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Jelka Slatinšek, direktorica trženega komuniciranja in odnosov z javnostjo 
Skupine JUB

Uvodnik

Letošnje leto se je pričelo z zaključkom velike humanitarne akcije, ki je pote-
kala celotno lansko leto in smo z njo obeležili 140 let obstoja našega podjetja.

V duhu humanitarnosti bomo leto tudi nadaljevali, s Čebelarsko zvezo Slovenije 
bomo sodelovali v akciji z naslovom "JUBIN-i gredo za med". Od vsakega pro-
danega izdelka iz družine JUBIN bomo lonček barve namenili Čebelarski zvezi 
Slovenije, le-ta pa bo barvo razdelila osnovnošolskim čebelarskim krožkom za ob-
novo šolskih čebelnjakov.

Kakovost naših izdelkov družine JUPOL se med drugim odraža skozi zaupanje, ki 
nam ga že vrsto let izkazujejo naši zvesti potrošniki, kar dokazujejo številne nagra-
de. Tako smo ponovno prejeli Best Buy Award Construction 2015/2016, inovativ-
ni Sistem Thermo pa je dobitnik okoljske nagrade časnika Finance.

Skrb za okolje, zdravje in varnost je sestavni del poslovne politike in organizacijske 
kulture našega podjetja, kar dokazujemo tudi s pridobljenim certifikatom odgo-
vornega ravnanja  POR.

S ponosom pa napovedujemo pričetek prodaje sistema toplotnoizolacijske kadi 
za temeljne plošče - JUBHome BASE, ki bo tudi predstavljen v okviru sejma DOM, 
kjer je naše podjetje že tradicionalno prisotno in bomo veseli vašega obiska.

V tej številki JUB Magazina uvajamo novo rubriko z naslovom "Pogosta vprašanja 
naših bralcev", kjer vam bomo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja, ki jih 
imate v povezavi z našimi izdelki in storitvami. Vprašanja nam lahko pošljete po 
pošti ali na elektronski naslov info@jub.si s pripisom za JUB Magazin.

Izdajatelj: JUB d.o.o. 

Glavna in odgovorna urednica: Jelka Slatinšek

Vsebinska urednica:  Staša Marolt Sevšek

Avtorji: Jelka Slatinšek, Staša Marolt Sevšek, 
Nevenka Kobal, Ekipa JUB Home, Boštjan Janc, 
Aleš Rustja, Iztok Kamenski, Irena Svetlin, Danijel 
Lisičić, Mirijam Uršič,  Katja Strle, Aleš Kovač. 

Kreativna zasnova in oblikovanje: Dada Pokorn
Tisk: Tiskarna Januš, 2016
Naklada: 4.500 izvodov 

Naslov: JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 
Sl-1262 Dol pri Ljubljani

140 donacij           
za 140 let Skupine JUB

Na vprašanje, kako dostojno proslaviti okrogel jubilej, s 
katerim se lahko pohvali le peščica slovenskih podjetij, ni-
smo dolgo iskali odgovora. 140 prejemnikov iz vseh družb, 
v katerih poslujemo, smo s pomočjo sodelovanja javnosti 
in neprofitnih organizacij razveselili s 140 donacijami.   

Humanitarna akcija je potekala celo leto 2015 in na nivoju Sku-
pine smo z izdelki pomagali kar 140 ustanovam, društvom, 
šolam, vrtcem in družinam. Podarili smo več kot 20.000 litrov 
barv in z njimi prebarvali več kot 100.000 m2 površin, vre-
dnost vseh donacij pa presega 40.000 evrov. Zelo aktivni smo 
bili v Sloveniji, saj smo tukaj podelili kar dve tretjini vseh do-
nacij, veliko projektov je potekalo pri kolegih na Hrvaškem in 
na Madžarskem, v Srbiji, medtem ko je v Bosni in Hercegovini 
pomagal celo Borut Pahor, predsednik Slovenije, pomagali pa 
smo tudi v Črni gori in na Kosovu.  

Od skupne številke 140 jih je bilo kar 86 ustanov in zasebnih 
objektov samo v Sloveniji. Z donacijami smo »pokrili« skoraj 
celotno državo, od Primorske pa vse od Prekmurja. S pred-
stavniki Anine zvezdice smo za vsako fazo humanitarne akcije 

posebej izbirali med prejetimi prošnjami in bili vedno znova 
neprijetno presenečeni, ko smo videli, v kako težko živijo lju-
dje po Sloveniji. Še posebej težko je bilo videti številne druži-
ne z majhnimi otroki, ki živijo v obupnih razmerah. 

So nas pa razveseljevale povratne informacije, še posebej za-
hvale otrok iz številnih vrtcev in ustanov, ki skrbijo za otroke in 
odrasle s posebnimi potrebami. 

"Iz srca najlepša hvala za donacijo. Naša enota v Novem 
mestu je prebeljena in mamice, ki se vračajo z otroci iz po-
čitnic bodo veselo presenečene ob pogledu na obnovljeno 
hiško."(Zavod za žrtve družinskega nasilja in spolnih zlorab, 
Brezovica)

"Kako smo se gledali, ko je šofer odprl avto. Ojoj. Že zelo, zelo 
dolgo časa nismo bili tako srečni. Mislim, da lahko za vse re-
čemo, da je bilo veselje nepopisno. Iz srca najlepša hvala va-
šemu podjetju. Lepo je, če spoznaš srčnega človeka, ki je še 
pripravljen pomagati." (Zavod Carnus na Jesenicah) 
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Nagrajenci za izjemne dosežke 
v gospodarstvu v JUB-u

Lani smo na srečanju, ki je tradicionalen spremljevalni dogodek 17. Poslovne 
konference Portorož, v družbi JUB gostili dosedanje nagrajence časnika 
Finance za izjemne dosežke v gospodarstvu. 

Med prejemniki prestižne nagrade je tudi Štefan Hoyer, predsednik NS JUB-H 
d.d., ki ga je doletela čast, da je v Tehnološko raziskovalni center povabil svoje 
nagrajene kolege. Svečanega dogodka so se med drugim udeležili tudi Janez 
Škrabec, direktor podjetja RIKO d.o.o., Milan Kučan, nekdanji predsednik Slovenije, 
dr. Janez Prašnikar, profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, Spomenka Hribar 
in drugi. Lanska prejemnica nagrade pa je smučarka Tina Maze.

Spomladanski dogodki v               
JUB Design Studiu        

Mesec Aktivnost Tematika Datum in ura:

MAREC Delavnica Ustvarjalna delavnica za otroke na temo velike noči   9.3. 2016 ob 10.00
 16.3. 2016 ob 10.00

APRIL Svetovanje Novi barvni trendi – interier
Svetovanje za stranke 7.4. 2016 ob 16:00 

MAJ Svetovanje Novi barvni trendi – interier
Svetovanje za stranke  5.5. 2016 ob 16:00 

BEST BUY award construction 2015/2016 
prejme družba JUB

Inovativni Sistem Thermo dobitnik okoljske 
nagrade časnika Finance

Best Buy Award je zmagovalno odličje in prestižen status, ki temelji na medna-
rodnih standardih švicarskega Icertiasa in ga lahko nosi samo tisto podjetje, ki 
je v določeni kategoriji osvojilo prvo mesto. 

Rezultati raziskave Best Buy Award Construction 2015/2016, ki meri izključno izku-
šnje in zadovoljstvo anketirancev z razmerjem med ceno in kakovostjo na trgu, so 
pokazali, da je JUB proizvajalec notranjih zidnih barv, ki ponuja najboljše razmerje 
med ceno in kakovostjo na celotnem slovenskem trgu.

Raziskava je potekala na področju Slovenije na vzorcu 1.200 anketiranih prebivalcev 
Slovenije. Vzorec raziskave je reprezentativen, saj so anketiranci samo osebe po-
vezane z gradbeništvom in posamezniki, ki gradijo ali obnavljajo lastne bivanjske 
prostore. 

Sistem Thermo sestavljata izdelka JUBOLIN Thermo in 
JUPOL Thermo, namenjen pa je zaščiti notranjih stenskih 
površin v manj izoliranih ali vlagi bolj izpostavljenih stav-
bah, v katerih najpogosteje prihaja do pojava toplotnih 
mostov ali plesni.

Nova termoizolacijska notranja barva JUPOL Thermo z izrav-
nalno maso JUBOLIN Thermo učinkovito preprečuje izgube 
toplote skozi tiste zidne površine, ki so slabo izolirane ali pa 
so zaradi svoje severne lege v bivanjskih objektih bolj izpo-
stavljene vlagi. Poleg omenjenega sistem Thermo zmanjša 
porabo energije za ogrevanje prostorov, kar po izračunih pri 
povprečni enodružinski hiši s fasadno površino 200 m 2 na 

letnem nivoju pomeni kar 400 kg manj izpustov C0 2 plina 
in prihranek v višini 85 evrov za ogrevanje. 

Sistem je primeren tudi za spomeniško zaščitene zgradbe, 
pri katerih ni dovoljena sprememba zunanjega videza. Upo-
raben je tudi za stanovalce, ki si ne morejo privoščiti sana-
cije ovoja stavbe. 

Sistem Thermo je potrošnikom na voljo pri vseh bolje zalo-
ženih slovenskih trgovcih z barvami in gradbenim materia-
lom. Za nasvet lahko pokličete strokovnjake v JUB Design 
Studiu na brezplačno telefonsko številko 080 15 56 ali pišete 
na info@jub.eu.  
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Ponovno smo prejeli Certifikat programa 
odgovornega ravnjanja t.i. POR

Decembra je na Gospodarski zbornici Slovenije pote-
kala slavnostna podelitev certifikatov Programa odgo-
vornega ravnanja (POR). Med uspešnimi družbami, ki so 
prejele certifikat, je bil tudi JUB. Letošnja podelitev je 
bila še posebej slavnostna, saj je certifikate POR podelil 
Rene van Sloten, izvršni direktor za industrijsko politiko 
CEFIC-a (The European Chemical Industry Council). 

