
               

 

Sporočilo za javnost  

 

JUB s praktičnimi rešitvami za vzdrževanje in sanacije 

nastanitvenih objektov CŠOD 

 
Dol pri Ljubljani, 8. junija 2021:  Družba JUB se je v maju odzvala na pobudo Centra šolskih in 
obšolskih dejavnosti (CŠOD) in za njihovo 14. izobraževalno srečanje upravnikov pripravila 
spletno predstavitev JUB-ovih izdelkov, ki jih potrebujejo za vzdrževanje in sanacije 
nastanitvenih objektov po vsej Sloveniji. Predstavitev fasadnih barv, ometov, izravnalnih 
mas in notranjih barv ter premazov sta iz JUB Design Studia vodila vodja široke potrošnje 
Albina Močilnikar in vodja JUB Akademije dr. Iztok Kamenski.  

Center šolskih in obšolskih dejavnosti, ki ga je leta 1992 ustanovila Vlada RS pod okriljem MIZŠ, izvaja 
dejavnosti na 25. lokacijah po Sloveniji. CŠOD izvaja dejavnost javne službe na področju vzgoje in 
izobraževanja, osnovne naloge pa so izvedba tedenskih programov šole v naravi za učence, dijake in 
otroke s posebnimi potrebami, organizacija in izvedba dni dejavnosti, v času letnih počitnic pa aktivne 
počitnice. S programi, ki jih izvajajo v domovih CŠOD ter v dnevnih centrih po vsej Sloveniji tako 
skrbijo za prenos znanja, veščin in spretnosti na kognitivnem področju ter mladostnike na različne 
načine uvajajo v raziskovalno delo. Letno v šoli v naravi gostijo 65.000 učencev in 10.000 dijakov, v 
dnevnih centrih pa uspešno organizirajo zanimive naravoslovne in kulturne dneve.  

 

 



Albina Močilnikar in dr. Iztok Kamenski sta svojo predstavitev v JDS začela s temo pravilne izbire 
materialov za sanacijo zunanjih in notranjih površin, pri tem pa opozorila na njihove lastnosti, 
funkcionalne prednosti ter pravilne načine njihove uporabe. Med osnovnimi premazi, ki jih je 
potrebno na zunanje ali notranje površine nanesti pred barvanjem, sta predstavila Akril emulzijo in 
vezni predpremaz AKRINOL za premazovanje gladkih in nevpojnih površin, kot so keramične ploščice, 
OSB plošče ter kovinske in steklene površine. Sledila je predstavitev za delo že pripravljenih JUBOLIN 
notranjih izravnalnih mas, ki jih je mogoče nanašati ročno ali strojno, in suhe mavčne ter hitrovezoče 
izravnalne mase JUBOGLET za izravnavo stenskih površin, ki se jih običajno uporablja pri 
elektroinštalaterskih delih ter za polnjenje večjih, do 5-cm vdolbin.  

Pri barvah sta izpostavila načine reševanja težav z madeži na stenah ter odpravi alg, bakterij in plesni 
na vlagi izpostavljenih površinah, kjer v JUB-u priporočajo uporabo barv JUPOL Citro ter JUPOL 
Amikol, sistem Thermo pa za slabo izolirane objekte in za preprečevanje toplotnih mostov.  Za vlažne 
kletne prostore bo primerna JUPOL Bio apnena notranja barva z naravnim fungicidnim in 
baktericidnim delovanjem ter močnim dezinfekcijskim učinkom.  

Za prekritje madežev na stenah priporočajo uporabo osnovnega premaza JUKOL v kombinaciji z 
barvo JUPOL Block, zatem pa še barve JUPOL Gold ali JUPOL Brillant, ki jih skorajda ni potrebno 
redčiti. Omenjena rešitev bo dobrodošla tudi pri sanacijah površin z madeži kave, barvic ali olja ter v 
kuhinjah, kjer je obremenjenost površin precej večja. Po nanosu barve JUPOL Block priporočajo še 
nanos barve JUPOL Denikol, ki učinkovito izolira nikotinske, katranske in mastne madeže ter jo je 
mogoče niansirati v prijetne nežne odtenke.  

