želje lastnikov po še čem drugačnem, se lahko odločimo za štukature.
Namesto pobarvanih špalet in obrob okrog oken, dodamo
štukature - torej nekakšne 3D obrobe okrog oken. Štukature
imajo malo bolj bogat videz, zato še malo bolj izstopajo.
To zelo lepo pristoji malo starejšim hišam. Tem štukaturam
okrog oken lahko dodamo na vogale hiše tudi vogalnike,

Pri klasičnih objektih je sicer dokaj nesmiseln moderen dizajn, saj se nemalokrat izkaže, da se samo z barvo ne da
spreminjati hiše, temveč se jo z neustreznim oblikovanjem
kvečjemu pretirano, navadno neokusno okrasi - po domače
»načička«. Zato je mnogo bolje, da se s stilom prilagajamo
obstoječi arhitekturi, saj le tako lahko dosežemo ravnovesje in skladnost med obliko objekta in fasado. Na tak način
dopolnimo in obogatimo obstoječe stanje ter zaključimo
projekt v smiselno celoto.

Nianse fasade pri klasičnih gradnjah

Barve, ki sledijo takšnemu oblikovanju, so torej predvsem
marelični (oranžno - roza), breskovi (malo bolj oranžni) ter
Obdelava lesenih napuščev
sončno rumeni odtenki. Ti odtenki so stalnica pri povpraševanju na trgu. Zakaj? Vse te nianse so pozitivne, tople, mehV zadnjem času se veliko napuščev obdela kar v škatli, saj se
ke barve, ki predstavljajo kreativnost in izžarevajo vedrost,
s tem izognemo neprestanemu barvanju lesenih napuščev,
delujejo poživljajoče in harmonično, hkrati pa so nežne in
ki jih je prej ali slej že načel zob časa. Zavedati se je potrebumirjene. Zato so vedno na splošno priljubljene.
no, da je les naraven material, ki potrebuje nego. Torej, v kolikor želimo imeti lep videz, ga je potrebno pogosto barvati. Osnovna niansa klasične fasade je ponavadi srednje temna,
Pri adaptacijah, kjer les ni več v najlepšem stanju, se nekateri dodatki (obrobe, črte, napušč, štukature, vogalniki, itd…) pa
poslužujejo oblaganja napušča z vodoodpornimi ploščami, so iz istega barvnega reza, ter za vsaj dva odtenka svetlejši. S
plošče pa se nato obdela z zaključnim slojem. Napušč se tem dosežemo kontrast med niansama, kar privede do želepotemtakem lahko pobarva spet v isti odtenek kot so obro- nega efekta. Hiša tako ni več brezizrazna kocka, ampak malo
bolj razgibana in privlačna na pogled. V kolikor bi želeli imebe ali črte. Tako optično še dodatno znižamo hišo.
ti svetlejšo hišo, torej belo s pridihom marelične ali rumene,
lahko obrnete kombinacijo. Naj bo v takem primeru svetla
Uporabimo štukature
osnova in dodatki za dva odtenka temnejši.

www.jub.eu
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JUB v svetu
Barve spremenijo dom

"Evergreen"
fasade

JUB v svetu
Strokovnjak svetuje - Eksterier

Dušan Peklar, razvojno aplikativni inženir

Doizoliranje fasadnih
površin več kot 22m visokih
večstanovanjskih stavb

Z

agotovitev ustrezne požarne varnosti in ustrezne tehnične varnosti za
prevzem vetrnih obremenitev