Pridobljen certifikat in pravica do uporabe logotipa 
POR dokazuje, da v JUB-u intenzivno spremljamo in 
izboljšujemo vseh 22 kazalnikov s področja varnosti 
in zdravja pri delu ter varstva okolja in odprtosti do 
javnosti. Pomemben doprinos k izboljšavam je dosežen s 
spodbujanjem zaposlenih h kreativnosti in inovativnosti, 
saj smo v okviru odgovornega ravnanja povečali skrb za 
zdravje, varnost in okolje, dodatno motivirali zaposlene za 
nenehno izboljševanje in izboljšali komunikacijo znotraj in 
izven kemijske industrije. 

Gostili smo članice Skupine POR

JUB je kot član Skupine za Program odgovornega ravnanja, 
ki deluje v okviru Združenja kemijske industrije lani 
gostil predstavnike 23. pridruženih članic in jim pripravili 
program, ki je vključeval ogled JUB Design Studia, JUB TRC, 
proizvodnjo stiropora, deponijo in lastno čistilno napravo. 
Člani Skupine POR se letos že drugič srečujejo na 
neformalnem druženju. Certifikat POR in članstvo v Skupini 
je za nas izjemnega pomena, zato smo ob tej priložnosti 
želeli vsem udeležencem neposredno 
pokazati, kako smo se tudi praktično 
zavezali k skrbi za zdravje, varnost 
in okolje. V ta namen smo zato 
organizirali štiriurno predstavitev 
JUB-ovih glavnih dejavnosti - s 
poudarkom na varovanju okolja.

Združenje kemijske industrije

podeljuje družbi

pravico do uporabe logotipa 

z veljavnostjo do 31. januarja 2017.

Pravica je pridobljena na podlagi poročila družbe o izvajanju sprejetih zavez
 iz Svetovne listine Programa odgovornega ravnanja (POR), 

ki ga v Sloveniji vodi GZS-Združenje kemijske industrije 
pod okriljem Mednarodnega sveta kemijskih združenj (ICCA)

in Sveta evropske kemijske industrije (CEFIC).

Ljubljana, december 2015

Darja Boštjančič
direktorica 

GZS - Združenja kemijske industrije

mag. Marko Vresk
predsednik Upravnega odbora 

GZS - Združenja kemijske industrije

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani
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SMS nagradna igra_zgornja etiketa_SLO_2015_curves.indd   1 14.7.2015   14:17:38

»Pošlji SMS in 
sodeluj«

Velika SMS nagradna igra 
ob 140-letnici JUB-aVelika SMS nagradna igra 

ob 140-letnici JUB-a
Ob našem jubileju smo lansko jesen pripravili veliko SMS nagradno igro, ki je 
potekala pri vseh bolje založenih slovenskih trgovcih z barvami in gradbe-
nim materialom.  

Glavna zvezda naše nagradne igre je bil legendarni JUPOL Classic, barva, ki ji 
kupci zaupajo že več kot 45 let. Na vsakem 15-litrskem vedru barve JUPOL Clas-
sic so kupci našli nalepko, pod katero se je skrivala koda. Vsaka pravilno poslana 
koda je v tedenskem žrebanju lahko prinesla eno praktično nagrado, hkrati pa 
je predstavljala vstopnico za sodelovanje v velikem finalnem žrebanju. Praktične 
nagrade smo žrebali vsak teden in jih skupaj podelili kar 140. Na velikem final-
nem žrebanju smo med vsemi prispelimi kodami izžrebali tri glavne nagrade. 
Nova lastnica skuterja SYMPHONY SR 50 je postala Neža Gačnik, plačilo računa 
za kartico Diners Club v višini 1.000 EUR je prejel Jordan Sitar, iPad tablico pa 
Silvo Volmut.

Nagrajenci so na krajši zaključni podelitvi povedali, da so se za nakup barve JU-
POL Classic odločili zato, ker zagotavlja odlično prekrivnost in so z njeno kvalite-
to vedno zadovoljni. Zadovoljni pa niso bili le nagrajenci – ob 140-letnici podje-
tja JUB smo dodatni liter barve podarili kar vsem našim kupcem in se na ta način 
zahvalili za izkazano zaupanje.
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Prenova izdelkov -         
za keramiko in hidroizolacijo

V preteklem letu smo veliko časa namenili uvedbi sistemskih rešitev za keramiko. Razvili smo manjkajoče izdelke, prenovili 
ponudbo fugirnih mas, veliko časa pa smo posvetili tudi prenovi nazivov izdelkov in videzu embalaže. 

Predstavljamo nove odtenke fugirnih mas
V letošnjem letu ponujamo trgu prenovljeno paleto fugirnih mas Fugalux. Upoštevajoč trende pri notranji in zunanji 
dekoraciji objektov smo v paleti Fugalux zamenjali 11 odtenkov:

Trenutni naziv Naziv v letu 2016

HIDROZOL HYDROSOL Classic

HIDROZOL elastic HYDROSOL Elastic

HIDROZOL superflex 2K HYDROSOL Superflex 2K

Trenutni naziv Naziv v letu 2016

AKRINOL AKRINOL Classic

AKRINOL flex AKRINOL Flex

AKRINOL elastic AKRINOL Elastic

AKRINOL light AKRINOL Light

AKRINOL uniflex AKRINOL Uniflex

Novi odtenki

 AKRINOL Fugalux Natura 111

 AKRINOL Fugalux Cream 112

 AKRINOL Fugalux Vanilla 113

 AKRINOL Fugalux Sienna 251

 AKRINOL Fugalux Red 211

 AKRINOL Fugalux Ocean 221

 AKRINOL Fugalux Grass 171 

 AKRINOL Fugalux Silver 141

 AKRINOL Fugalux Antracite 142

 AKRINOL Fugalux Graphite 143

 AKRINOL Fugalux Black 151

AKRINOL Super grip - 
specialni predpremaz

                   JUBIN Akrilin kit -  
     kit za les   

AKRINOL Super Grip je specialni predpremaz za nevpojne in gladke površine. 
Uporablja se ga na najzahtevnejših površinah. Zelo dobro se obnese pri reno-
vacijah, kjer želimo položiti novo keramično oblogo na že obstoječo keramično 
podlogo. Podobne zahteve za premaz imamo na površinah, kjer imamo zelo 
gladek beton (ki je opažen in vibriran) ter na ostalih zelo gladkih in nevpojnih 
površinah (latex zidne barve, steklo, kovina…).

Lastnosti:

 f visoka odpornost na vodo;
 f odličen oprijem na gladkih in nevpojnih površinah;
 f velika izdatnost;  
 f dober oprijem naslednjega sloja (lepil, izravnalnih mas).

JUBIN Akrilin kit je možno po novem niansirati z DIPI Super Color. Tako poleg 
klasičnih štirih odtenkov lahko z niansiranjem belega JUBIN Akrilin kita dobite še 
oreh, mahagoni, tik, češnjo. Možnosti so praktično neomejene, saj lahko v beli kit 
750 g vmešate do tri zamaške poljubnega odtenka DIPI Super color niansirnega 
sredstva.

Tik · Teak · Teak

+

8 kg

1x Oreh · Orah · Nussbaum · Nut brown

 +

1x ½ x Mahagonij · Mahagoni · Mahogany

 +

1x ½ x Tik · Tik · Teak · Teak

1x Češnja · Trešnja · Kirsche · Cherry

N°55

N°55 N°25

N°50

N°50

N°45

+

750 g

2x Oreh · Orah · Nussbaum · Nut brown

 +

2x 1x Mahagonij · Mahagoni · Mahogany

 +

2x 1x Tik · Tik · Teak · Teak

2x Češnja · Trešnja · Kirsche · Cherry

N°55

N°55 N°25

N°50

N°50

N°45
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Menjamo videz embalaže 
JUBOLIN in JUPOL Latex

Obstoječi naziv/embalaža Novi naziv/embalaža

JUPOL latex mat JUPOL Latex matt

JUPOL latex polmat  JUPOL Latex semi matt

JUPOL latex saten JUPOL Latex satin

Obstoječi naziv/embalaža Novi naziv/embalaža

Jubolin JUBOLIN Classic

Jubolin P25  Jubolin P25 Fine

Jubolin P50 Jubolin P50 Extra fine

JUPOL Classic - prava izbira že več kot 45 let.

V JUB-u nenehno stavimo na proizvodnjo kakovostnih in okolju prijaznih barv. 

Zaradi vedno strožje zakonodaje je to vse večji izziv. JUPOL Classic je barva, ki 
ne potrebuje nikakršnih varnostnih opozoril in se ponaša tudi z nagrado »BEST 
BUY AWARD«. Rezultati raziskave »Best Buy Award Construction 2015/2016«, ki 
meri izključno izkušnje in zadovoljstvo anketirancev z razmerjem med ceno in 
kakovostjo na  trgu, so pokazali, da je JUB proizvajalec notranjih zidnih barv, ki 
ponuja najboljše razmerje med tema dvema komponentama.

JUPOL Bio Silicate - prva barva na slovenskem 
trgu brez alergenov

Imate težave z alergijami med in po pleskanju? Ste občutljivi 
na izotiazolone?

Rešitev za vas je JUPOL Bio Silicate – barva, ki je prijazna tudi 
alergijsko bolj občutljivim uporabnikom, kar potrjuje tudi pri-
dobljen certifikat ECARF. Prenovljeni izdelek je na razpolago v 
vseh bolje založenih trgovinah.

DIPI pigmentni pripravek - prenovljena 
ponudba za domače mojstre

Za tiste kupce, ki radi ustvarjajo »barve« doma, smo obogatili tudi ponudbo DIPI niansirnih sredstev. V lanskem letu smo pre-
novili DIPI Super Color, letos pa smo obstoječi ponudbi DIPI koncentrata dodali štiri nove privlačne odtenke.

