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Poštnina plačana pri pošti
SI-1262 Dol pri Ljubljani

ZA VSAK OBČUTEK,
KI GA IMATE RADI,
OBSTAJA BARVA
JUPOL GOLD.

Arhitektura: Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o.

po vašem občutku, lahko dom obarvate s svojimi najljubšimi
občutki. Uživajte v barvah in barvanju! Z barvami JUPOL Gold
je pot do profesionalnih rezultatov povsem preprosta.

www.jub.si

JUPOL GOLD.
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Gnezdo d.o.o. postalo enakopravni član Skupine JUB

KONCEPT TRAJNOSTNE MASIVNE
JUPOL Classic z vami v naravo
GRADNJE ENERGIJSKO VARČNIH
Testiranje gorljivostiHIŠ
termoizolacijskih fasadnih sistemov
BARVE, EDINSTVENE
KOT OBČUTKI.
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JUPOL Gold Advanced to pomlad osveži vaš dom

u
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JUBHome d.o.o.,
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
www.jubhome.eu
E: info@jubhome.eu
T: +386 1 588 4183
Član Skupine JUB

u

Letnik IX
Številka 1
Marec 2017
JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani

JUBHome - sistem dopolnjen z JUBHome ROOF
elementi

www.jub.eu

Z več kot 10.000 barvnimi odtenki JUPOL Gold, ki jih ustvarimo

JUB v svetu

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

Uvodnik
V dneh, ko izhaja nova številka JUB Magazina, se pripravljamo na odprtje sejma Dom
2017. JUB se že tradicionalno udeležuje tega sejma in vsako leto se trudimo obiskovalcem ponuditi čim več novega in zanimivega iz našega področja. Letos bomo pod
našo blagovno znamko JUBHome predstavili celotno hišo JUBHome. Z energijsko
varčno hišo JUBHome vam ponujamo cenejšo, varno in funkcionalno rešitev »na ključ«.
Celostno ponudbo za vsak dom bomo na sejmu Dom zaokrožili še s predstavitvijo
notranjih barv JUPOL in fasadnih sistemov JUBIZOL. Našli nas boste v dvorani D na
razstavnem prostoru Fontana.

Gnezdo d.o.o. 										
postalo enakopravni član Skupine JUB
Podjetje JUB-H d.d. je z 31. oktobrom 2016 postalo družbenik v družbi Gnezdo d.o.o. To je podjetje s sedežem v
Kranju, ki obstaja že od leta 2004. Ustanovljeno je bilo kot
odgovor na dejstvo, da je vedno več ljudi tudi v gradbeništvu pričelo razmišljati o sonaravni gradnji in ekološkem
gradbeništvu.

osnovne dejavnosti. V novem partnerstvu vidimo odlično
priložnost za rast naše prodaje tako na domačem trgu, kot na
tujih tržiščih. Družba JUB d.o.o. bo nudila lasten razvoj in proizvodnjo ekoloških izdelkov, ki jih bomo s pomočjo Gnezdo
d.o.o. tržili in promovirali pod blagovno znamko Nativa.

Z njihovim vstopom v Skupino JUB bomo ekološke tehnike
gradnje razvijali skupaj, saj smatramo, da je ekološka gradnja
trend, ki obeta in je od lanskega leta dodaten steber JUB-ove

JUB že deset let v Veliki Britaniji
Minilo je deset let, odkar smo se prvič sestali s partnerjema
Stephenom in Craigom v Dolu pri Ljubljani. Oba sta bila
že »stara mačka« na področju trženja materialov za toplotno izolacijo na britanskih otokih. Potem ko sta za različna
podjetja postavila na noge prodajo njihovih sistemov, sta
se odločila, da bosta ustanovila svoje podjetje z blagovno
znamko, ki je v Veliki Britaniji tedaj še ni bilo.

V tokratni številki predstavljamo naše kolege iz Anglije in Madžarske, saj skupaj z njimi
slavimo okrogle jubileje. JUB Kft. iz Madžarske letos slavi 25-letnico svojega delovanja, ponosni pa smo tudi na prvih deset let delovanja v Angliji. Smo pa lani v Skupini
JUB pozdravili našega najmlajšega člana, podjetje Gnezdo d.o.o. Podjetje se že od leta
2004 ukvarja s sonaravno gradnjo, s promocijo in uveljavljanjem naravnih gradiv ter
ekoloških gradbenih tehnik na Slovenskem trgu. Zdaj bomo ekološki pristop h gradnji
razvijali skupaj.

Izdajatelj: JUB d.o.o.
Glavna in odgovorna urednica: Jelka Slatinšek
Vsebinska urednica: Staša Marolt Sevšek
Avtorji: Staša Marolt Sevšek, Mihael Mlinar, Laci
Feher, Nevenka Kobal, Ivo Novak, Aleš Kovač,
Simona Sojar, Primož Hafner, Nejc Potočnik,
Urška Kerpan, Benjamin Divjak, Nastja Iskra, Lea
Ban, Andrej Virag, Darja Zore, ekipa JUBHome,
Iztok Kamenski
Kreativna zasnova in oblikovanje: Dada Pokorn
Tisk: Tiskarna Januš, 2017
Naklada: 4.500 izvodov
Naslov: JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani 28,
Sl-1262 Dol pri Ljubljani

Med letošnjimi novostmi vam predstavljamo revolucionarno fugirno maso AKRINOL
Fugamix, ki jo lahko niansiramo na mešalnih postajah v več kot 300 odtenkih. Preizkusite jo tudi vi in sledite novim trendom v kopalnicah. Všeč vam bo.

se rokovali in je tako izvedel za JUB, ter rast prodaje je pripeljala toplotno izolacijskih sistemov dodatno prilagoditi lokalnim razmeram in smo poleg pri nas znanih sistemov, certificirali tudi lokalne variante, kot je Cavity-Rail sistem ali sistemi
z njihovimi posebnimi zaključnimi sloji: Dash Render (v malto
nametan gramoz), Brick Render (v niansirano malto vdelana
podoba opeke), Brick Slip (na malto pritrjena imitacija opeke). Za vse standardne in navedene sisteme je British Board
of Agrément JUB-u z dodatnimi certifikati potrdil 60-letno življenjsko dobo ob upoštevanju predpisov glede vzdrževanja
fasadnih sistemov. Tako je postal trg s pravo mešanico poznavanja lokalnih razmer in potreb ter z našim poznavanjem
toplotne izolacije in visoko kakovostjo izdelkov eden najpomembnejših izvoznih trgov, kjer JUB njima lastnega podjetja.

In tako sta se odločila za slovenski JUB, ker so ju prepričali kakovost izdelkov in proizvodnje, širina ponudbe ter sogovorniki. Malce pa sta se najbrž tudi zaljubila v Ljubljano. S poznavanjem trga, ljudi in navad je Spectrum Systems zrastel v enega
od glavnih ponudnikov kakovostnih disperzijskih zaključnih
ometov in je bil prvi, ki je širil mrežo niansirnih postaj v vse
konce Združenega kraljestva in na Irsko. Zato smo se kmalu
dogovorili, da se spremeni ime družbe v JUB Systems UK s se- Ne glede na trenutno krizo, ki je poskrbela za manjše število
dežem v Leicesteru, kar je njima dalo verodostojnost in hkrati konkurentov, tržni delež blagovne znamke JUB še dalje raste.
kazalo na veliko zaupanje.
Širitev prepoznavnosti JUB-a, celo s princem Charlesom smo

Odlična novost je tudi JUPOL Gold Advanced, ki je visoko pokrivna notranja pralna
barva zdaj z še naprednejšo formulo, s katero smo še izboljšali njene lastnosti. Ker prihaja čas spomladanske osvežitve naših bivalnih prostorov, smo za kupce pripravili akcijo, v kateri ob nakupu 15l vedra v izbranem odtenku podarimo pomladno obarvani
vzglavnik Odeja.
Z nakupom naše legendarne barve JUPOL Classic pa lahko sodelujete v nagradni igri,
ki vas lahko popelje na uživanje v naravi, natančneje glamping v keltski hiški ob Kolpi.
Nekaj malega se bo v tokratni številki našlo za vse, vzemite si čas in prelistajte ga. Morda
dobite kakšno svežo idejo. Če pa potrebujete naš nasvet, se lahko oglasite v JUB Design Studiu na brezplačnem svetovanju naših arhitektov.
2

www.jub.eu

www.jub.eu

3

JUB v svetu

JUB že četrt stoletja na
Madžarskem
Družba JUB Kft., ki letos slavi četrt stoletja svojega obstoja, je ključni igralec
na trgu barv in toplotne izolacije na Madžarskem.