Pet ali tudi kak cm debelejša toplotna izolacija iz ekspandiranega polistirena,
kakršno smo za toplotno zaščito stavbnega ovoja večstanovanjskih zgradb najpogosteje vgrajevali pred leti, niti približno ne zadošča zahtevam veljavnega
Pravilnika o toplotni zaščiti zgradb in učinkoviti rabi energije (Tehnična smernica TSG-1-004 Učinkovita raba energije, Ministrstvo za okolje in prostor RS
2010), ne ustreza pa tudi zahtevam veljavnih smernic o požarni varnosti stavb
(Tehnična smernica TSG-1-001 Požarna varnost v stavbah, Ministrstvo za okolje in prostor RS 2010), zato se lastniki takih objektov vse pogosteje odločajo
za njihovo toplotno sanacijo - vgradnjo dodatnega toplotnoizolacijskega sloja,
obenem pa tudi za zadostitev požarnim predpisom. Ker gre za visoke objekte,
je potrebno poleg navedenega zagotoviti zadostno varnost dodatno vgrajene
toploznoizolacijske obloge pri prevzemanju vetrnih obremenitev, pri čemer je
nujno potrebno upoštevati ustrezno evropsko in nacionalno zakonodajo (SIST
EN 1991-1-4 vključno z nacionalnim dodatkom).

Pločevinaste police morajo biti ob straneh zaključene z ustreznimi zaključnimi
elementi, ki preprečujejo odtekanje vode po fasadi. Tako odtekanje vode na kamnitih policah preprečimo že s primernim oblikovanjem police (odebelitev !), če
so police ravne pa s primerno debelimi ploščicami, ki so prilepljene ob njihovih
bočnih robovih. Oboje morajo imeti ustrezno velik odkapni zob. Za protipožarne bariere vgradimo lamele ali plošče iz kamene volne debeline 5 cm (oziroma
debeline sedaj vgrajene toplotne izolacije iz ekspandiranega polistirena). Na zidno podlago jih lepimo z JUBIZOL lepilno malto in na vznožju tistih, s katerimi
obložimo bočne špalete, izrežemo ustrezno velike utore za vgradnjo okenskih
polic. Vgrajenih protipožarnih barier posebej ne sidramo, saj sidranje izvedemo
po vgradnji dodatne (10 ali več cm debele) izolacijske obloge iz kamene volne.

Z

agotavljanje tehnične varnosti za prevzem vetrnih obremenitev

Potrebno število sider za prevzem vetrne obtežbe je odvisno od lokacije objekta (vetrna cona, nadmorska višina in
zaščitenost) ter od njegovih geometrijskih karakteristik. Za izračun priporočam uporabo programa JUBIZOL Engineering,
ki ga najdete na spletnem naslovu www.jub.si. Program poleg izračuna potrebnega števila sider ponudi tudi shematične
prikaze njihove razporeditve po posameznih delih fasadnih ploskev. Izbirati je možno med različnimi vrstami sider, pa tudi
med različnimi načini njihove vgradnje. Program upošteva tudi razliko v nosilnosti sider glede na njihovo lego v izolacijski
plošči (sidra vgrajena na rob plošč oziroma v stike med ploščami imajo nižjo nosilnost kot sidra vgrajena vsaj 10 cm od roba)
– primer za konkreten objekt je prikazan na spodnjih slikah (levo za sidra vgrajena v »polja« plošč, t.j. vsaj 10 cm od njihovih
robov, desno pa gre za kombinirano vgradnjo; del sider je vgrajen v »polja«, del pa v stike med izolacijskimi ploščami; v prvem primeru je za prevzem enakih vetrnih obremenitev potrebno občutno manjše število sider).
Formula za izračun potrebnega števila sider:

K

ako tak sanacijski poseg načrtujemo, kako ga izvedemo, na kaj moramo
pred pričetkom toplotne sanacije opozoriti lastnike in upravnika takih
zgradb ter na kaj pri tem ne smemo pozabiti?
Pred pričetkom del je potrebno objekt natančno pregledati, pridobiti potrebne
gradbenofizikalne izračune (priloga vlogi za pridobitev nepovratnih sredstev),
pridobiti načrt sidranja za dodatno izolacijsko oblogo (prevzem vetrne obtežbe), pridobiti tehnična navodila za vgradnjo dodatnega toplotnoizolacijskega
sloja oziroma vseh predvidenih sanacijskih posegov (zajemati mora tudi podatke o porabi potrebnega materiala), pridobiti rešitve vseh detajlov, ter izdelati
terminsko shemo izvajanja sanacijskih del vključno z rešitvami za največje možno zmanjšanje toplotnih mostov.