Obstoječa embalaža Nova embalaža

JUPOL Silikat JUPOL Bio Silicate

Novi odtenki

DIPI Koncentrat TERRACOTA 10

DIPI Koncentrat CORAL 20 

DIPI Koncentrat PISTACHIO 70

DIPI Koncentrat PLUM 90 
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DO 25 LET  
GARANCIJE 
PRVI SLOVENSKI 
PROIZVAJALEC 

TOPLOTNOIZOLACIJSKIH 
SISTEMOV S CERTIFIKATOM 

PASSIVE HOUSE*

JUBIZOL-ov svetovalec: 080 15 56 in info@jub.eu

V zadnjih nekaj letih se nakazuje trend zaključnih dekorativnih ometov nižjih granulacij. Le-te so za vgradnjo nekoliko 
bolj zahtevne, zato smo v JUB-u razvili sistem za vgradnjo gladkih fasad.

Prednosti sistema so naslednje:

 f površina toplotnoizolacijskega sistema je popolnoma iz-
ravnana in zaglajena; 

 f gladka fasada objektu doda prestižen modern in žlahten 
videz;

 f zmanjša možnost nabiranja umazanije na fasadni povr-
šini.

Komponente sistema:

Izolacija: JUBIZOL EPS F ali JUBIZOL MW.

Lepila in lepilne malte: JUBIZOL lepilna malta, JUBIZOL Strong 
fix, JUBIZOL Ultralight fix.

Zaključni omet: JUBIZOL finish S 1.0 mm.

Pri sanacijah večstanovanjskih objektov se pogosto zatakne pri horizontalnih površinah, saj je reševanje le teh kritično.   

JUB-u smo razvili tehnologijo za toplotno izolacijo horizontalnih površin, ki učinkovito rešuje problem toplotnega mostu pri 
balkonu / terasi in je optimalna alternativa vgradnji klasičnega betonskega tlaka na EPS izolacijski plošči. Pri tem je pomemb-
no, da višina tal ostane nespremenjena. Cenovno je sistem ugodnejši od vgradnje klasičnega betonskega tlaka na EPS izola-
cijski plošči. Podrobnejše informacije glede potrebnih komponent in načina vgradnje lahko pridobite na spletni strani JUB-a.

JUBIZOL Smooth -          
gladka fasada za najbolj zahtevne

JUBIZOL Horizontal -          
rešitev za horizontalne površine

JUBIZOL Passiv - prvi 
ponudnik na slovenskem trgu 

s certifikatom priznanega 
nemškega inštituta 

Passivhaus
Passive sistem JUBIZOL fasade je certificiran v Darmstadtu kot komponenta,  
ki je primerna za toplotni ovoj hiše v pasivnem standardu energijske učinko-
vitosti. JUBIZOL Passiv zagotavlja celovito rešitev toplotnega ovoja hiše z naj-
različnejšimi izvedbenimi detajli brez toplotnih mostov. V JUBIZOL Passiv raz-
ličici lahko izvedete JUBIZOL EPS sistem, JUBIZOL Premium in JUBIZOL Strong. 
Smo prvi proizvajalec toplotnoizolacijskih sistemov v Sloveniji s certifikatom 
Passivhaus inštituta.

Prednosti sistema:

 f 10-krat manjša poraba energije kot pri povprečnih obstoječih objektih;

 f preprečuje nastanek toplotnih mostov, možnost nastajanja plesni v notranjih 
prostorih in zagotavlja večje ugodje bivanja;

 f omogoča pridobitev raznih finančnih spodbud: EKO subvencije, ugodni kre-
diti, nepovratna sredstva, davčne olajšave in podobno.

Detajli JUBIZOL Passiv so priglašeni in objavljeni tudi pri združenju Konzorcij pa-
sivna hiša.
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JUBOGLET - novo pakiranje
V letošnjem letu namesto 5-kilogramskega pakiranja JUBOGLETa uvajamo 1,8-ki-
logramsko pakiranje.

       

         JUBOSAN C120 in C1- 
uvajamo višjo kakovost sistema

Vse pogostejše so potrebe po vzdrževanju in obnovi betonskih konstrukcij, ker 
lahko samo s pravočasnimi sanacijskimi posegi preprečimo razvoj poškodb in s 
tem zagotoviti varnost konstrukcij.

V ta namen smo v JUB-u razvili 3K sistem za optimalne sanacijske rešitve nekon-
strukcijskih in z izboljšano kvaliteto po novem tudi konstrukcijskih betonskih po-
vršin.

JUBOSAN C120 je namenjen sanaciji poškodovanega betona in malt: zapolnjeva-
nje poškodovanih mest, stikov, poškodb od udarcev, t.j. krpanju in tankoslojnim 
preplastitvam (nosilcev in stebrov ter prekladnih konstrukcij mostov in viaduktov, 
predizdelanih betonskih elementov, zapolnjevanju togih reg kamnitih zidov).

JUBOSAN C130 je namenjen sanaciji plitkejših poškodb betona in malt in končni 
obdelavi z betonom ali grobimi maltami saniranih površin (fasad, zaključkov bal-
konov, teras, stopnic ...).

Letos se bomo sejma Dom 2016 udeležili s še pestrejšim programom kot v preteklosti. Sejem bo potekal na Gospo-
darskem razstavišču od 8. do 13. marca 2016. Zdaj že tradicionalno se bo JUB predstavil v osrednjem prostoru dvorane 
Fontana. 

Glavna novost letošnjega sejma bo predstavitev temeljne plošče JUBHome Base, ki je ena od komponent JUBHome kon-
strukcijskega sistema ICF (insulated concrete forms) za izgradnjo masivnih nizkoenergijskih in pasivnih hiš. S tem sistemom se 
bo širši javnosti prvič predstavilo tudi podjetje JUBHome d.o.o., najnovejši član Skupine JUB. 

Poudarki JUB-ovega programa pa bodo tudi tokrat razdeljeni med notranje barve JUPOL in fasadne sisteme JUBIZOL. Prika-
zali bomo skupino izdelkov za problematične površine in obiskovalce izzvali, da sami povežejo problem in enega od naših 
izdelkov, ki nudi rešitev za ta problem. Vidno mesto na sejmu pa bo zavzel tudi JUPOL Classic, okolju in zdravju prijazna notra-
nja barva, ki ji zaupamo že več kot 45 let. Pod soji sejemskih žarometov bodo tudi toplotnoizolacijski sistemi JUBIZOL. Tako si 
boste lahko obiskovalci podrobno ogledali sestavo in se poučili o vseh prednostih posameznih sistemov. 

Strokovno osebje JUB-a bo zagotavljalo, da boste obiskovalci dobili tudi vse odgovore na vaša vprašanja. Prijazne hostese 
pa bodo poskrbele, da bo dogajanje na sejmu zanimivo in pestro za vse. Na ogled bo tudi veliko filmov, ki bodo praktično 
prikazovali prednosti JUB izdelkov. 

S čokoladicami bo obiskovalce razveseljevala maskota Bojan, ki se vedno rada tudi fotografira z najmlajšimi. Obisk sejma Dom 
2016 bo zagotovo zanimiv za celotno družino.

Vabljeni.

JUB na sejmu            
Dom 2016
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   Fasadni sistem 
JUBIZOL PASSIVE

Družba JUB je prvi slovenski proizvajalec kontaktnih toplotno izolacijskih 
fasadnih sistemov, ki je za svoj sistem JUBIZOL Passive prejela certifikat PAS-
SIVHAUS inštituta, katerega ustanovitelj in vodja je izumitelj pasivne hiše dr. 
Wolfgang Feist. 

JUBIZOL Passive je izvedba fasade, kjer so detajli konstruirani in optimizirani za 
uporabo v pasivni ali nizko-energijski gradnji. Ti standardizirani detajli služijo kot 
pomoč oziroma napotek arhitektom, investitorjem in izvajalcem, da brez vsako-
kratnih lastnih zamudnih računskih postopkov in konstruiranja posameznih detaj-
lov, z njihovo uporabo dosegajo zrakotesne zgradbe brez toplotnih mostov. 

Zakaj je to pomembno? 
Za gradnjo v pasivnem standardu je bistven optimiziran toplotni ovoj z izredno 
majhnimi toplotnimi izgubami. V primeru detajlov stikovanj različnih konstrukcij-
skih sklopov z večjimi toplotnimi mostovi bi se toplotne izgube občutno povečale 
in ogrozile celoten koncept pasivne hiše, hkrati pa je na takem mestu temperatura 
notranje površine ovoja stavbe znižana in bi posledično obstajala nevarnost povr-
šinske kondenzacije zračne pare in nastanka plesni. 

Ugotovimo delež toplotnih izgub
Delež toplotnih izgub skozi toplotne mostove v primerjavi s celotnimi transmisij-
skimi izgubami stavbe je pri neizoliranih stavbah sorazmerno majhen, saj večina 
toplotnih izgub nastaja na strani velikih, neizoliranih površin toplotnega ovoja (fa-
sada, streha, tla). Pri novejših, dobro izoliranih stavbah ali pri toplotno saniranih 
stavbah, pa se izgube toplotnega ovoja močno zmanjšajo, zato lahko morebitni 
toplotni mostovi predstavljajo sorazmerno velik delež celotnih izgub stavbe. Za 
vsa mesta v toplotnem ovoju, ki bi lahko predstavljala toplotni most, je zato po-
treben običajno dvodimenzionalni izračun prehoda toplote, pri čemer linijska to-
plotna prehodnost Ψ posameznega detajla pri pasivnih hišah naj ne bi presegla 
vrednosti 0,01 W/mK. 