Za 25 let uspešne zgodbe JUB Kft. so zaslužni različni dejavniki, ki sestavljajo zmagovalni mozaik, in sicer dobra storitev,
korektni poslovni stiki, izdelki odlične kakovosti in predanost zaposlenih.

Družba je v 100-odstotni lasti družbe JUB kemična industrija d.o.o. iz Slovenije.
Poslovni sedež na Madžarskem je v kraju Celldömölk. Pred vpisom v sodni
register (11. 06. 1992) je slovenska matična družba je z zadrugo ’Sághegyalja
Mezőgazdasági Szövetkezet’ iz Celldömölka ustanovila skupno podjetje, ki se je
imenovalo JUB – Cell Kft.. Poleg, na trgu barv, priznane linije izdelkov Cellkolor,
ki jo je distribuirala zadruga, so bili vzporedno uvedeni tudi izdelki družbe iz
Slovenije, ki so v kratkem času postali priljubljeni na madžarskem trgu. JUB-Cell
d.o.o. je delal pet do šest let, nato pa je družba JUB Kft.odkupila 49-odstotni
delež zadruge Sághegyalja Mezőgazdasági Szövetkezet.

Kljub raznolikim trgom je največja prednost Skupine JUB ta, da se zna zaradi svoje strukture dobro prilagajati zahtevam in
kompleksnosti lokalnih trgov. Stalni razvoj in rast v Skupini JUB nenehno prinaša nove izzive. Zavedajoč se svoje preteklosti
gradimo prihodnost. Čestitke vsem zaposlenim in hvala vsem našim poslovnim partnerjem za zaupanje.

Pomembnejši mejniki:
•
•

leto 1992: Ustanovitev JUB Kft.
leto 1992: prihod prvega tovornjaka in ker še ni bilo viličarja, je bil tovor v tedanje skladišče Cellkolorja v Celldömölku preložen z ročno silo. Do danes je
srce kupcev v celotni državi osvojil z več kot 500 visoko kakovostnimi izdelki
iz svoje proizvodnje.
leto 1992: odprli smo prvo prodajalno v Celldömölku, do danes imamo že
več kot 600 prodajnih mest.
leto 1993: zgrajen prvi poslovni sedež na naslovu Celldömölk, Sági u. 218.
leto 1993: prva prodaja v vzorčni prodajalni, prvi kupec je Imre Csőre, ki je še
danes naš kupec v Celldömölku.
leto 1993: prva pogodba o pooblaščeni prodaji, Budafesték Kft.
od leta 2003 postavitev prvih strojev za mešanje barv za hitrejšo postrežbo
strank: Iso-Color Kft.- Keszthely, Átrimex Kft.- Békéscsaba, Anda Kft-Pécs.
člani začetne skupine družbe JUB Kft. leta 1993: Feher Laci starejši – izvršni direktor, Szabó Imréné Marika - fakturiranje, László Komondi - skladišče,
Gyula Német – regionalni predstavnik.
v prvem letu JUB Kft. proda 54 ton izdelkov; to so časi brez mobitelov
in interneta, vsa prodaja in vzdrževanje stikov je potekalo preko faksa ali
fiksnega telefona.
leta 2003 je bila v Törökbálintu odprta prva podružnica družbe JUB Kft., z
namenom lajšanja distribucije na državni ravni.
med leti 1992 in 1995 je bil izvršni direktor Feher Laci starejši. Od leta 1995
do 2010 je bila izvršna direktorica Metka Feher.
od 2010 do danes je izvršni direktor Feher Laci mlajši.
leta 2012 uvedba JUBIZOL fasadnega sistema kot poslovnega področja. Distribuciji začetnih barv, kitov, pomožnih materialov za hladno oblaganje je
leta 2012 sledila uvedba linija fasade s polistirolom iz lastne proizvodnje v
dveh tovarnah (Slovenija in Srbija).
leto 2016 v številkah: prihodek v znesku 2,2 Mrd HUF, več kot 500 odličnih
izdelkov, 85 strojev za mešanje barve in 400 prodajanih mest, 21 delavcev, 2
poslovna sedeža (Törökbálint, Celldömölk).

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
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Aktualno

			

JUPOL Gold Advanced
to pomlad osveži vaš dom

Pomladni dnevi nas kar kličejo k osvežitvi našega doma. V JUB-u smo pripravili pravo pomladno razvajanje. Za Vas smo izboljšali vrhunsko notranjo
zidno barvo JUPOL Gold, ki sedaj nosi pripono Advanced, ob nakupu 15-l
vedra barve v beli ali niansi pa Vam podarjamo pomladno obarvani vzglavnik Odeja.
Z nenehnim razvojem skrbimo, so našim kupcem na voljo vrhunski izdelki, zato
smo v letos na trg lansirali izboljšano različico visoko pokrivne notranje pralne
barve JUPOL Gold Advanced.
Poleg izboljšanega izdelka bomo našim kupcem podarili tudi pomladno obarvani vzglavnik. Vsem, ki boste od 1. aprila do 31. maja kupili najmanj 15 litrov barve JUPOL Gold Advanced v svojih izbranih barvnih odtenkih, bomo podarili še
čudovito mehak vzglavnik Odeja. In ne skrbite! Barvo JUPOL Gold Advanced je
mogoče niansirati v več kot 10.000 barvnih odtenkih, izbirate pa jih lahko pri
vseh trgovcih z barvami in gradbenim materialom z JUMIX mešalnicami.

JUPOL Classic 			 						
z vami v naravo
JUPOL Classic nagrajuje vašo zvestobo tudi v letošnji pomladi. V času, ko nas sonce vabi v naravo, našim zvestim
kupcem ponujamo sodelovanje v nagradni igri, ki jih bo popeljala v samo osrčje neokrnjene narave.
JUPOL Classic je uporabniku in okolju prijazna barva s tradicijo in šteje za pravo izbiro že več kot 45 let. Barva je izdelana na
osnovi vodne disperzije polimernih veziv in je uporabna za dekorativno zaščito sten in stropov v stanovanjskih, poslovnih
zgradbah, šolah, vrtcih, bolnišnicah, hotelih in drugih javnih stavbah.
Zaupanje uporabnikov bomo v letošnji pomladi še posebej nagradili. V nagradni igri, ki traja med 1.4. in 31.5.2017, bomo
podarili nepozabno doživetje. V neposredni bližini najpomembnejšega keltskega arheološkega najdišča v Beli krajini, bo
nagrajenec, z družino, lahko več dni užival v vsem udobju, ki ga nudi nov koncept preživljanja časa v naravi - glamping
v keltski hiški. V sodobni keltski hiški, mešanici sodobnega in tradicionalnega, zelenega zaliva reke Kolpe, s pogledom
usmerjenim na sončni vzhod, bo lahko v popolnem udobju razvajal svoje čute s kulinaričnimi dobrotami iz keltske dilce.
Na voljo mu bo tudi finska savna in wellness kotiček.
Več o nagradni igri in načinih sodelovanja si lahko preberete na naši spletni strani www.jub.eu.

JUPOL Gold. Uživajte v barvah in barvanju, saj je pot do profesionalnih rezultatov
povsem enostavna! www.jub.si

Spomladanski dogodki
v JUB Design Studiu
Mesec

Aktivnost

Tematika

Datum in ura:

April

Svetovanje

Arhitekt svetuje - eksterier

6.4. 2017 ob 16.00

Marec

Delavnica

Različne tehnike

16.3.2017 ob 16.00

April

Delavnica

Različne tehnike

20.4. 2017 ob 16.00
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Aktualno

JUB ponovno prejemnik
certifikata Program
odgovornega ravnanja
Družba JUB je tudi letos prejela certifikat Programa odgovornega ravnanja
in s tem pravico do uporabe logotipa POR za leto 2017.
Certifikat je podjetjem, ki so pristopila k Programu odgovornega ravnanja, na
krajši slovesnosti 31.1.2017 podelil Marco Mensink, generalni direktor CEFIC
Program odgovornega ravnanja (skrajšano POR, v angleščini »Responsible
Care®«) je svetovna pobuda kemijske industrije v okviru katere se podjetja prostovoljno zavežejo k nadstandardno skrbnemu ravnanju in pospeševanju napredka na področju varovanja zdravja in varnosti pri delu ter varstva okolja, kakor
tudi za odkrit in korekten odnos do javnosti. Cilji POR so usmerjeni predvsem
k nenehnemu izboljševanju stanja na področja ravnanja z okoljem, učinkovite
rabe energije ter varnosti in zdravja pri delu.