Med pralnimi sta najprej predstavila prednosti barve JUPOL Latex, ki se v številnih odtenkih uporablja 
v kopalnicah, kuhinjah in hodnikih ter jo je mogoče učinkovito čistiti z vodo in krpo. Za dodatno 
zaščito prebarvanih površin so v JUB-u pripravili še vrhunsko pralni prosojni premaz Latex 
Transparent, ki dekorativno obdelanim površinam podaljšuje življenjsko dobo, saj je odporen na 
čiščenje z običajnimi čistili. Za izjemno obremenjene površine bo najprimernejši JUPOL Strong, ki je 
med vsemi barvami najbolj neobčutljiv na mokro drgnjenje in je izredno odporen na praske. Na 
površinah, ki so porisane z barvicami, funkcionalno rešitev ponuja že pripravljena barva Decor 
Blackboard paint, ki je tudi odlična podlaga za pisanje s kredo. Pločevinka te pralne barve, ki se 
povsem enostavno nanaša z valjčkom, zadošča za obdelavo 4 m² zidnih površin.  

 



V nadaljevanju sta se posvetila še sanaciji fasadnih površin, betona in zaščite lesenih površin. Za 
preprečevanje alg in plesni na fasadnih površinah v JUB-u priporočajo sistemski način sanacije 
razpokanih fasadnih površin z uporabo osnovnega premaza REVITAL Primer NG, univerzalnega 
elastomernega materiala, ki je primeren za sanacijo mikro razpok (do 0,5 mm) na ometih na 
predhodno očiščeni in z algicidom dezinficirani fasadi. Za večje, do 1,5 mm široke razpoke bo pred 
obnovitvenim barvanjem primeren premaz Revital Crack Repair. Postopki nanosa so enostavni, po 
sušenju, ki traja običajno do 12 ur, sledi še barvanje fasadne površine z UV obstojno in trpežno 
mikroarmirano fasadno barvo Revitalcolor. Za sanacijo opornih betonskih zidov, kot so podporni 
zidovi in ograje, bo primerna uporaba osnovnega premaza JUKOL Primer z globinskim delovanjem v 
kombinaciji z elastično vodotesno maso Hydrosol Elastic ter TAKRIL barve za beton. Hydrosol je 
primeren tudi za betonske in cementne površine v kopalnicah, na balkonih in terasah ter za zaščito 
zunanjih pohodnih površin, ki so vkopane v zemljo. Te površine je mogoče tudi prebarvati ali pa se 
nanj enostavno gradi keramično oblogo.  

Sledila je še predstavitev zaščite s premazi JUBIN za lesene in kovinske površine, kot sta JUBIN Decor 
Universal in debeloslojni JUBIN Lasur, ki nudita odlično pokrivnost in UV zaščito pred vremenskimi 
vplivi. Izdelana sta na vodni osnovi in ne vsebujeta hlapljivih snovi, kar potrjuje zanju pridobljeni 
certifikat A+. Za zaščito stavbnega pohištva, strešnih konstrukcij, napuščev, opažev in ograj bo 
primeren JUBIN Decor Primer, ki ščiti površine pred škodljivci in rumenjem. Na voljo je v sijaj in mat 
izvedbi ter v preko 500 barvnih odtenkih, za sušenje pred drugim nanosom pa mora miniti 12 ur. Za 
popravilo razpokanih, poškodovanih ali popraskanih lesenih površin bo primeren kit za les JUBIN 
Akrilin, ki je za izravnavo lesenih površin na voljo v 4 klasičnih odtenkih, mogoče pa ga je niansirati 
tudi z DIPI Super Colorjem.  

JUB je vsem tedenskim centrom CŠOD po Sloveniji ob tej priložnosti zagotovil pralno barvo Decor 
Blackboard paint v zelenem odtenku, ki jo bodo otroci in mladostniki lahko uporabljali za 
medsebojno obveščanje in prenos aktualnih sporočil kar preko zidnih površin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
JUB iz Dola pri Ljubljani, ki je s 146-letno tradicijo najstarejši proizvajalec zidnih barv v Sloveniji, je na tržišču 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 deseterico najbolj internacionaliziranih slovenskih podjetij.  

Več informacij: 

 
JUB d. o. o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, T: 01/ 588 41 83, E: info@jub.si, W: www.jub.si,  

JUB Akademija, dr. Iztok Kamenski, M: 041 716 845, E: iztok.kamenski@jub.eu  
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