Če zaradi različnih razlogov (geometrijski toplotni most, morebitne statične zah-
teve, ipd.) določen detajl tega kriterija ne doseže, je to potrebno upoštevati v izra-
čunu toplotnih karakteristik stavbe, npr. v najpogosteje uporabljanem  programu 
za pasivne stavbe PHPP. Pri tem je potrebno takšen detajl še vedno tudi računsko 
preveriti glede varnosti pred nastankom plesni. Primer numeričnega izračuna po-
teka izoterm po prerezu je prikazan na sliki 1.

  

Slika 1: grafični prikaz poteka izoterm za prikazan detajl stika stene in poševne strehe

Uporabo poenostavljenih metod določanja izgub skozi to-
plotne mostove pri nizkoenergijskih in pasivnih hišah odsve-
tujemo. Če pogledamo določila tehnične smernice »TSG-1-
004: Učinkovita raba energije«, se je toplotnim mostovom 
z linijsko toplotno prehodnostjo Ψ > 0,2 W/(mK) potrebno 
izogniti s popravki načrtovanih detajlov ali dokazati, da vo-
dna para na mestih toplotnih mostov ne bo kondenzirala. Če 
imajo vsi toplotni mostovi linijsko toplotno prehodnost Ψ < 
0,2 W/(mK), pa se lahko njihov vpliv upošteva na poenosta-
vljen način, s povečanjem toplotne prehodnosti celotnega 
ovoja stavbe za 0,06 W/( m2K). 

Primer izračuna s PHPP - programom za pasivne 
stavbe 
S programom PHPP smo izračunali primer, če bi pri pasivni hiši 
upoštevali vpliv toplotnih mostov na poenostavljen način iz 
omenjene smernice. Gre za primer hiše z uporabno površino 
nekaj manj kot 170 m2, s povprečno toplotno prehodnostjo 
ovoja  U = 0,165 W/(m2K) ob predvidevanju, da ni toplotnih 
mostov. Če tej vrednosti prištejemo ΔU = 0,06 W/(m2K) zara-
di poenostavljenega upoštevanja toplotnih mostov, dobimo 
povprečno toplotno prehodnost ovoja U = 0,225 W/( m2K), 
to pa predstavlja njeno približno kar 36 % povečanje. Pri 
tem se je letna potrebna toplota za ogrevanje dvignila z 9,91 
kWh/(m2a) na 20,10 kWh/(m2a), kar pomeni več kot 100 % 
povečanje, hiša pa se ne bi več uvrstila v razred pasivnih hiš 
(kriterij je < 15 kWh/(m2a)). Določenim, sorazmerno majhnim 
toplotnim mostovom pri vgradnji oken se je praktično težko 
izogniti (pogoj za pasivne hiše je, da je toplotna prevodnost 
vgrajenega okna manjša od 0,85 W/(mK)), kljub temu pa gre 
to še vedno za majhno povečanje potrebne letne toplote po 
ogrevanju, v primeru vgradnje oken s povprečnim Ψ = 0,04 
W/(mK) bi za obravnavano hišo ta znašala 11,35 kWh/(m2a). 
Zaradi preglednosti so rezultati zbrani v tabeli 1.

Povprečna toplotna 
prehodnost ovoja stavbe 
v W/(m2K)

Potrebna letna toplota za 
ogrevanje stavbe v kWh/
(m2a)

Začetna varianta, stavba 
brez toplotnih mostov

0,165 9,91

Toplotni mostovi upoštevani 
po poenostavljeni metodi v 
TSG-1-004

0,225 20,10

Toplotni mostovi le pri 
vgradnji oken

0,174 11,35

Brez toplotnih mostov z JUBIZOL Passive
Razen omenjenih običajnih manjših toplotnih mostov pri 
vgradnji oken pa se z skrbnim načrtovanjem in obliko objek-
ta lahko ostalim toplotnim mostovom praktično povsem izo-
gnemo. Konstruirani detajli JUBIZOL Passive podajajo rešitve 
za vsa najbolj tipična mesta nastanka toplotnih mostov, kot 
so:

 f Priključek strehe na steno (ravne strehe, poševne strehe);

 f Statične motnje v prerezu zunanjega ovoja stavbe (npr. 
priključek medetažne armiranobetonske plošče na ste-
no);

 f Vgradnja oken (brez in s senčili, francosko okno v stiku 
s tlemi);

 f Preboji toplotnega ovoja proti neogrevani kleti (zunanje 
in notranje stene);

 f Stik stene s temelji oziroma temeljno ploščo.

JUBIZOL Passive fasadni sistem je primeren za masivno gra-
dnjo individualnih in večstanovanjskih objektov, poslovnih 
in industrijskih zgradb, primeren je tako za novogradnje kot 
(nekateri detajli) za sanacijske posege na obstoječih zgrad-
bah. Izolacijska obloga v fasadnem toplotnoizolacijskem 
sistemu JUBIZOL Passive so plošče iz grafitnega ekspandira-
nega polistirena. V pasivni izvedbi so možni sledeči JUBIZOL 
fasadni sistemi:

 f JUBIZOL Strong; 

 f JUBIZOL Premium; 

 f JUBIZOL EPS.

Več o tem lahko najdete na www.jub.eu. 
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 Gradbeništvo Kroni d.o.o.

Začetek poslovne poti Halima Kronija sega v leto 2004, ko je v poslovni re-
gister vpisal samostojno podjetje Gradbeništvo Halim Kroni s.p. Pred odpr-
tjem samostojne obrti je izkušnje s področja gradbenih del skupaj z bratom 
nabiral v očetovem gradbenem podjetju vse od leta 1992. Prav s temi boga-
timi izkušnjami je podjetje pridobivalo na slovesu, raslo in se kmalu začelo 
ukvarjati s projekti s področja zaključnih gradbenih del na višjem nivoju.

Zaradi večjih projektov in posledično lažjega delovanja na trgu je Halim leta 
2012 ustanovil podjetje Gradbeništvo Kroni d.o.o., ki redno zaposluje osem do 
deset ljudi. V današnjih dneh se podjetje ukvarja z izvedbo notranjih in zunanjih 
zaključnih gradbenih del ter ureditve okolice na samostojnih hišah, poslovnih 
objektih in večstanovanjskih stavbah. Glavni del dobička podjetje ustvarja z 
energetskimi sanacijami večstanovanjskih stavb in stanovanjskih hiš, pri čemer 
mu pri najbolj obsežnih projektih s svojo ekipo pomaga prijatelj Bedri Cikaqi iz 

podjetja Cikaqi d.o.o.

Čeprav je JUB-ove materiale spoznal že na začetku svoje po-
klicne poti, z JUB-om redno sodeluje od leta 2011. Ker meni, 
da za kvalitetno opravljeno delo ne zadostuje samo dober 
izdelek, se redno udeležuje izobraževanj pod okriljem JUB 
Akademije in pridobljeno znanje s pridom izkorišča za ka-
kovostno in profesionalno izvedbo pridobljenih projektov. 

Prosti čas najraje preživlja v krogu družine in ob druženju 
s prijatelji, odvečno energijo in stres sprošča na igriščih za 
mali nogomet. Za izkazano lojalnost se mu v JUB-u zahva-
ljujemo in mu obenem želimo obilo uspeha v poslovanju v 
prihodnosti
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    Barvni trendi 2016

»Glasba daje dušo vesolju, krila mislim, polet domišljiji in življenje vsem.«
(nn)

Navdih za Barvne trende 2016 smo našli v glasbi, v različnih glasbenih stilih, ki s 
svojimi značilnimi ritmi in melodijami oblikujejo različne palete barvnih odten-
kov. Te v nas budijo mnogo različnih občutkov, nikakor pa nas ne pustijo ravno-
dušnih. Tako lahko vsakdo najde svoj najljubši glasbeni stil in uživa  v najljubših 
barvnih odtenkih.

V prvi letošnji številki JUB Magazina vam predstavljamo prvih šest glasbenih stilov.

RELAX - umirjeno obarvana paleta za sprostitev duha in telesa

680E 
Vitality 290 670C

Vitality 250

060B
Family 10 520F

Freedom 90 710C
Joy 45

360F 
Beauty 420

Relax
R E L A X

Relax

(1405)
(3400) 

(1141)
(1325) (1155)

(3010)

740A
Joy 125600A

Vitality 05

700A
Joy 05730B 

Joy 100NCS 
S 1050-B50G

500E
Freedom 25

(2313)
(5521)

(3370)

(3060)
(5511)

(2372)

Rap
R A P
Rap

NCS 
S 2060-R110A

Family 155

100A
Family 125050A

Success 125130C
Family 225

290F
Beauty 210

Laŧino

(1115)               
(1122)

(1490)
(1190)

(1191)
(5562) 

800C 
Passion 100 NCS 

S 2060-R

090A 
Family 95 NCS 

S 1070-R10B 030E 
Success 85

010A 
Success 05

(5572) (1190) 

(1505)
(1500)

(5560)
(5562) 

Rock
R O C K

Rock

030E 
Success 85 040C

Success 105

540B
Freedom 130 470B

Wisdom 100 630E
Vitality 115

NCS 
S 7020-R80B

(1505)
(4640)

(3361)
(3291)

(1414)
(4590)

S O U L

Soul

LATINO - barve strastnih ritmov

ROCK - drzna paleta prvinskih občutkov za vse, 
ki si upajo malo več

SOUL - paleta odtenkov za vse nežne duše

RAP - živahne barve iskrivih rim
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                 Neprepoznavna  
brez fasade

V neki publikaciji je bil nedavno članek z naslovom »Neprepoznavna brez fa-
sade«. Tema članka ni bila neposredno povezana s fasado objekta, temveč je 
pisalo o medijsko prepoznavni osebi, ki se je brez ličil pojavila na ulici in tako 
bila neprepoznavna za okolico. Gotovo ste že videli ali imate izkušnjo, kako 
make up spremeni izgled ženske, pa naj si gre za minimalističen, nekoliko 
bolj drzen ali celo predrzen make up. 