JUB sodeloval pri usposabljanju upravnikov
večstanovanjskih stavb
Gradbeni inštitut ZRMK je v lanskem decembru organiziral usposabljanje upravnikov večstanovanjskih stavb. Obravnavane so bile tematike s katerimi se upravniki pri svojem delu srečujejo, pri čemer je bil dobršen del predavanj
namenjen tudi tehničnim pristopom pri sanaciji objektov.
K sodelovanju so povabili tudi JUB kot proizvajalca fasadnih sistemov, saj imamo poleg proizvodnje materialov tudi svoj
razvojni center. Tema predstavitve je bila Projektni pristop tehnične podpore JUB, kjer smo predstavili naš način dela na
terenu, kot tudi določene materiale, ki pridejo v poštev pri sanaciji večstanovanjskih objektov. Ves čas je bil prisoten vsaj en
Jubovec, tako da so udeleženci lahko dobili odgovore na morebitna vprašanja, glede naših materialov in sistemskih rešitev.
Obisk na usposabljanju je bil zelo dober, kar pomeni, da je zanimanje za tovrstno tematiko veliko in se bo v prihodnje
smiselno udeleževati oziroma sodelovati na podobnih srečanjih.

Program odgovornega ravnanja znotraj dejavnosti kemijske industrije se danes
izvaja v več kot 60-ih državah po vsem svetu in tudi v Sloveniji, kjer se izvaja že
od leta 1998. Družba JUB se je Skupini POR v okviru Združenja kemijske industrije
pridružila že na samem začetku v letu 1999 in od takrat v njej ves čas aktivno
sodeluje.
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Novosti 2017

JUPOL Gold Advanced - visoko
pokrivna notranja pralna barva

JUBIZOL Silicone color

Nova, še naprednejša formula okolju prijazne visokopokrivne pralne barve,
s katero smo še izboljšali njene lastnosti. Primerna je za dekorativno zaščito
bolj obremenjenih notranjih sten in stropov, kjer želimo obstojen in estetski
videz barvane površine.

Nova vrhunska silikonska fasadna barva z mikroarmirnim učinkom zagotavlja poleg dobre pokrivnosti in dekorativne
funkcije tudi odlično zaščito površine ter tako fasadi omogoča daljšo življenjsko dobo.

Nova receptura je zadržala vse dobre lastnosti obstoječe barve:
•
•
•
•
•
•

vrhunski videz barvane površine;
možnost niansiranja v več kot 10.000 barvnih odtenkov;
visoko pokrivnost - razred 2. v vseh odtenkih;
odpornost na mokro brisanje - razred 2.;
paroprepustnost - razred 1.;
TÜV SÜD certifikat.

Barva je primerna za barvanje čvrstih fino ometanih in tudi grobih fasadnih površin. Vlakna ji omogočajo odlično
premoščanje mikro razpok in sanacijo zaključnega sloja. Odlična paroprepustnost, dolgotrajno visoka vodoodbojnost in
odpornost na atmosferske obremenitve so prednosti, ki jo uvrščajo med najboljše fasadne barve na trgu.
Nova generacija silikonske fasadne barve JUBIZOL Silicone color menja / združuje obstoječi barvi Revitalcolor silicone in
Jubosilcolor silicone. Na voljo bo v 2 bazah (1001 in 1000) ter 2 pakiranjih (5L in 16 L). S tem bomo trgovcu in izvajalcu
ponudili še boljši univerzalni izdelek, ki bo sedaj enostavnejši in bolj pregleden.

JUBIZOL Silicone color barvo je možno niansirati v (medium/pastel) C*-F, odlikuje jo dober oprijem na različne podlage,
visoka pokrivnost, izdatnost in lahka aplikacija. Vsekakor zagotavlja najboljšo zaščito fasadnih površin, dobro odpornost na
alge in plesni ter dolgotrajno povečanje odpornosti na klimatske vplive.

Dodatna zaščita fasadne površine pred pojavom alg in plesni
Izdelek smo okrepili s pomembnimi lastnostmi:
•

podaljšan čas obdelave - lažji nanos (lepo se razvleče, je lahka za nanos, ne
prši), omogoča daljši čas za popravo napak;
pri korekturah sledi valjčka niso opazne;
odpravljeno je zasuševanje barve na pokrovu;
poenoteno redčenje z vodo za vse baze (do 5 %).

•
•
•

Vse fasadne barve in dekorativni ometi izdelani v JUB-u vedno že vsebujejo izdatno zaščito pred pojavom alg in
plesni na fasadni površini objekta. Predstavljamo pa vam še dodatno zaščitno fasadne površine.
V primeru, da je objekt ali določena površina na objektu še posebej intenzivno izpostavljena posebnim vplivom iz okolja
na določeni mikrolokaciji, kjer zato lahko predvidevamo povečano potencialno nevarnost pojava alg in plesni, smo
pripravili ustrezno rešitev. Pri dodatni, zaščiti, se podaljša obdobje odpornosti površine pred pojavom alg in plesni za 100
% v primerjavi z ostalimi standardnimi izdelki.
Situacije, ko se pokaže potreba po takšni rešitvi so sicer redke, kljub temu pa je za objekte, ki imajo specifično lego in
orientacijo, to najbolj učinkovita in enostavna rešitev. Velikokrat se potrebo po takšni rešitvi lahko oceni iz stanja trenutne
stene / površine ali iz bližnje okolice, kjer je razrast alg in plesni viden tudi na okoliških predmetih (skale, drevesa, ograje,
sosednji objekti, itd..) Najbolj so ogrožene površine objektov, ki so zaradi svoje lege intenzivneje izpostavljene vlagi in kjer
se iz različnih razlogov površina ne osuši dovolj dobro in dovolj pogosto. Razlogi so lahko različni: bližina gozda, potoka,
severna senčna stran, neposredna bližina sosednjega objekta, drevesa ali hriba, ki zadržuje vlago, ustvarja zavetrje in
preprečuje osončenje površine.
Dodatno zaščito pred pojavom alg in plesni je mogoče naročiti pri naslednjih materialih: Revitalcolor AG 16l in JUBIZOL
Acryl Finish S 1,5/2,0/2,5 25 kg.
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Novi trendi
v kopalnicah

Med vsemi prostori v hiši in stanovanju je ravno kopalnica tisti prostor, kjer
se trendi najhitreje spreminjajo. Eden od razlogov je tudi v tem, da smo v
preteklosti dajali prednost funkcionalnosti, šele kasneje smo začeli upoštevati tudi udobje.
Včasih je bila kopalnica prostor, v katerem smo skrbeli za vzdrževanje osebne
higiene, zato smo jo pogosto postavili v najbolj temačen del hiše in jo od vrha
do tal oblekli v ploščice. Vedno bolj pa se zavedamo, da je kopalnica prostor, v
katerem preživimo kar precejšen del našega časa. Zato je prav, da mu posvetimo malce več časa tudi pri načrtovanju. Vedno več poudarka dajemo estetiki in
udobju, saj želimo, da tudi kopalnica dobi vtis »dnevnega« prostora. Tega pa ne
dosežemo samo z dodajanjem »dnevnega« pohištva v kopalnico, kar narekujejo
zadnji trendi, ampak predvsem s premišljenim in estetskim oblikovanjem samega prostora.

Novosti 2017

			

Poleg niansiranja, ima fugirna masa AKRINOL Fugamix še
veliko odličnih lastnosti:
•
•
•
•

je izredno fleksibilna, kar pomeni, da je še posebej primerna za zunanje površine;
je pripravljena za takojšnjo uporabo;
fugirna masa je zelo odporna na plesni in alge;
lahko se uporabi tudi za obnavljanje starih fug.

V nadaljevanju si bomo pogledali še drugo možnost, kako
narediti sistem, ki bo hkrati estetski in funkcionalen, s stenami brez ploščic pa na ta način približati kopalnico dnevnim
prostorom.

Po barvni karti JUB Favourite feelings lahko izberete več kot 300
odtenkov fugirne mase!

Stare in plesnive fuge lahko enostavno preplastimo.