Z

agotovitev požarne varnosti

V skladu s Tehničnimi smernicami o požarni varnosti v stavbah za dodatno
toplotno izolacijsko oblogo lahko uporabimo le negorljive toplotnoizolacijske
sisteme (razred A2-s1), izbiramo lahko le med ploščami in lamelami iz mineralne
(kamene) volne.
Ker ta na najbolj občutljivih mestih (ob robovih okenskih in vratnih odprtin)
v celoti ne pokrije stare – obstoječe iz ekspandiranega polistirena, je na teh
mestih potrebno izdelati ustrezne protipožarne bariere. V ta namen iz obstoječega izolacijskega sistema nad okni in vrati ter ob njihovih bočnih stranicah
izrežemo 20 cm široke pasove in izolacijo iz ekspandiranega polistirena v celoti
odstranimo (vključno z lepilom). Robove okenskih in vratnih okvirjev temeljito
očistimo. Sledi lepljenje JUBIZOL špaletnih profilov, s katerimi stik požarne bariere in okenskega oziroma vratnega okvirja zatesnimo pred vdorom padavinske
vode. V stiku okenskih polic s toplotnoizolacijskim sistemom je potrebno uporabiti primerne ekspanzijske tesnilne trakove (glej podrobnosti na www.jub.si).
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Rd =
Rd
Rpanel
npanel
Rjoint
njoint
Υ

Rpanel x npanel + Rjoint x njoint
Υ
skupna izvlečna sila na m2 fasade
izvlečna sila za sidro, ki ni vgrajeno na robu plošče
število sider (na m2), ki niso vgrajena na stik plošč
izvlečna sila za sidro, ki je vgrajeno v stik plošč
število sider (na m2), ki so vgrajena v stike plošč
varnostni faktor

Formula za izračun ustrezne dolžine sider:
število sider

Pri vgradnji sider upoštevamo navodila in priporočila proizvajalcev (efektivne sidrne dolžine in nosilnosti sider se
lahko med posameznimi proizvajalci kar precej razlikujejo),
uporabimo samo sidra, ki so s strani proizvajalca ustrezno
deklarirana (za zidne podlage A,B,C,D in E – glej smernice
ETAG 014), na katere izolacijsko oblogo pritrjujemo. Če nam
vrsta zidne podlage ni znana, nosilnost in izvlečne sile za
posamezno vrsto sider določimo neposredno na objektu.
Glava sidra naj bo pri površinski vgradnji utopljena v izolacijsko oblogo tako, da njena zgornja ploskev leži v ravnini zunanjih ploskev izolacijskih plošč. Dodatna izolacijska obloga je na fasadno površino ustrezno zasidrana, če je vetrna
obremenitev manjša ali enaka skupni izvlečni sili Rd.

		
La = hnom x ttol + hD
		

h1
hef
hnom
t tol
hD
La

če podatka za hnom ni,
uporabimo hnom = hef

globina izvrtine
efektivna sidrna globina
skupna sidrna globina
skupna debelina nenosilnih slojev na zidni površini (izravnalni in
dekorativni nanosi, stare izolacijske in druge obloge, lepilni sloj nove
izolacijske obloge)
debelina dodatne izolacije
dolžina sidra
www.jub.eu