V veliki meri je rahlo poudarjanje naravnih lepot in potez najbolj čist, najbolj 
vsestranski in večen oziroma vŠečen. Tisti bolj drzen, z izrazitimi poudarki, rdeči-
mi ustnicami, zatemnjenimi, morda večbarvnimi senčili okoli oči, je primeren za 
posebne priložnosti. Da pa bi se pojavili v javnosti s štirimi obrvmi, štirimi očmi 
in dvojnimi ustnicami, pa bi v javnosti izpadli neokusno, saj ni naravno ampak 
milo rečeno »skropocalo«.

                     

Fasada kot make up
Bodi dovolj o ženskah in poglejmo, kako je z izgledom objektov po energetski 
sanaciji ali pri novogradnjah z izdelano fasado. Podobnosti so velike.

Izgled fasade objekta je tudi nekakšen make up. Pravilen izbor osnovnega barv-
nega tona fasade (pudra v svetu ličenja) in premišljena uporaba kozmetičnih 
poudarkov vhoda, odprtin, izzidkov (v svetu ličenja so to usta, oči, obrvi, lica), 
je ključ do lepega izgleda. Še tako star objekt lahko po energetski sanaciji in 
pravilnem izboru barvnih tonov izgleda kot novogradnja, neprepoznavna v do-
brem smislu ... ob ponesrečenem barvnem izboru in likovnem posegu pa objekt 
izpade lahko »cirkusantsko«.

Kako določiti osnovni ton in podtone?
Zasnova barvne fasade daje hiši osebno noto. Posameznikov okus naj ne bo edi-
ni dejavnik pri izbiri odtenka fasade. Kakor ni vsak make up za vsako priložnost, 
tako tudi vsaka fasada ni za vsak prostor. Učinek barve je odvisen od okolja kjer 
se objekt nahaja. Lahko izberete še tako lep odtenek, pa se zgodi, da bo v okolju 
izgubil ves čar. Potrebno je poznati lastnosti barv in razumeti, da jih v različni 

svetlobi in ob različnih kombinacijah zaznavamo drugače. 
Zato barvo fasade izbiramo glede na celoto. Kje se objekt 
nahaja? Ali je v zelenem okolju? Ali je v urbanem naselju? 
Ali je samostojen ali hiša dvojček? Kakšna je arhitektura? Gre 
za stanovanjski objekt ali je namenskost drugačna? Kakšen 
kolorit ga obdaja?

Izgled fasade ni nikoli enobarven. Ob dejstvu, da barvno 
podobo fasade oblikujejo barva stavbnega pohištva, barva 

strešnih in drugih konstrukcij, barva strehe, ograje, senčil, ... 
bodimo skopi pri naboru odtenkov dekorativnega zaključ-
nega ometa. Dva odtenka sta že povsem dovolj, vsak doda-
ten ton pa le ob tehtnem razmisleku.

Izbran osnovni ton fasade je običajno eden svetlejših od-
tenkov kolorita v neposredni bližini objekta ali na objektu in 
naj bi se zato podal k vsakemu posameznemu  elementu na 
fasadi in okolici. Drugi ton, ki je običajno temnejši ali svetlej-
ši od osnovnega tona in izhaja iz istega barvnega spektra, 
služi kot barvni poudarek. Izberemo ga ob zavedanju, da 
lahko bistveno spremeni izgled arhitekture. Zato je previ-
dnost in preudarnost pri izboru in umestitvi drugega od-

tenka toliko bolj zahtevna.

Make up za posebne priložnosti
Objektom posebnega pomena, ki so običajno tudi javnega 
značaja (šole, vrtci, poslovne stavbe, trgovski centri…) lah-
ko privoščimo bolj »drzne« barvne fasade, vendar še vedno 
z veliko mero okusa in spoštovanja do ostalega urbanega 
prostora, ki ga obdaja. Lahko bi rekli, da gre tukaj za make 

up za posebne priložnosti.

V preteklosti se je pri barvanju fasade bolj upoštevala stavb-
na tipologija. Danes pa je zaznati pretirano umeščanje ne-
smiselnih elementov na fasade. Sploh je trend, da je prej 
enobarvna stena, postala kar naenkrat »dolgočasna« in jo je 
potrebo »popestriti«. Pojavijo se črte, krogi, kvadrati, rombi, 
ki pa nimajo nobenega odgovora na vprašanje »zakaj«. Take 
poteze so velikokrat nesmiselne. Le spomnimo se na lice 
ženskega modela. Mislite, da je potrebno narisati obrv ali 
oko, na lice ali čelo, ker je nekoliko »prazno«? 
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 JUB-ov prvi referenčni objekt po 
tehnologiji JUBIZOL Brick

V sklopu energetske prenove oziroma izdelave fasade na objektu poslovne 
stavbe SPL Ljubljana d.d., smo lansko jesen izvedli piloten projekt, ki smo 
dali delovno ime JUBIZOL Brick. Kot je možno razbrati že iz samega imena, 
gre za imitacijo videza zidu, grajenega iz opeke. 

V 70-ih letih je bil ta stil gradnje razmeroma razširjen in posledično imamo kar 
lepo število objektov s t.i. obzidavo iz klinker opeke (rdeči zidaki) ali silikatne 
opeke (beli zidaki). Tovrstno arhitekturo najdemo praktično v vseh večjih mestih 
po Sloveniji, kot tudi v okolici mest pri enodružinskih hišah, vrtcih, trgovinah ipd. 
V sklopu energetskih sanacij so torej podobni objekti za JUB vsekakor zanimivi, 
ker predstavljajo svojevrsten izvedbeni izziv, če želimo doseči enak ali čim bolj 
podoben videz, kot ga je imel objekt pred prenovo. 

Kako je potekala izvedba prvega uspešno izpeljanega projekta po 
t.i. tehnologiji JUBIZOL Brick?

Po izvedenem ogledu obstoječega 
stanja in po pogovoru z investitorjem, 
ki je želel, da ohranimo prvoten videz 
objekta, smo prišli do ugotovitve, da 
lahko najboljši približek naredimo s po-
sebnimi šablonami za izdelavo imitaci-
je opečne pozidave. S takšno izvedbo 
smo celo izboljšali koncept prvotne-
ga videza, kjer je bila fasada izvedena 
s keramično oblogo, ki je bila v precej 
slabem stanju in kot takšna nevarna za 
uporabnike stavbe. Na nekaterih mestih 
je obstoječa keramična obloga namreč 

že odstopala, poleg tega pa so se na mestih slabo oprijete keramike pojavljala 
mesta zamakanja na fasadi.

Predstavniku investitorja smo najprej 
izdelali vzorec, kako bo nova fasadna 
površina izgledala. Po prejetju vzorca v 
odtenku, ki so ga predlagali JUB-ovi ar-
hitekti, je investitor takoj soglašal s pre-
dlagano rešitvijo, za nas pa se je pravo 
delo na projektu šele začelo. 

Ker smo se s tehniko izdelave zaključ-
nega sloja na fasadi s pomočjo samo-
lepilne šablone šele spoznavali, je bilo 
potrebno narediti večjo testno površi-
no od tiste, ki smo jo naredili za vzorec 

v velikosti ene izolacijske plošče iz EPS-a. Izvajalec del je bil v tej fazi že določen, 
zato smo skupaj z njihovimi delavci naredili simulacijo izvedbe na testnem poli-
gonu v prostorih Tehnološko raziskovalnega centra. Izkušnja, ki smo jo s tem pri-
dobili, je bila vsekakor zelo koristna ali bolje rečeno nujna, da smo lahko zastavili 
dela na realnem objektu. 

Delo s šablonami
Mojstri so morali dobiti osnovni občutek za delo s šablo-
nami, kjer je v prvi fazi predvsem pomembna izvedba po-
zicioniranja šablon, da je končni videz sprejemljiv oziroma 
da je imitacija fasade uspešna. Gre predvsem za to, da se 
lahko napačna postavitev šablon hitro pokaže predvsem v 
področju okenskih odprtin, zato smo se odločili, da v linijah 
vsake etažne plošče izdelamo horizontalni pas, ki bo imitiral 
etažno ploščo. 

Poseben izziv predstavlja tudi medsebojno stikovanje med 
šablonami, ki mora biti izvedeno striktno v poravnanih lini-
jah, istočasno pa moramo na vogalih stavbi ujeti primeren 
raster, da dobimo čim bolj originalen videz.

Poleg same postavitve šablon je zelo pomembno tudi, da 
dobro pričvrstimo oziroma prilepimo šablone na pripra-
vljeno podlago, da se šablone ne bi odlepile in da kasneje, 
v fazi nanosa dekorativnega ometa, ne bi prišlo do vidnih 
anomalij. Vse to smo predhodno preverili in preizkusili ter 
tako pripravili kvalitetno pripravo za izvedbo del na objektu.

Po dokončni izbiri odtenka, potrditvi vzorca in usklajevanju 
s tehnično službo naročnika, so JUB-ovi arhitekti pripravili 
simulacijo barvne študije, ki je bila osnova za nadaljevanje 
del na objektu.

Težava postane izziv
Zaradi dobre priprave na projekt smo lahko pričeli z deli na 
objektu, kjer operativno nismo imeli posebnih težav. Seve-
da pa smo bili iz strani JUB-a veliko prisotni na gradbišču 
pri posameznih izvedbenih korakih, ker nismo želeli ničesar 
prepustiti naključju. Vendar povsem brez težav tudi ni šlo, 
saj smo v fazi odstranjevanja obstoječe keramične obloge 
naleteli na slabo podlago, ki ni bila ustrezne kakovosti, da 
bi nanjo lahko vgradili dodatno toplotno izolacijo. Zato smo 

sprejeli odločitev, da odstranimo sloj porolit opeke, ki se je 
včasih uporabljala za dodatno obzidavo objektov in je pred-
stavljala neke vrste toplotno izolacijo. 