Ne pozabimo na hidroizolacijsko zaščito
Zaradi vedno hitrejšega sistema gradnje na eni strani in varčevanja na drugi, se večkrat sprejemajo kompromisi prav
pri hidroizolaciji. To je zelo pomemben sloj, pri katerem se
nepravilnosti zlahka prikrijejo, saj na koncu ni viden. Tudi v
primeru, ko keramične ploščice položijo in zafugirajo profesionalni izvajalci, bo voda vedno našla pot do podlage. Ob
neustrezni hidroizolaciji se podlaga hitro začne vlažiti, kar
se najprej pokaže pri razpokanih fugah, kasneje pa lahko
začnejo odstopati tudi ploščice. Sanacija takšnega prostora
je zelo draga in zamudna.

Da lahko kopalnico približamo dnevnim prostorom, ni dovolj samo dodajanje
dnevnega pohištva (mizica, rastline, slike ...). Kopalnici vrnemo topel občutek z
ustrezno izbiro ploščic ali pa se vsaj na stenah izognemo keramičnim oblogam.
Če za trenutek odmislimo pohištvo, se vprašajmo, v čem se najpogosteje razlikujejo dnevni prostori in kopalnica? Po ploščicah, seveda! Obstajata dva načina,
kako lahko to razliko občutno zmanjšamo ali pa jo popolnoma izničimo. Prva
možnost je, da uporabimo veliko-formatno keramiko in, kar je še bolj pomembno, popolnoma skrijemo fuge. Zato potrebujemo fugirno maso, ki se bo popolnoma ujemala z barvo ploščic. Tu se stvari zapletejo, saj imamo največkrat na
izbiro od 20 do 30 pripravljenih nians, s tem pa postane barvno ujemanje ploščice in fugirne mase zelo omejeno. Zato smo v podjetju JUB, ki sodi med vodilne
proizvajalce notranjih barv in fasadnih sistemov, razvili revolucionarno fugirno
maso, ki se lahko, podobno kot barve in ometi, niansira na mešalnih postajah.
AKRINOL Fugamix je prva fugirna masa na svetu, ki se lahko niansira na mešalnih
postajah v več kot 300 odtenkov.
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Novosti 2017
Pravilna vgradnja hidroizolacije
Največkrat za hidroizolacijo kopalnic in drugih površin uporabljamo cementne
vodotesne mase, vse več pa izvajalci uporabljajo predpripravljene, enokomponentne vodotesne mase, ki lahko že z debelino 1 mm opravijo enako funkcijo,
kot cementne v 3 mm. Bolj kot hidroizolaciji ravnih površin, se moramo posvetiti
hidroizolaciji stikov, prebojev in kotov. Tu je nujna uporaba tesnilnih trakov, manšet in kotnih elementov Še posebno pomembni so ti detajli pri vgradnji kanalet
in sifonov, kjer se težave najhitreje pojavijo.

Dekorativno hidroizolacijo lahko uporabimo tudi na najbolj obremenjenih površinah, kot so tuš kabine, površine ob stranišču, kopalni kadi, umivalnikih …

Sanacija starih kopalnic
Podobno kot pri novogradnjah, je sistem uporaben tudi pri sanaciji kopalnic. Brez razbijanja, prašenja in velikih stroškov,
lahko čez obstoječe ploščice nanesemo Hydrosol Express 1K, ga prebarvamo in v zelo kratkem času dobimo povsem novo
kopalnico.

Najpomembnejše pri vgradnji hidroizolacije je pravilna izvedba stikov in prebojev, kar
lahko naredimo samo s tesnilnimi trakovi, kotnimi elementi in manšetami. Za tla je
priporočljivo uporabiti armirno mrežico.

Nov trend – dekorativna hidroizolacija
Edini izdelek na tržišču, ki lahko ponudi hidroizolacijsko zaščito in ga lahko hkrati
uporabimo tudi za dekorativne namene, je JUB-ova inovativna vodotesna masa
- Hydrosol Express 1K.

Pri sanaciji uporabimo najprej premaz za gladke in nevpojne površine – Akrinol Super grip, nato v dveh slojih nanesemo vodotesno maso Hydrosol Express 1K, pobrusimo in na koncu še prebarvamo z barvo JUPOL Latex ali JUPOL Strong.
Ne samo, da jo vizualno nadgradimo, kopalnica dobi hkrati še povsem nov hidroizolacijski ovoj, kar še podaljša njeno
življenjsko dobo. Obstajajo prostori, kjer lahko uporaba bližnjic privede do odličnih rešitev in obstajajo prostori, kjer to ni
priporočljivo. V kopalnici si bližnjic res ne smete privoščiti. To je prostor, kjer se naš dan začne in konča, tu se rojevajo nove
ideje. Da vas bo lahko kopalnica vsak dan posebej navdihovala in se boste lahko v njej popolnoma sprostili, poskrbite že v
fazi načrtovanja. Namenite kopalnici dovolj pozornosti, saj bo to odločitev, ki je ne boste nikoli obžalovali.

JUBIZOL Lepilna malta groba
Vodotesna masa za hidroizolacijske in dekorativne namene - Hydrosol Express 1K
Želja po estetski kopalnici in stenah brez ploščic, nam lahko ob nepravi izbiri
sistema povzroči več težav kot prednosti. Večkrat se uporabi bližnjica, da se stene izravnajo z običajno izravnalno maso in nato samo še prebarvajo s pralnimi
barvami. Do težav pride, če se zaključni sloj prebije, izravnalna masa se navlaži
in začne odstopati od stene. Prednost vodotesne mase za hidroizolacijo in dekorativne namene – Hydrosol Express 1K je ravno v tem, da jo lahko uporabimo
kot običajno izravnalno maso, ki se zaradi odličnih vodoodbojnih lastnosti ob
poškodbi zaključnega sloja ne navlaži in ne povzroča odstopanja zaključnega
sloja. Po nanosu drugega sloja vodotesne mase, steno samo pobrusimo in kot
zaključni sloj uporabimo JUPOL Latex na manj obremenjenih površinah in JUPOL Strong na površinah, ki so bolj obremenjene z vodo, kot so tuš kabine, površine ob kopalni kadi, umivalnikih, kuhinjskih pultih …Izdelava takšnega sistema
je estetska in učinkovita, predvsem pa ugodna in preprosta za uporabo.
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V naš asortiman lepilnih mal za toplotnoizolacijske sisteme dodajamo še grobozrnato
lepilno malto – JUBIZOL Lepilna malta groba.
Izdelek ima dve poglavitni prednosti. Prva je, da s tem izdelkom v dveh nanosih ne moremo
narediti osnovnega ometa, ki bi bil tanjši od 3mm, kar
onemogoča večje maximalno zrno. Ta lastnost je še
posebno koristna za kvalitetno izvedbo sistema saj
onemogoča, da bi lokalno nanašali pretanke plasti. Lažje pa
se skrijejo tudi stiki fasadnih mrežic. Druga pa je ta, da lahko
drugi nanos osnovnega ometa krožno zagladimo in se s
tem izognemo večjim nepravilnostim oziroma neravninam
na zelo ravnih stenah.
Uporablja se za izdelavo osnovnega ometa v JUBIZOL
fasadnih sistemih in za lepljenje vseh vrstizolacijskih plošč
(EPS plošče, plošče in lamele iz mineralne volne, XPS
plošče).
www.jub.eu
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Sejem Dom