29

Dekorativna obdelava
notranjih površin,
tehnika Marmorin Acero

P

redstavljamo vam unikatno dekorativno tehniko Acero iz linije JUB DECOR. Zamisel, izvedba in kombinacija uporabljenih materialov je resnično korak naprej na področju dekorativne obdelave notranjih površin. S
tehniko Acero dosežemo videz reliefa usnjene površine ali drobne strukture
lubja javorja. Površina deluje nežno in prijetno, tako na videz kot tudi otip.
S pravilno izvedbo zaključnih premazov lahko dosežemo svetleč sijaj ali pa
komaj opazno patino perlaste površine. Kot zaključek lahko nanesemo vrsto estetskih materialov, ki dajejo posebno patino končnemu videzu, kot
na primer DECOR Glamour, Acrylcolor (zlati, srebrni, bronasti), DECOR Perla.

Z
3.
4.

Predbarvanje. Podlaga mora biti suha, čvrsta, brez madežev olj in podobnih nečistoč. Zagotovimo potrebno barvno
egalnost površine, po potrebi predbarvamo, da dobimo enovit barvni ton podlage. Uporabimo belo barvo, saj je
odtenek izravnalnih mas bel.
Glajenje podlage. Popolna gladkost ni potrebna, tako lahko uporabimo katerega koli od Jubolin kitov (P25 ali P50).
Gladimo z nerjavečo gladilko.
Brušenje površine. Odprašitev delcev s sesanjem ali fino metlico.
Impregnacija. Z Akrilno emulzijo (1:1), previdno, brez zatekanja.

P

ostopek izdelave dekorativne tehnike Marmorin Acero:

1.

2.

1.

2.

3.

Za odlični izgled potrebujemo orodje: polipropilensko krpo, valjček, čopič,
nerjavečo zaobljeno gladilko in nerjavečo lopatico ter JUB-ove izdelke: DECOR
Marmorin, JUPOL Gold, Akrilno emulzijo, Jubolin kit, Acrylcolor v odtenkih zlati,
srebrni ali bronasti ter DECOR Glamour.
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idno površino, na katero bomo nanesli dekorativno tehniko Acero, najprej pripravimo po naslednjem vrstnem
redu:

4.

Nanos DECOR Marmorina z nerjavečo gladilko. Debelina
nanosa ~2-3 mm. To izvede prvi pleskarski mojster. Površina nanosa je 0,5-1 m2 ali toliko, da lahko drugi mojster
obdela strukturo vzorca.
Izdelava strukture – folija. Oblikuje jo drugi mojster s
PEHD folijo (šumeča folija). Strukturiranje vzorca mora
drugi mojster izvesti preden DECOR Marmorin „potegne“ v podlago in prične gostiti ali tvoriti površinsko
kožo. Strukturo se oblikuje v mokrem, saj lahko le tako
oblikujemo želen vzorec. Folijo pustimo na površini 30
minut ali več (do 1h) pri normalnih pogojih. S tem dosežemo pravilno vzorčenje DECOR Marmorina na površini.
Vpojnost podlage pripomore h fiksiranju vzorca. Delovanje obeh mojstrov mora biti simultano in predvsem časovno usklajeno. Zrak s tapetniško metlico ali sintetično
gobo iztiskamo iz sredine površine proti robovom folije.
Zaključek 1: videz pol svetlečega usnja. Ko je DECOR Marmorin popolnoma suh, izvedemo zaključek z DECOR
Glamourjem, ki ga redčimo do 5 % z navadno vodo (dovoljeno samo pri uporabi z DECOR Marmorinom). Prvi
mojster ga nanaša s širokim čopičem, drugi mojster pa
s sintetično krpo zbriše 1/3 nanosa. Najbolj izraziti vršički so vidni v komaj zaznani niansi DECOR Marmorina,
v špranjah in vdolbinah pa prevladuje odtenek DECOR
Glamourja. Če želimo večjo egalnost videza, premaz ponovimo, ko je prvi nanos popolnoma suh.
Zaključek 2: različni zaključni materiali. Kot zaključek lahko
izberemo še vrsto drugih JUB-ovih izdelkov. Učinek vsakega od njih daje poseben zaključni pečat DECOR Marmorinu. Ustrezni materiali so: DECOR Perla, Acrylcolor
(zlat, srebrn, bronast) in mešanice odtenkov med seboj.
Pri nekaterih od teh materialov dobimo večji občutek
globine, spet drugi ustvarijo žametni zaključni videz ...
www.jub.eu
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JUB v svetu
Strokovnjak svetuje - Interier