Glede na videno smo sklenili, da kompletno odstranimo 
slabo podlago in na čvrsto zidno podlago izvedemo nov 
toplotno izolacijski sistem v sestavi:

 f Lepljenje armiranje: JUBIZOL lepilna malta (izvedeno je 
dvojno armiranje);

 f Sidranje: Leskovec PPV;

 f Izolacija: JUBIZOL EPS F Graphite G0, debeline 20 cm;

 f Osnovni premaz: Akril emulzija;

 f Barvanje podlage: RevitalColor AG (dvakratni nanos);

 f Zaključni dekorativni omet: JUBIZOL Trend Finish S 1.5 v 
barvi opeke.

Po lepljenju, sidranju in izdelavi dvojno armiranega osnov-
nega ometa ter barvanju podlage, smo praktično samo še 
nadgradili določene tehnike aplikativne izvedbe, ki smo jih 
dorekli na gradbišču. Izvajalec del PVP iz Litije, je dela izve-
del kakovostno in v dogovorjenem roku, tako da smo lahko 
vsi udeleženi na projektu zadovoljni s končnim izdelkom in 
upamo, da se kje še srečamo s podobnimi izzivi neklasične 
izvedbe fasade, ki nam bo vsem v ponos in dobra referenca 
za pridobivanje novih projektov. 
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 S sistemom Thermo ceneje do 
boljše toplotne izolacije

Nekaterih stavb na trgu iz različnih razlogov ni mogoče toplotno izolirati z 
zunanje strani, zato je zelo praktična rešitev aplikacija termo kita in barve z 
notranje strani zgradbe oziroma sistema Thermo, ki ga sestavljata izdelka 
JUBOLIN Thermo in JUPOL Thermo. 

Omenjen sistem je dobrodošel tudi za ljudi z manjšo kupno močjo, ki si tež-
ko privoščijo klasično izvedbo toplotnoizolacijskega fasadnega sistema, bi pa 
vseeno radi povečali energetsko učinkovitost svoje zgradbe in izboljšali ugodje 
bivanja v njej, kar JUB-ov Thermo sistem do določene mere omogoča. Izdelek 
je tudi primeren za nanos v vseh izoliranih ali slabše izoliranih hišah, kjer lahko 
predvsem v primeru betonskih sten poveča ugodje bivanja, saj stena na dotik 
ne bo delovala hladno. Poleg tega lahko sistem Thermo v primeru toplotnih 
mostov zmanjša možnost pojava plesni na steni.

Osnovne značilnosti delovanja inovativnega sistema Thermo
JUBOLIN Thermo vsebuje drobne votle kroglice, zaradi katerih se po celotni de-
belini posušenega barvnega filma ustvari termična ovira, ki daje občutek toplej-
še in prijetnejše površine. V kombinaciji z notranjo toplotno izolacijsko barvo 
JUPOL Thermo se učinek toplotne izolativnosti še poveča. Votle kroglice so pol-
njene s plinom, ki je boljši izolator kot zrak. Zrak ima toplotno prevodnost 0,024 
W/(mK), omenjeni plin pa 0,014 W/(mK). 

Kljub sorazmerno majhnim debelinam nanosov sistema JUPOL Thermo se tako 
doseže manjša temperaturna vpojnost površine (občutek toplejše površine ob 
dotiku), kot tudi prihranke pri ogrevanju toplotno neizoliranih ali slabo izoliranih 
stavb, saj se izkorišča efekt prikazan na grafu 1. Začetne debeline toplotne izola-
cije so najbolj učinkovite, saj se toplotna prehodnost zidu ne spreminja linearno 
z večanjem debeline toplotne izolacije, ampak po krivulji, ki je najbolj strma na 
začetku. Tako je sprememba toplotne prehodnosti zidu ob enaki spremembi de-
beline izolacije veliko večja na začetku, pri neizolirani stavbi (označeno z oranžno 
barvo), kot pa pri že izolirani stavbi (označeno s svetlo modro barvo).

Graf 1: Toplotna prehodnost zidu 'U' v odvisnosti od debeline toplotne izolacije

Na sliki 1 je prerez suhega filma premaza, z vidno veliko 
vsebnostjo votlih polnil. Ker je na površini takega sistema 
temperatura višja, kot pri klasičnem kitu ali barvi, se zmanj-
ša možnost pojava kondenzacije vodne pare na barvnem 
filmu. Če do kondenzacije vseeno pride, se voda na povr-
šini posuši hitreje, kot pri klasičnih zidnih barvah, saj votle 
kroglice povečajo vodoodbojnost in zmanjšujejo kapilarno 
vodovpojnost, hkrati pa se ohranja dobra paroprepustnost. 
S tem se zmanjša možnost nastanka zidne plesni, ki se jo 
konvencionalno zatira na kemični način. Izdelka JUPOL in 
JUBOLIN Thermo sta izdelana na inovativen način in zato 
biocidne zaščite filma ne potrebujeta razen izjemoma kadar 
so pogoji izjemno neugodni (klet, veliki toplotni mostovi 
ipd.). 

Tudi do 270 evrov prihranka na letnem nivoju
Na trgu obstajajo praktično samo parcialne rešitve, JUB pa 
ponuja sistemsko rešitev izravnalno maso in barvo. Izdelek 
JUBOLIN Thermo smo testirali na Inštitutu Jožefa Štefana, 
kjer so nam izvedli meritve toplotne prevodnosti (λ = 0,150 
W/mK) in toplotne difuzivnosti (α = 0,250 m2/s). Iz pridoblje-

nih meritev smo naredili izračune prihrankov za debelino 
nanosa 1,3 mm suhega filma (debelina mokrega filma v 2 
slojih je 2 mm). Izračun nam pokaže, da lahko za povprečno, 
toplotno neizolirano enodružinsko hišo, s fasadno površino 
200 m2, v primeru opečne gradnje, prihranimo na letnem 
nivoju cca 85 € na stroških ogrevanja. Pri izračunu smo upo-
števali temperaturni primanjkljaj za Ljubljano 3500 Kdan. In-
vesticija se nam v omenjenem primeru povrne v štirih letih. 
V kolikor pri izračunu upoštevamo temperaturni primanj-
kljaj za Jesenice 4100 Kdan in betonske stene, pa pridemo 
do prihranka 270 evrov na leto, investicija pa se nam povrne 
v dobrem letu dni, če upoštevamo razliko v ceni JUBOLIN 
Thermo in klasičnega JUBOLIN-a.

Okolju prijazno
Izračunana zmanjšana raba energije za ogrevanje pomeni 
pri povprečni enodružinski hiši kar 400 kg manj izpustov 
CO2 plina na leto, kar pomeni, da z vgradnjo sistema Ther-
mo varujemo tudi okolje. Zaradi visoke kakovosti Thermo 
kita, ki ima oprijeme na betonsko podlago višje kot > 0,8 
MPa, izdelek ob pravilni vgradnji ne bo odstopil od podla-
ge in s tem bo njegova življenjska doba tako dolga, kot je 
dolga življenjska doba sten, kamor bo izdelek apliciran. Tudi 
barva JUPOL Thermo zagotavlja dolg življenjski krog, saj z 
razredom pralnosti III omogoča čiščenje manjših madežev 
na površini in zato ohranja lep izgled dalj časa ter pogosta 
prebarvanja niso potrebna. Sorazmerno zmanjša se tudi po-
treba oziroma poraba za hlajenje prostorov.
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 Sistem toplotnoizolacijske 
kadi za temeljne plošče - 

JUBHome BASE
Z začetkom leta 2016 je za brezhibno izvedbo temeljenja tudi slovenskim 
graditeljem na voljo sistem toplotnoizolacijske kadi za temeljne plošče - 
JUBHome BASE. Gre za premišljen in dodelan sistem, ki ponuja številne 
izvedbene prednosti, zlasti pa onemogoča napake pri gradnji ravno tam, 
kjer jih je kasneje najtežje in najdražje reševati – pri temelju. 

Čeprav smo Slovenci še vedno navajeni pasovnih temeljev, pa bosta gradbe-
na praksa in zakonodaja, ki v evropski direktivi 31/2010 zahtevata, da začenši z 
letom 2021 gradimo le še skoraj-nič-energijske-stavbe (sNES), prinesli temeljito 
in koristno spremembo. Tako dobro toplotno izoliranih stavb namreč skoraj ni 
moč zgraditi s pasovnimi temelji oziroma lahko toplotne mostove in posledične 
izgube v tla veliko lažje in učinkoviteje znižujemo s temeljno ploščo. Korak od 
pasovnih temeljev proti temeljnim ploščam – naši sosedje Avstrijci so se mu že 
prilagodili –  bo  mnogim bodočim graditeljem omogočil ne samo enostavnej-
šo in kakovostno izvedbo ter nižje stroške ogrevanja. Prihranil bo tudi obsežne 
sanacije in glavobole pri odpravljanju tistih gradbenih napak, ki so značilne za 
nedosledno ali manj kakovostno izvedbo pasovnih temeljev, saj - za solidno iz-
vedbo zahtevajo strokovnega in skrbnega izvajalca.

Kad iz Peripora®
Toplotnoizolacijska kad JUBHome BASE je točno to, kar ime pove: kad iz Peri-
pora®, posebne vrste EPS, katerega značilnost je visoka tlačna trdnost in nizka 
vodovpojnost, ki jo po sistemu lego kock zlahka sestavimo s pomočjo sestav-
nega načrta, ter v njo vgradimo armiran beton temeljne plošče. Zaradi lastnosti 
materiala in zanemarljivih toplotnih mostov je temeljna plošča, vlita v JUBHome 
BASE, iz vseh strani dobro zaščitena pred običajnimi toplotnimi izgubami. Zaradi 
inventivnega načina stikovanja posameznih elementov kad brez dodatnih ukre-
pov zagotavlja neprekinjen toplotni ovoj, okrog katerega iz zunanje strani zlahka 
izvedemo ne samo zvezen  hidroizolacijski ovoj, temveč pri vgradnji betona celo 
opustimo opaževanje. 