				 Napoved sejma
Dom 2017
JUB se bo letos udeležil sejma Dom 2017 s še pestrejšim programom kot v
preteklosti. Sejem bo potekal na Gospodarskem razstavišču od 7. do 12. marca
2017. Zdaj že tradicionalno bo JUB razstavljal v osrednjem prostoru dvorane
Fontana.
Na lanskoletnem sejmu DOM se je s sistemom JUBHome base predstavil takratni
najnovejši član Skupine JUB, JUBHome d.o.o., njihova glavna novost letošnjega
sejma pa bo predstavitev celotne hiše JUBHome.
Poudarki JUB-ovega programa bodo tudi tokrat razdeljeni med notranje barve
JUPOL in fasadne sisteme JUBIZOL. Vidno mesto bo na letošnjem sejmu pripadalo
JUPOL Gold-u, naši visokopokrivni, pralni in okolju prijazni barvi, ki je uporabna za
dekorativno zaščito bolj obremenjenih notranjih sten in stropov ter je na voljo v
več kot 10.000 barvnih odtenkih.
Pod soji sejemskih žarometov bodo tudi toplotnoizolacijski sistemi JUBIZOL. Na
splošno nam vsi fasadni sistemi, tako obstoječi kot novi, omogočajo do 40 % prihranka energijske porabe pri ogrevanju, zagotavljajo visoko raven ekološke osveščenosti in so v celoti izdelani v Sloveniji. Celotna izpostavitev bo tako poskrbela,
da se boste lahko obiskovalci podrobno seznanili in poučili o vseh prednostih, ki
jih ponujajo JUB-ovi izdelki.
Strokovno osebje JUB-a bo ves čas trajanja sejma zagotavljalo, da boste obiskovalci dobili vse odgovore na vaša vprašanja, prijazne hostese pa bodo poskrbele,
da bo dogajanje na sejmu zanimivo in pestro prav za vsakogar izmed nas. Celoten
čas bo na voljo tudi LCD ekran, kjer bo možen ogled krajših in daljših filmov s praktičnim prikazom JUB izdelkov.
Seveda pa nismo pozabili niti na najmlajše obiskovalce sejma, ki jih bo razveseljevala JUB-ova maskota Bojan. Tisti pogumni, ki se bodo z Bojanom še fotografirali,
pa bodo nagrajeni s čokoladicami, ki jih ima Bojan vedno pri sebi.
Obisk sejma Dom 2017 bo tako zagotovo zanimiv za celotno družino.
Lepo vabljeni.
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Predstavljam vam družinsko podjetje Soboslikarstvo in pleskarstvo Drvenšak, Brigita Ogrizek s.p., ki je v lasti partnerjev direktorice Brigita Ogrizek in
prokurista podjetja Nenada Drvenšaka.
Začetki podjetja segajo v daljno leto 1991, ko je podjetje ustanovil Nenadov oče,
Stjepan Drvenšak. Na začetku je imelo podjetje dva zaposlena. Dela je bilo veliko, cene storitev so bile primerne in plačila urejena. Nenad je že od začetka rad
pomagal očetu in se nato kasneje v podjetju tudi zaposlil. Oče je bil njegov največji vzornik in učitelj. V poslu ga je naučil veliko pomembnih stvari, med njimi
tudi poštenja, kajti le poštenje je prava pot, da lahko obdržiš stranke in pridobiš
tudi nove.

JUB-ove reference

Vse ostane v družini Soboslikarstvo in pleskarstvo
Drvenšak, Brigita Ogrizek s.p.

razredom AA+, kar pomeni, da imajo zelo visoko sposobnost izpolnjevanja finančnih obveznosti.

Pogumno v prihodnost
Uspešno podjetje je sad dela družine in delavcev, s katerimi lepo sodelujejo, se spoštujejo, si zaupajo in so skupaj
usmerjeni k cilju, da naredijo podjetje čim uspešnejše. Podjetje se ukvarja z veliko dejavnostmi, to so soboslikarstvo,
fasaderstvo, pleskarstvo, čiščenje prostorov, manjša gradbena dela, keramičarstvo, in še bi lahko naštevali. Na veliko
veselje Nenada Drvenšaka se je za enako pot odločil tudi sin
Rene, ki že štiri leta vodi svoje podjetje. Sin bo kmalu prevzel
vodenje kompletnega družinskega podjetja, v katerem je že
zaposlena njegova partnerka Maja, ki skrbi za delo v pisarni.
Tako da se veselijo prihodnosti. Želimo jim uspešno delo še
naprej.

Vajeti prevzame direktorica Brigita Ogrizek
Leta 2002 je oče zbolel, zaradi česar se je odločil, da podjetje preda Nenadu in
mu pomaga po svojih močeh. Takrat so se za podjetje začeli težki časi, kajti tudi
sam ima zdravstvene težave in priznano invalidnost, zaradi česar podjetja ni mogel prevzeti. Zato ga je predal partnerki Brigiti Ogrizek, od koder tudi izvira ime
podjetja. Po prevzemu podjetja je bilo dela veliko, s partnerko in pomočnikom,
ki je pri njih zaposlen še danes, so pridno delali in strank je bilo vedno več. Žal
se je Nenad leta 2005 poškodoval in tako so delo začasno nadaljevali sami, dva
pomočnika in žena, na pomoč pa je priskočil tudi oče.

Z JUB-ovim fasadnim sistemom do rasti podjetja
Podjetje je skozi leta raslo in uspelo jim je letno proizvesti do 20.000 m2 izolacijskih fasad. Zelo so ponosni, da že od ustanovitve delajo zgolj z JUB-ovimi
materiali v sistemu JUBIZOL. Podjetje ima sedaj 12 zaposlenih za nedoločen čas,
ki prejemajo primerne plače in dodatke, pohvalijo pa se lahko tudi z bonitetnim
18
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Barve spremenijo dom

JUB Barvni trendi 2017
V letošnjih barvnih trendih se odpravljamo na potovanje po državah, ki so
del Skupine JUB in s svojim značilnim koloritom predstavljajo vsaka svoj kamenček v mozaiku barvne zgodbe JUB-a. Že od daljnega leta 1875.

BOSNA IN HERCEGOVINA – delček Orienta lahko začutimo v barvitem mestnem utripu Sarajevske Baščaršije, ki nas pričaka
s pisanim vrvežem in opojnimi vonjavami. Vse barve kave, topline bakra, svežine Neretve. Nekaj za vsak okus.

SLOVENIJA – našo popotovanje začenjamo med domačimi hribčki in gozdovi,
kjer si lahko spočijemo oko med neštetimi odtenki zelene, ki jo ljubimo. Zelene
v umirjenih kombinacijah z nežno rjavo barvo poletnih travnikov.

SRBIJA - nato se preselimo med zlatorumena žitna polja in obiščemo starodavno trdnjavo Kalemegdan. Topli zemeljski
odtenki, ki spominjajo na temperament trobentačev.

HRVAŠKA - pot nadaljujemo na jug, po prostranih širjavah lesketajoče modrine
morja. Tu nas med pljuskanjem valov pričakujejo slavni spomeniki preteklosti.
Modrikasti odtenki v družbi peščenih barv in poudarki v opečnatih niansah.
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Barve spremenijo dom

		

Barvna usklajenost
energetskih sanacij

V času Jugoslovanskega socializma je država na veliko gradila večstanovanjske objekte, saj je bilo izboljšanje takratnih stanovanjskih razmer ena
izmed prednostnih nalog državnega programa. Bloki v tistem času so bili
grajeni po takratnih standardih. Fasadni materiali in izolacija, v kolikor je
bila na objektu sploh vgrajena, so danes velikokrat že dotrajani. Zob časa
in nepravilna vgradnja materialov na objektih danes povzročajo ogromne
toplotne izgube.
Etažni lastniki stanovanj se zato vse pogosteje odločajo za energetske sanacije večstanovanjskih objektov, saj s tem ne le izboljšajo kakovost bivanja,
ampak tudi znižajo stroške ogrevanja. K energetskim sanacijam je deloma
pripomogla tudi država s subvencijami iz Eko sklada.

Upoštevajmo okolico

Kadar se stanovalci obrnejo direktno na nas, je včasih
težko uskladiti želje posameznikov v neko skupno sprejemljivo rešitev. V izogib neprimernim barvnim posegom
v prostor, v JUB Design Studiu arhitekti pripravijo barvne študije, kjer prikažemo najustreznejše rešitve. Včasih
pripravimo tudi barvno študijo »neustrezne rešitve« in
na tak način pomagamo svetovalcem do odločitve. In
vsekakor je zmota na papirju vedno boljša od zmote na
objektu…

Priporočeni odtenki
Odtenki, ki so trenutno trendovski, so na srečo tudi izredno primerni; to so nežni pastelni zemeljski toni, umazana bela ter siva. Vsi izraziti odtenki, kot so rdeča, rumena, zelena, modra in vijolična, veljajo za neprimerne
in največkrat kazijo podobo javnega prostora. Čeprav
je do močnih barvnih odtenkov načeloma kritična tudi
splošna javnost, še vedno obstajajo posamezniki, ki želijo
videti intenzivne neustrezne odtenke. Zato je smotrno,
da se stanovalci pri obnavljanju fasade obrnejo na stroko, ki lahko svetuje in opomni na morebitno neskladje v
prostoru ter lahko vpliva na presojo o izbranem odtenku.
Žal pa arhitekti nimajo možnosti odločanja o končnem
izboru odtenkov, saj tako odreja zakonodaja. JUB-ovi arhitekti si seveda prizadevajo, da bi v prostoru zaživelo
čim več fasad, ki se zlijejo s svojo okolico in jo celo polepšajo, hkrati pa si želijo sodelovati pri ustvarjanju javne
podobe in doprinesti k višji kakovosti javnega zunanjega
prostora.