Matjaž Levičnik, Prodajni inženir

JUB v svetu
JUB Akademy

Izobraževalni procesi na
JUB Akademiji

I

zobraževalni procesi na JUB Akademiji, ki ima letno preko 12.000 slušateljev, so osredotočeni na interese in potrebe le-teh in ne na predmet oziroma učbenik. Pri predavanjih uporabljamo interaktivne metode, kjer lahko
posameznik, v nasprotju s pasivnim sprejemanjem informacij aktivno sodeluje pri gradnji svojega znanja in veščin.

P
u
u
u
u

I

Skrbništvo nad delovanjem v združenjih, zbornicah, konzorcijih, fakultetah,
srednjih šolah v Sloveniji in v državah, kjer ima JUB odvisne družbe;
Večanje ugleda podjetja JUB in blagovnih znamk;
Izboljšanje prenosa znanja iz akademskih inštitucij v gospodarstvo in obratno;
Pospeševanje prodaje.

zobraževanje ključnih kupcev in uporabnikov JUB-ovih proizvodov
u
u
u
u

I

roaktivno delovanje v združenjih, zbornicah, konzorcijih, fakultetah, srednjih šolah…

Svetovati uporabnikom pri izbiri najprimernejših tehničnih rešitev ter nuditi
tehnično svetovanje pri investicijskih, vzdrževalnih in sanacijskih delih;
Spodbujati vgradnjo energetsko učinkovitih sistemov;
Usposabljati za izvajanje zahtevnejših aplikacij;
Ozaveščati uporabnike o uporabi okolju in uporabniku prijaznih izdelkov, dvigovati splošno ekološko zavest.

nterna izobraževanja

u

u
u

Skrb za dvigovanje zavesti zaposlenih znotraj podjetja. Predvsem na področju
povečevanja zaupanja in pripadnosti do izdelkov prodajno-trženjske službe v
Sloveniji in tujini;
Povečanje znanja s področja prodajnih veščin;
Skrb za večjo inovativnost pri delu.

Področje delovanja JUB Akademije je poleg predavanj in delavnic, usmerjeno na
pisanje člankov za strokovne revije ter sodelovanju v oddajah na radiu in televiziji. Natančno vodimo analizo in statistiko o energetskem učinku JUBIZOL sistemov in pripravimo tudi energetski pregled objektov.
Področje delovanja JUB Akademije lahko razdelimo v tri sklope:
Proaktivno delovanje v združenjih, zbornicah, konzorcijih, fakultetah, srednjih
u
šolah…;
u
u
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Izobraževanje ključnih kupcev in uporabnikov JUB-ovih proizvodov;
Interna izobraževanja.
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Križanka
JUB v svetu

Nagradna
Križanka

Akcija velja od 1. 9. do 15. 10. 2013 pri
vseh bolje založenih trgovcih z barvami
in gradbenim materialom.
T: 080 15 56, E: info@jub.si

Prva nagrada: JUPOL Trend, 2,5 l in JUPOL Junior, 2,5 l, odtenek po izbiri; Druga nagrada: JUPOL Gold, 10 l, odtenek po
izbiri; Tretja nagrada: JUPOL Trend, 2,5 l, odtenek po izbiri in valjček JUPOL Trend.
Rešitev nagradne križanke pošljite na naslov: JUB Kemična industrija, d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani,
z dopisom “rešitev križanke” nakasneje do 29.11.2013. Nagrajenci bodo obveščeni po pošti.
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