Prednosti toplotnoizolacijske kadi JUBHome BASE
Logična posledica kakovostne izvedbe je trajno visoko bivalno udobje. Toplo-
tnoizolacijska kad JUBHome BASE ob upoštevanju izvedbenih navodil prebival-
cem hiše zagotavlja brezskrbno življenje brez kasnejših sanacij, saj preprečuje 
nastanek plesni ter škode zaradi dviga kapilarne vode in podtalnice. Zagotavlja 
tudi znižanje stroškov ogrevanja – obseg prihranka pa si graditelji izberejo tako, 
da se odločijo za tanjšo ali debelejšo plast toplotne izolacije pod temeljno plo-
ščo. Na voljo so tri standardne debeline toplotne izolacije pod temeljno ploščo: 
– 16, 24 in 30 cm, po naročilu pa katerakoli debelina med 16 in 30 cm, v korakih 
po 2 cm.

Toplotnoizolacijska kad JUBHome BASE je univerzalno uporabna, saj stransko to-
plotno izolacijo temeljne plošče oziroma rob kadi že v tovarni prirežemo tako, da 
se točno prilega kateremukoli načinu gradnje sten – od montažne, do opečne 
oziroma stene iz porobetona. Zaradi enakomernejše porazdelitve napetosti pa 
jo lahko uporabimo tudi na potresno aktivnih področjih in slabših temeljnih tleh.

Ekonomična in okolju prijazna odločitev
Graditelji z uporabo JUBHome BASE toplotnoizolacijske 
kadi dokazujejo ne samo trajnostni pristop do življenja, 
temveč prispevajo tudi k manjšemu obremenjevanju oko-
lja. Sestavne elemente toplotnoizolacijske kadi na gradbi-
šče dostavimo že tovarniško prilagojene na mero posame-
zne hiše. Zato je nakup »rezerve«  odveč, prirezovanje pri 
sestavljanju elementov v kad ni potrebno,  posledično pa 
odpade tudi strošek odvoza odpadkov ter strošek prevze-
ma na deponijo. 

Ne glede na zapoved evropske direktive je izvedba temelj-
ne plošče s pomočjo toplotnoizolacijske kadi JUBHome 
BASE premišljena odločitev, pri kateri je graditelj vselej na 

varni strani. Redki so tako bogati, da si danes lahko privošči-
jo kupovati poceni zato, da bodo kasneje iskali drage reši-
tve za težko odpravljive napake pri temeljenju.

Za zaključek pa še ena dobra novica: toplotnoizolativna kad 
JUBHome BASE je le eden izmed sklopov sistema gradnje 
JUBHome. Pripravljamo tudi podobno inventiven sistem za 
gradnjo nosilnih sten JUBHome WALL, sistem za izvedbo 
medetažnih plošč JUBHome FLOOR ter sistem za toplotno 
izolacijo ostrešij JUBHome ROOF. Več o tem pa v začetku 
leta 2017.

         SHEMATSKI PREREZ TEMELJENJA 
 podkletenih in nepodkletenih 

objektov z JUBHome BASE

1
3

4

5 6

2

1. Podložni beton (pod njim utrjeno nasutje po navodilu projektanta)
2. Pas toplotne izolacije zemljine (nepodkleteni objekti v coni zmrzovanja)
3. Spodnji in zgornji talni elementi JUBHome BASE (tlačne trdnosti 300 ali 400 kPa)
4. Armiranobetonska temeljna plošča
5. Obodni zid (sistem nadgradnje) po izbiri
6. Primerno tudi za temeljenje podkletenih objektov pod cono zmrzovanja
7.   Robni element JUBHome BASE (tlačne trdnosti 400 kPa)
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Največja humanitarna akcija 
slikopleskarjev v Sloveniji 

pod pokroviteljstvom družbe 
JUB Družba Interseroh, s katero sodelujemo na področju rav-

nanja z odpadno embalažo, svojim partnerjem vsako leto  
izda certifikat o prihranjenih  naravnih virih in prihranku 
pri CO2 izpustih zaradi učinkovite predelave ter reciklaže 
njihove odpadne embalaže. 

Svoj delček v mozaiku učinkovite rabe surovin in energije 
ter s tem prihranka primarnih naravnih virov, je v letu 2015 
dodala tudi družba JUB, kar dokazuje prejeti certifikat. Z 
recikliranjem različne embalaže smo prihranili 1.288,05 ton 
materialnih virov in 232,43 ton toplogrednih plinov

Podjetje JUB in Čebelarska zveza Slovenije bosta sodelo-
vala v skupni akciji pod imenom »JUBINI gredo za med«. 

Osnova ideja je, da kupci z nakupom kateregakoli izdelka 
iz družine JUBIN podpirajo slovenske čebelarje in sicer bo 
podjetje JUB od vsakega prodanega izdelka iz družine JU-
BIN prispeval lonček barve JUBIN Decor in JUBIN Lasur  če-
belarski zvezi Slovenije, le ta pa bo barvo namenila osnovno 
šolskim čebelarskim krožkom, za obnovo šolskih čebelnja-
kov. Akcija bo potekala od 1. marca do 31. avgusta 2016, 
na vseh prodajnih mestih kjer JUB prodaja izdelke iz družine 
JUBIN. 

V času trajanja akcije pa bodo lahko vsi člani Čebelarske zve-
ze Slovenije koristili 20 odstotni popust pri nakupu izdelkov 

iz družine JUBIN. Popust bo možno uveljavljati v trgovini 
podjetja JUB, JUB Design Studio in v vseh Merkurjevih cen-
trih, ki prodajajo izdelke iz družine JUBIN. V JUB-ovi trgovini 
bo koriščenje popusta možno s predložitvijo članske izka-
znice, v Merkurjevih centrih pa s predložitvijo članske izka-
znice in spodnje kode.

JUB pridobil Intersohov certifkat     
za reciklirane surovine

Napoved akcije         
»JUBINI gredo za med«.

Državno tekmovanje slikopleskarjev je z leti preraslo v enega največjih in 
najbolj odmevnih humanitarnih projektov v državi. Vsako leto se izvaja v eni 
od večjih javnih ustanov, ki je nujno potrebna prenove in ima hkrati na voljo 
dovolj enako velikih prostorov, da omogoča praktično izvedbo tekmovanja. 
Tako se slikopleskarji iz vse Slovenije vsako leto selijo v drugo regijo in v 
enem dnevu prenovijo prostore bolnišnic, vrtcev ali šol, pridružijo pa se jim 
tudi tisti mojstri slikopleskarji, ki humanitarno pomagajo prenoviti še vse 
druge vezne in pomožne prostore, da lahko ustanova v enem dnevu res dobi 
novo, povsem svežo podobo.

Za celotno tretje nadstropje kirurškega bloka Splošne bolnišnice Murska sobota 
smo za barvito prenovo 2.500 kvadratnih metrov stenskih površin v JUB-u zago-
tovili kar 1.500 litrov barv in premazov iz družine JUPOL. Naši arhitekti so pred 
tem pripravili vse barvne študije, da bi prostori res zasijali v pravih barvah. Ob 
tem, ko smo v JUB-u celo lansko leto humanitarno obeleževali jubilejno 140-le-
tnico svojega obstoja, smo izjemno ponosni, da smo skupaj s slikopleskarji tudi 
pomurski bolnišnici in njenim uporabnikom dali topel in barvit pečat.

Za novo podobo tretje nadstropje kirurškega bloka bolnišnice je poskrbelo 106 
humanitarnih slikopleskarjev, med njimi je bilo tudi 32 udeležencev iz Češke, Ma-
džarske, Avstrije, Velike Britanije in Slovaške, kar daje našemu tekmovanju tudi 
mednarodni pridih. 16 tekmovalnih ekip, torej 32 mojstrov slikopleskarjev, je pre-
novilo 16 enako velikih bolniških sob, v humanitarnem delu pa je med 54 doma-
čimi in 20 tujimi mojstri in pomočniki sodelovalo še 18 dijakov, bodočih sliko-
pleskarjev, ki so poskrbeli za barvanje hodnikov in drugih pomožnih prostorov. 

Izjemno množična udeležba slikopleskarjev je v slovenskem prostoru vedno 
lepo sprejeta in odmevna, izračun je pa pokazal, da tudi ta letošnji projekt krep-
ko presega 60.000 evrov.    705KU0239
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        JUB Akademija - 
seminarji

Seminar za prodajno osebje

1. Teorija / praksa:    100     /     0

2.
Vsebina seminarja: Teoretična predstavitev JUBovih izdelkov in možnosti vgradnje 
materialov na posamezne površine.

3. Namen: Predstavitev novih ter obstoječih  izdelkov, barvne karte ter prodajnimi 
akcijami. 

4. Cilj: Znanja, pridobljena na seminarju bodo omogočala uspešnejšo komunikacijo s 
strankami na prodajnem mestu ter večjo prodajo/dobičkonosnost prodajnega mesta.

Seminar za Jumix centri prodajno osebje  

1. Teorija / praksa:    80     /     20

2.
Vsebina seminarja: Kratka predstavitev JUB-ovega asortimana, poglobljena predstavitev 
JUMIX mešalnic, vzdrževanje in ravnanje z JUMIX mešalnicami, uporaba JUB barvne karte.

3. Namen: Udeleženci bodo pridobili veščine ravnanja z Jumix mešalnimi postajami ter 
znanje o možnostih niansiranja izdelkov.  