Večstanovanjski objekti običajno tvorijo sosesko. Vse prevečkrat se dogaja,
da se posamezni objekt barvno obravnava individualno in se pozablja na
usklajenost s sosednimi objekti. Tako se ob nezavedanju celostne podobe
soseske izgubljajo podobe nekoč barvno in arhitekturno usklajenih blokovskih naselij. Arhitekti v JUB Design Studiu si prizadevamo, če le imamo to
možnost, da pri izbiri odtenkov fasade ne upoštevamo le objekta, ki se tisti
trenutek sanira, vendar vključimo v barvno študijo tudi celoten niz večstanovanjskih zgradb.

Barvna študija za večstanovanjski objekt
Takšna barvna študija nam vedno predstavlja izziv, saj je potrebno uskladiti
želje etažnih lastnikov, ob enem pa upoštevati tudi skladnost umestitve v
prostor. Najpogosteje stanovalci svoje želje uskladijo skupaj z upravnikom,
ta pa v imenu stanovalcev stopi v kontakt z JUB-ovimi svetovalci. Arhitekti pripravijo barvno študijo, na podlagi katere v JUB-u izdelamo dejanske
vzorce ometov. Vzorce dostavimo na lice mesta, kjer se stanovalci dokončno
odločijo za odtenek.
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Prikaz sestave fasadnega sistema:

Gorljivost je pri vgradnji novih ali obnovi starih objektov eden najpomembnejših faktorjev, ki ga je potrebno upoštevati. Pri tem je potrebno upoštevanje zakonodaje, kar pomeni, da se v primeru požara le-ta ne sme v določenem času
širiti na sosednji objekt, ravno tako pa mora biti omejen prenos požara po zunanjem ovoju fasade.
ETICS oziroma zunanji termoizolacijski kompozitni sloj z gorljivo ali negorljivo izolacijo je trenutno najbolj uporabljena fasadna obloga. Materiali, ki so vgrajeni v samo
stavbo, v veliki meri vplivajo na njegov razvoj in širjenje. Glede gorljivosti jih delimo
na gorljive in negorljive. Standard po katerem klasificiramo je SIST EN 13501-1, po
katerem dobijo materiali različne razrede gorljivosti (A1, A2, B, C, D, E, F). Za klasificiranje materialov po navedenih razredih je potrebno izvesti teste gorljivosti po 4
standardih: SIST EN 11925-2 (testiramo vpliv majhnega plamena na oblogo), SIST EN
13823:2002 (testiranje požara v kotu, ter njegov vpliv na širjenje), SIST EN 1182 (test
negorljivosti posameznih slojev) in SIST EN 1716 (test energetske vrednosti posameznih slojev).
Materiale po navedenih standardih delimo na negorljive (A1 in A2) in gorljive, ki so
lahko težko vnetljivi (razreda B in C), normalno vnetljivi (razred D in E) in lahko vnetljivi (razred F). Hkrati se pri klasifikaciji merita tudi hitrost in količina sproščenega dima
(oznaka s, razredi 1, 2, 3), ter količina nastalih gorljivih delcev (oznaka d, razredi 0, 1, 2).
Končna klasifikacija je tako npr. B-s1, d0.
Vse možne klasifikacije gradbenih materialov, ki jih lahko uporabljamo pri gradnji fasadnih oblog so podane v spodnji tabeli.
Stopnja gorljivosti gradbenega
materiala

Klasifikacija gradbenih materialov po SIST EN
13501-1 za materiale, ki se uporabljajo v fasadnih
oblogah.

Negorljiv

A1

A1

A2

A2-s1,d0
A2-s2,d0
A2-s3,d0

A2-s1,d1
A2-s2,d1
A2-s3,d1

A2-s1,d2
A2-s2,d2
A2-s3,d2

B

B-s1,d0
B-s2,d0
B-s3,d0

B-s1,d1
B-s2,d1
B-s3,d1

B-s1,d2
B-s2,d2
B-s3,d2

C

C-s1,d0
C-s2,d0
C-s3,d0

C-s1,d1
C-s2,d1
C-s3,d1

C-s1,d2
C-s2,d2
C-s3,d2

D

D-s1,d0
D-s2,d0
D-s3,d0

D-s1,d1
D-s2,d1
D-s3,d1

D-s1,d2
D-s2,d2
D-s3,d2

E

E

Gorljiv

Težko gorljiv

Normalno
gorljiv

Lahko gorljiv

2. 2 X armirni sloj s stekleno mrežico;

3. Osnovni premaz in zaključni sloj.

Širjenje plamena po zunanjem ovoju fasade je seveda različno nevarno glede na to o kakšnem objektu govorimo (visoke stavbe, nizke stavbe, eno ali več stanovanjske stavbe, gostinske stavbe, industrijske stavbe, bolnišnice, družbeni
objekti ...), vendar če dosega ETICS razred gorljivosti najmanj B-d0 se sistem lahko uporablja pod naslednjimi pogoji:
•
do 10 m višine ni omejitev;
•
od 10 do 22 m se širjenje požara v predelu nad okni omeji tako, da se nad okni ali po obodu stavbe vgradi požarno bariero, ki pa ni potrebna, če je debelina izolacije manjša od 10 cm.
Vsi JUBIZOL fasadni sistemi so glede gorljivosti klasificirani vsaj v razred B in je vgradnja sistemov na EPS možna do
višine 22 m.

Test požara na realnem objektu
Razredi gorljivosti, ki jih dobimo po trenutnih testnih metodah ne predstavljajo realnega požara, oziroma razmer ki
se dogajajo pri tem. Pri realnem požaru doseže temperatura nad odprtinami 900°C, kar pomeni, da lahko pride do
razpok v sistemu, skozi katere bi prišlo do direktnega stika z izolativnim sredstvom.
V JUB-u smo naredili primerjavo gorljivosti sistema po standardnih metodah in požarom na realnem objektu. V prvi
fazi smo naredili testiranja po standardnih metodah, pri katerih se je sistem klasificiral v razred B-s2, d0. V drugi fazi
smo izvedli test gorljivosti na realnem objektu, v katerega smo naložili kurivo. S testom smo testirali nastanek in
širjenje požara na več etažnem objektu. Rezultati meritev so pokazali naslednje:
•
Širjenje požara po površini fasade je bilo omejeno.
•
Armirni in zaključni sloj sta imela minimalen vpliv na širjenje plamena, EPS pa ni imel vpliva na potek gorenja.
•
Ogenj se v času testa ni razširil v gornjo etažo, ravno tako bi imele gasilne enote dovolj časa za začetek gašenja.
•
Najbolj kritičen del fasade je zaradi visokih izmerjenih temperatur in izpostavljenosti odkap na spodnjem oknu,
kar je bilo vidno tudi po fizičnem pregledu sistema po požaru. Pri vgradnji sistema je zato potrebno paziti, da je
ta detajl ustrezno vgrajen.
Posnetek testiranja gorljivosti na realnem objektu:

F

Fasadni sistemi se preskušajo na gorljivost kot celota, kar pomeni, da se naredi klasifikacija za celoten sistem, za vsako komponento posebej se izvaja
samo v primeru, če želimo doseči razreda gorljivosti A1 in A2.
www.jub.eu

1. Izolativno sredstvo (ekspandiran polistiren (EPS), ekstrudiran polistiren (XPS), kamena
volna, lesna vlakna, fenolna pena …);

E2-d2

Klasifikacije in testiranje gorljivosti za JUBIZOL fasadne sisteme
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Strokovnjak svetuje - EXTERIER

Testiranje gorljivosti
termoizolacijskih fasadnih
sistemov

Pred testom			

Med testom		

Po testu

Vsa izvedena testiranja so pokazala, da se JUBIZOL fasadni sistem, pri katerem je uporabljen EPS kot izolativno sredstvo, tudi ob realnem požaru obnaša dobro, saj je njegovo širjenje zelo omejeno. Vsekakor pa je potrebno pri gradnji
upoštevati tehnične smernice vgradnje posameznih elementov, saj je tudi od tega odvisna ustrezna požarna zaščita.
www.jub.eu
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Zaščita lesa barve za les

Les je eden izmed najstarejših gradbenih materialov, saj se za gradnjo bivališč
uporablja že tisočletja. Različne vrste lesa imajo različne fizikalno - mehanske
lastnosti in zato tudi različne namembnosti uporabe.

Za dobro izbiro vrste lesa je potrebno upoštevati:
•

mesto vgradnje oziroma izpostavljenost lesenega elementa (pod nadstreškom/na prostem, severna/južna lega, horizontalna/vertikalna vgradnja…);
namembnost izdelka (vrtno pohištvo, okna, vrata, ograja, fasadna obloga, talna obloga jedilnice…);
lastnosti lesa (trdota lesa, dimenzijska stabilnost, estetske lastnosti…).

•
•

Zaščita lesa pred vplivi okolja
Površinska obdelava je zadnja faza pri izdelavi lesenih elementov. Z njo izdelek
do določene mere zaščitimo pred vremenskimi vplivi in mu tako podaljšamo življenjsko dobo. S premazovanjem pa dosežemo tudi različne dekorativne lastnosti
(barva, otip, sijaj…) in les zaščitimo tudi pred škodljivci (glive, insekti).
Kljub temu, da se zavedamo pomena površinske obdelave lesa, pa se vseeno zgodi, da ji posvečamo premalo pozornosti. To se seveda najprej odrazi na propadanju površine, nato pa na propadanju celotnega lesenega predmeta na prostem.

Za dobro zaščito lesa pred vremenskimi vplivi je pomembno:
•

upoštevati konstrukcijske rešitve ob vgradnji (zagotovljeno mora biti hitro in
varno odtekanje vode, da les ni v neposrednem stiku z zemljo, da imajo strehe
dovolj velike napušče…).
les zaščititi s sredstvi, ki vsebujejo aktivne snovi (fungicidi, insekticidi), za preprečevanje razvoja lesnih škodljivcev kot so glive in insekti.
les zaščititi s sredstvi, ki učinkujejo vodoodbojno in ga tako zaščitijo tudi pred
ostalimi vremenskimi vplivi (UV svetloba).

•
•

Osnovno pravilo konstrukcijske zaščite je, da zagotovimo vodi prosto pot oziroma,
da ne pustimo zastajanja vode na lesenem elementu. Zato morajo biti vodoravni
profili ustrezno nagnjeni, spoji morajo biti pravilno oblikovani (profili za odtekanje
vode), robovi morajo biti ustrezno zaobljeni (tako zagotovimo enakomerno debelino nanosa zaščitnega premaza), površina kvalitetno mehansko obdelana (brušenje), zagotovljeno mora biti tudi zračenje hrbtnih delov lesa.
Za razvoj lesnih škodljivcev so potrebni ustrezni pogoji kot sta vlaga in toplota. Ker
predvsem pri lesu vgrajenem zunaj stika z vlago ne moremo povsem preprečiti
(vlaga iz zraka) je pomembno, da les najprej zaščitimo s biocidnimi pripravki (impregnacijo), ki preprečijo razvoj škodljivcev.

Ločimo dva tipa premazov: lazurni in pokrivni premazi

Zaščita lesa z lazurnim premazom 			

Zaščita lesa s pokrivnim premazom

V JUB-u za zaščito lesa ponujamo naslednje zaščitne premaze:
Premaze na vodni osnovi:
•
lazurni premazi (JUBIN Impregnacia F, JUBIN Lasur);
•
pokrivni premazi (JUBIN Decor primer, JUBIN Decor universal).
Premaze na topilni osnovi:
•
lazurni premazi (JUBIN Lasur classic, JUBIN Lasur UV premium);
•
pokrivni premazi (JUBIN Wood primer, JUBIN Email Universal).
Pri zaščiti je potrebno dodatno pozornost nameniti tudi prečnim rezom, ker je absorpcija vode na teh mestih še posebej
izrazita. Še najbolje je, da se ta mesta z ustreznim premazom popolnoma zatesni.
Za dobro zaščito je potrebna tudi dobra priprava podlage zato je pred premazovanjem z zaščitnimi sredstvi potrebno upoštevati naslednje:
•
Površina mora biti trdna, suha in čista brez slabo vezanih delcev, prahu, mastnih oblog ali druge umazanije;
•
Vlažnost lesa mora biti med 12-15 %, kar izmerimo z elektronskim merilcem, ki ga zapičimo v les in izmerimo vlažnost
lesa na določenem mestu
•
Smolnate madeže na površine lesa očistimo z nitro razredčilom in pustimo, da se površina dobro osuši;
•
Morebitne napake (razpoke, vdolbine,…) popravimo s kitom za les (JUBIN Akrilin);
•
Za prvi sloj nanesemo biocidno impregnacijo in nato 2-3 zaključne sloje (lazurni ali pokrivni premaz).

Za dolgo življenjsko dobo lesa
Les je naraven material in zanj je značilno, da vodo sprejema in oddaja. Zato je za učinkovito preprečevanje nabrekanja in krčenja lesa na prvem mestu zelo pomembna konstrukcijska zaščita, s katero predvsem preprečimo zastajanje vode na lesenih
elementih.
Les najučinkoviteje zaščitimo pred zunanjimi vplivi s kombinacijo konstrukcijske, kemične in površinske zaščite. Pri tem površinski premaz prekrije kemično impregniran les in s tem prepreči izpiranje zaščitnega (biocidnega) sredstva iz lesa. Za dolgo
življenjsko dobo lesenega elementa pa je pomembno tudi redno vzdrževanje oz. obnavljanje zaščitnega premaza.

Pri lazurnih premazih je struktura lesa dobro vidna, les zaščiten z lazurnim premazom dekorativno obarvamo, pri čemer pa ohrani svoj naraven videz. Pokrivni
premazi strukturo lesa popolnoma zakrijejo in tak lesen element ima nekoliko bolj
»plastičen« izgled, ker tekstura lesa ni tako vidna.
26
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JUBHome

JUBHome - sistem
dopolnjen z JUBHome ROOF
elementi
Začetek gradnje prvih JUBHome objektov

Pričetek gradnje JUBHome objektov

Razvoj in lansiranje JUBHome elementov poteka naprej in tako se je konec
lanskega leta sklopoma elementov JUBHome BASE IN JUBHome WALL pridružil še JUBHome ROOF, sistem toplotne izolacije lesenega ostrešja iz ekspandiranega polistirena (EPS).

Trenutno so v fazi izgradnje trije objekti. Načrtovanje projekta se začne z analizo lokacije, orientacijo objekta v prostoru,
izkoristkom sončne svetlobe ali zaščito pred pretirano izpostavljenostjo pred soncem. Napredna energijsko varčna hiša
upošteva naravne danosti in nudi visoko bivanjsko ugodje.
Investicija v kvaliteten dom se pokaže pri tekočih stroških in
stroških ogrevanja in se povrne že v manj kot desetih letih.
Investitorji so za nakup okolju prijazne varčne hiše deležni
subvencij in spodbud s strani eko sklada.

Primeren je za uporabo pri različnih oblikah lesenih ostrešij od enokapnic do
več stanskih streh, strehe s čopi in frčadami, s kapjo ali brez in prav tako za vse
naklone streh. Ker gre za najbolj izpostavljen del toplotno izolativnega ovoja
stavbe zahteva večje debeline izolacij. Tako ciljno prevodnost sistema ROOF pod
0,1 KW/m2K dosežemo z debelino 35 cm.

Slika 1: render strehe

Gradnja s sistemom JUBHome je enostavna in hitra, brez prirezovanja na gradbišču in brez odpadkov. Proces omogoča
združevanje gradbenih faz (toplotnoizolativni del konstrukcije je istočasno tudi opaž za vgradnjo betona in podlaga
za nanos zaključnih slojev) in s tem prihranek pri času in denarju. Čas gradnje je ekvivalenten času montažnega objekta
približno pol leta.

Izbrano stavbno pohištvo je energijsko učinkovito in montirano po RAL standardu, kar omogoča zrakotesnost tudi pri
odprtinah toplotnoizolativnega ovoja stavbe.
Prezračevanje je urejeno z rekuperacijo, ki omogoča stalen
dovod svežega zraka in nizke toplotne izgube. Zaradi masivnega AB jedra stene se toplota akumulira in prehaja skozi v
faznem zamiku, s čimer se temperatura v prostoru naravno
uravnava s prihranki pri ogrevanju in hlajenju. Hiša ima vgrajeno toplotno črpalko za ogrevanje prostorov preko talnega
gretja.
Na sejmu Dom 2017 načrtujemo lansiranje 16 JUBHome hiš
za končne kupce. Običajno je hiša velik življenjski projekt.
Postavljamo si vprašanje: kako živimo in kako gledamo na
svet okoli sebe. Trend osveščenosti ljudi za odgovornost do
okolja se v času ekoloških problemov dviguje in prav je, da
vsak graditelj doda svoj prispevek k zaščiti okolja v katerem
živimo, in boljši kakovosti življenja.