4. Cilj: Hiter in strokoven odziv na zahteve kupcev glede niansiranja JUB izdelkov.

Seminar za vgrajevalce toplotnoizolacijskih sistemov  

1. Teorija / praksa:    20     /     80

2.
Vsebina seminarja: Predstavitev  osnov vgradnje toplotnoizolacijskih sistemov in 
dekorativnih ometov. V seminar je vključena tudi predstavitev sidranja. Seminar se letno 
nadgrajuje z novimi spoznanji na področju fasadnih sistemov.

3. Namen: Udeleženci pridobijo znanja za strokovno vgrajevanje toplotnoizolacijskih 
sistemov predvsem na tehnično pravilni tehnologiji vgradnje. 

4. Cilj: Seminar omogoča pridobitev certifikata JUBIZOL ter s tem možnost izdajanja 
garancij za fasadne sisteme. 

Seminar za nosilce obrti in lastnike podjetij    
1. Teorija / praksa:    100     /     0

2.

Vsebina seminarja: sanacija balkona, detajli na toplotnoizo-
lacijskem sistemu, okenske police (lastnosti, vgradnja), sidranje 
(tipi sider in podlage), fasadne odprtine in posebnosti RAL 
vgradnje ter gradbeno fizikalne zakonitosti objekta vključno z 
temami na področju energetske učinkovitosti. 

3.

Namen: Seminar je osredotočen na pridobivanje poglobljenih 
znanj s področja toplotnoizolacijskih sistemov in reševanja 
kompleksnih problemov pri sanaciji ter poznavanja predpisov 
na tem področju.

4.
Cilj: Pridobitev znanj za učinkovito organizacijo gradbišča ter 
vodenje skupine pri vgrajevanju toplotnoizolacijskih sistemov. 
Omogoča poznavanje in praktično izvedbo detajlov na fasadi.

Seminar za za notranja pleskarska dela
1. Teorija / praksa:    40     /     60

2.
Vsebina seminarja: Na seminarju se teoretično predstavi 
materiale za notranjo uporabo, barvna karta, sanacije plesni, 
sanacija notranjih razpok ter orodja za notranja pleskarska dela.

3.

Namen: Pridobijo se veščine in spretnosti za delo z materiali 
za notranjo obdelavo površin (teoretično in praktično 
predstavljene tehnologije in sistemske vgradnje notranjih 
materialov).  

4. Cilj: Doseči profesionalen pristop pri izvedbi notranjih 
pleskarskih del.

Seminar Dekorativa
1. Teorija / praksa:    10     /     90

2. Vsebina seminarja: Predstavitev izdelkov in orodja izvedbo za 
dekorativne tehnike ter praktična izdelava dekorativne tehnike.

3.

Namen: Pridobitev znanja o materialih in orodju za izdelavo 
enostavnih in zahtevnih dekorativnih tehnik. Udeleženci bodo 
spoznali materiale, orodja in tehnologijo izdelave posameznih 
dekorativnih tehnik.

4. Cilj: Pridobitev veščine za izvedbo dekorativnega unikatnega 
videza  ter možnost kombinacije različnih obdelav površin.  

Seminar Keramičarji 
1. Teorija / praksa:    90     /     10

2.

Vsebina seminarja: Predstavitev izdelkov za keramičarska dela, 
praksa pri izvedbi detajlov pri polaganju ploščic na notranjih in 
zunanjih površinah. Hidroizolacija s cementnimi tesnilnimi masami 
in možnosti uporabe.

3.
Namen: Teoretično in praktično izobraziti keramičarje o  
proizvodih za lepljenje ter fugiranje ploščic ter materialov za 
tesnjenje in hidroizolacijo površin. 

4. Cilj: Znanje keramičarjev o sistemskih rešitvah ter označevanju 
lastnosti posameznih izdelkov. 

Seminar za arhitekte, projektante in nadzor
1. Teorija / praksa:    100     /     0

2.

Vsebina seminarja: Pasivna gradnja, energetska učinkovitost, 
barvni trendi, barvna karta, detajli pri toplotnoizolacijskih 
sistemih ter sistemske rešitve pri obdelavi notranjih površin. 
Seznanitev s trendi na področju gradnje vključno s zakonodajo 
on predpisi. Predstavi se program JUBIZOL engineering. 

3. Namen: Seznanitev udeležencev z  splošnimi dognanji kakor 
JUB  rešitvami na področjih predstavljenih tem. 

4. Cilj: Pridobitev specifičnih znanj na področju projektiranja in  
nadzora  nad izvedbo toplotnoizolacijskih sistemov. 

Seminar za upravnike stanovanjskih objektov    
1. Teorija / praksa:    100     /     0

2.

Vsebina seminarja: Fasadne odprtine in RAL vgradnja, 
pomen okenskih polic pri večstanovanjskem objektu, praksa 
pri vgrajevanju polic, toplotna obdelava balkonov, sidranje 
toplotnoizolacijskih sistemov na različnih podlagah ter zakonodaja 
(PURES, standardi). Seznanitev s celostnimi ukrepi na stanovanjskih 
objektih z vidika varčevanja z energijo in povečanja bivanjskega 
ugodja stanovalcev. 

3. Namen: Pridobitev znanj s področja fasadnih sistemov.  

4. Cilj: Strokovne primerjalne predstavitve ponudb stanovalcem pri 
izbiri ponudnika toplotnoizolacijskega sistema.

Seminar EPS 
1. Teorija / praksa:    100     /     0

2.

Vsebina seminarja: Teoretično in praktično izobraževanje o 
EPS-u in njeni uporabnosti. Predstavil se bo gradbeni in fasadni 
EPS ter stiropor za embaliranje različnih proizvodov. Posebna 
pozornost bo namenjena označevanju in nadzoru pri proizvodnji. 

3. Namen: Seznanitev z različnimi tipi EPS proizvodov in 
njihovim označevanjem. 

4. Cilj: Udeleženci bodo pridobili znanja, ki bodo omogočala 
razlikovanje in uporabnost med posameznimi EPS proizvodi. 

JUB Akademija kot institucija deluje v okviru podjetja JUB in izvaja najra-
zličnejša strokovna in praktična usposabljanja s področja gradbeništva in 
zaključnih del v gradbeništvu na vseh trgih, kjer je JUB prisoten.
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Imate težavo z algami in zidno plesnijo 
na notranjih površinah?

   
   

     
    

   

                 

Rešitev v 3 korakih:   
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1. Z mokro krpo dobro obrišemo okužene 
površine.

2. Ko se površine posušijo jih premažemo z 
Algicidom (Algicid : voda = 1 : 5)

3. Po 8 do 12 urah, ko so površine popolnoma 
suhe pričnemo s pleskanjem z barvo 
JUPOL Citro.

Bralec Simon iz Kranja nam je poslal naslednje vprašanje: 

Predvsem v zimskih mesecih imam vedno težave s plesnijo na stenah. Zakaj pride do pojava plesni 
in kako jo lahko uspešno odpravim, ker je kar trdovratna?

Težave s plesnijo so vedno vezane na kondezacijo zračne vlage. Včasih se zdi, da so nekatere stene vsaj navidezno suhe in 
brez prisotnega vidnega kondenza, pa so kljub temu podvržene plesnenju.  Razlog je v kapilarni kondenzaciji, ki se za razliko 
od klasične termične kondenzacije, lahko dogaja že pri 65 % relativni vlažnosti, pri tem pa ni opaziti vidnih kapljic na površini. 
Ker so površine notranjih sten, zaradi zagotavljanja paroprepustnosti, kljub pralnosti vsaj delno porozne, se kondenzirana 
voda z mesta kondenzacije preko kapilarnega vleka razširi po širšem območju in tako predstavlja neprekinjen vodni tok od 
mesta kondenzacije navzven. Omenjeni vodni tok pa je ključni mehanizem, ki onemogoča permanentno zaščito stenske 
barve pred plesnenjem z uporabo biocidnih pripravkov. Omenjeni vodni tok namreč neprestano spira biocide od mesta 
kondenzacije navzven, kar pa sovpada s širjenjem plesni. Na podoben način se v primeru slabe hidroizolacije biocidi spirajo, 
ko stene vsrkava vodo s tal.

Kadar opazimo, da se kljub preventivnim aktivnostim na steni pričnejo pojavljati plesni, moramo takoj odreagirati. Najprej 
površino preraslo s plesnijo umijemo z mokro krpo, ter jo nato dezinficiramo z Algicidom plus nato pa osušeno površino 
vsaj 2x prepleskamo z ustrezno zaščiteno stensko barvo za notranjo uporabo (nikakor se v ta namen ne uporabljajo barve 
za fasade), ki je ustrezno zaščitena proti plesnenju (JUPOL Citro), ali pa dodatek za zaščito proti plesnim Jubocid dodamo 
izbrani barvi družine JUPOL.

Imate tudi vi kakšno vprašanje? Pišite nam na naslov info@jub.eu

Notranji zidni barvi JUPOL Classic zaupamo že več kot 45 let. Uporabna je za dekorativno 
zaščito sten in stropov v stanovanjskih in poslovnih zgradbah. 

Nagradno vprašanje: 

Katerega leta je nastala legendarna notranja barva JUPOL Classic?

Med prispelimi odgovori bomo izžrebali tri nagrade. Prva nagrada JUPOL Gold 5l v izbrani 
niansi, niansi od C do F po barvni karti JUB FAVOURITE FEELINGS in valjček JUPOL Gold. 
Druga nagrada JUPOL Gold 5l v izbrani niansi, niansi od C do F po barvni karti JUB FAVOURITE 
FEELINGS. Tretja nagrada JUPOL Trend v izbrani niansi.

Rešitev nagradnega vprašanja pošljite nakasneje do 29.04.2016 na naslov: JUB Kemična industrija, d.o.o., Dol pri Ljubljani 
28, 1262 Dol pri Ljubljani. 

Pogosta vprašanja naših bralcev 

Nagradno vprašanje 