JUBHome je primeren za gradnjo na potresnih področjih po
našem Pravilniku o mehanski odpornosti in stabilnosti in je
testiran na Inštitutu za konstrukcije, potresno inženirstvo in
računalništvo IKPIR FGG in ZAG Ljubljana.
Vgradnja elementov je hitra, enostavna in natančna. Celotno toplotno izolacijo lesenega ostrešja izvedemo s pomočjo enega samega toplotnoizolativnega
modula, ki ga namestimo na lesene špirovce z osno razdaljo 56 cm, z zaporednim zlaganjem pravokotno na padnico izgotovljenega ostrešja.
Primarni cilj, ovoj hiše, je tako sklenjen in zagotovljena je sistemsko kakovostna
gradnja nizkoenergijskih objektov. Na tak način dobimo zvezen toplotnoizolativni ovoj z visoko stopnjo zrakotesnosti objekta z zanemarljivimi toplotnimi mostovi, kar je pomembna komponenta po smernicah pasivne gradnje. Naš končni
produkt je finalizirana masivna energijsko varčna JUBHome hiša po smernicah
nizkoenergijskih in pasivnih standardih gradnje.
Sprememba gradbene zakonodaje v evropski direktivi 2010/31/EU, v 9. členu
predvideva, da »države članice do 31. decembra 2020 zagotovijo gradnjo vseh
novih stavb v standardu sNES - skoraj nič energijskih stavb.« S hišo JUBHome
že danes izpolnjujemo zahtevane kriterije in smo za prihodnost pripravljeni s
produktom za trajnostno gradnjo in z odgovornostjo do okolja in ljudi.
Slika 2: shematski prikaz vseh JH sklopov
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Družba Interseroh vsako leto svojim poslovnim partnerjem,
s katerimi ima sklenjene pogodbe o ravnanju z odpadno
embalažo posreduje informacijo o tem koliko je bilo, na
račun reciklaže prevzete odpadne embalaže, prihranjenih
naravnih virov ter kolikšno je bilo zaradi reciklaže prihranjenih izpustov CO2. Tako je družba JUB s svojim ravnanjem
na področju odpadne embalaže v letu 2015 prihranila
2.861.661,82 ton materialnih virov ter zmanjšala izpuste CO2
za 335.736,72 ton.

JUB že 18. leto sponzor 			
mednarodne humanitarne akcije in tekmovanja
slikopleskarjev Slovenije
Letošnja mednarodna humanitarna akcija in 18.
tekmovanje slikopleskarjev in črkoslikarjev Slovenije
je potekalo v Splošni bolnišnici Trbovlje. Že tretje leto
zapored so se akciji pridružili tudi mojstri iz drugih
evropskih držav, zato je ta odmevna vseslovenska
humanitarna akcija postala že mednarodna.

ter podjetja, ki za akcijo preskrbijo vse potrebne materiale in
orodja, pač pa vsako leto razveseliti tudi uporabnike javnih
ustanov v eni od slovenskih regij.

Našim slikopleskarjem so se letos pridružile delegacije
pleskarjev iz Avstrije, Češke, Madžarske, Slovaške in Velike
Britanije, ogledalo pa si jo je tudi predsednik Upravnega
odbora Evropskega združenja slikopleskarjev UNIEP, Helmut
Schulz.

z osebjem bolnišnice pred tem pripravili še vse potrebne
barvne študije. Direktor Željko Kovačevič je poudaril, da
JUB na ta način izkazuje svojo družbeno odgovornost, saj
je s svojimi barvami v skoraj dveh desetletjih omogočil
prenovo številnih bolniških sob in ambulant v zdravstvenih
ustanovah, pa tudi učilnic in igralnic v šolah in vrtcih po
vsej Sloveniji. ''Smo ena najstarejših slovenskih tovarn s
kar 141-letno tradicijo, naša legendarna blagovna znamka
JUPOL pa ima že tudi svojih 47 častitljivih let. Upamo in
želimo si, da bodo z rezultati današnje humanitarne akcije v
Trbovljah zadovoljni vsi, tako tisti, ki so dela izvajali, kot tisti,
ki bodo z akcijo pridobili.''

Akcijo že vsa leta tradicionalno podpira JUB, ki zagotovi vse
potrebne barve in premaze, naši arhitekti pa so v sodelovanju

Pomagali smo obnoviti hodnike
večstanovanjskega objekta
Na Staretovem trgu v Litiji smo pomagali sanirati dotrajane hodnike večstanovanjske hiše. V hiši večinoma stanujejo socialno ogroženi posamezniki in
družine, stanovanja so v denacionalizacijskih postopkih, sodnih sporih, poleg
vsega pa stavba sploh nima upravnika, tako da so stanovalci sami skrbeli za
sprotna popravila.
JUB jim je priskočil na pomoč pri obnovi hodnikov, so pa med drugim sanirali tudi
kletne prostore in podstrešje, zamenjali dotrajano razsvetljavo in prebarvali tako
elektro omarice kot celotno hidrantno napeljavo po hiši. Dela v stavbi so potekala
povsem prostovoljno, zato končni izdelek toliko bolj navdušuje. Naši sodelavci iz
JUB Design Studia pa so jim pomagali s strokovnimi nasveti za obdelavo problematičnih površin.

V trboveljski bolnišnici je bilo na delu 97 slikopleskarjev
tekmovalcev in članov humanitarnih skupin, od tega 22
tujih, ki so v enem dnevu prepleskali kar 3.000 kvadratnih
metrov zidnih in drugih površin. Vrednost letošnje akcije
je tako po oceni organizatorja dosegla 67.000 evrov. Delo
slikopleskarjev je pozorno spremljala tudi županja Občine
Trbovlje, Jasna Gabrič, v živo pa si zjutraj potek dela ogledal
tudi Miran Jerič, župan Občine Hrastnik.
Državno tekmovanje slikopleskarjev, ki vsako leto poteka
v eni od javnih ustanov in predstavlja enega večjih
humanitarnih projektov v državi, si je pred 18. leti zamislil
slikopleskar Branko Goričan, ki je letos prevzel vlogo
predsednika akcije. Njegova ideja je bila tako v dobrem
združevati ne le slikopleskarje prostovoljce iz vse Slovenije
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Na večerni slovesnosti so vsem udeležencem podelili
priznanja, JUB pa je nagradil še najboljše tri tekmovalne
ekipe. Tudi letošnja akcija je zato odličen primer uspešnega
sodelovanja slovenskih podjetij z obrtniki, ki znajo združiti
moči tudi na tako obsežnem dobrodelnem projektu.
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Družbena odgovornost

JUB prispeval k prihranku
naravnih virov

JUB Akademija

Načrti JUB Akademije
v letu 2017
V današnjem visoko konkurenčnem in spremenljivem poslovnem okolju
so dobro usposobljeni zaposleni največja vrednost vsakega podjetja, zato
je nenehno izpopolnjevanje na vseh ravneh za poslovni uspeh sodobnih
podjetij ključno. Da bi podjetja lahko sledila in se pravilno odzivala na hitre
tehnološke spremembe, je pomembno, da razvijejo kakovostna in primerna
znanja, veščine in sposobnosti.
Izobraževalni seminarji in treningi, ki jih v JUB Akademiji pripravljamo, potekajo v
obliki dinamičnih interaktivnih delavnic, ki so mešanica teorije in prakse. Delavnice vsebinsko in izvedbeno prilagodimo ter jih pripravimo po meri naročnika.

'Tailor-made' predavanja JUB Akademije
Za slikopleskarje in fasaderje v letu 2017 načrtujemo tudi novost. Poleg 2-4 urnih
predavanj, ki so namenjena pretežno predstavitvi in spoznavanju prodajnega
programa, bomo izvajati tudi izobraževanja na terenu. Tovrstna predavanja so
namenjena večjim izvajalskim podjetjem in so popolnoma prilagojena potrebam in znanju udeležencev, prilagodimo pa tudi lokacijo izobraževanja, da se
ga lahko udeleži čim več zaposlenih. Pred samim izobraževanjem izpeljemo pripravljalni sestanek, na katerem se dogovorimo glede vsebin izobraževanja ter
morebitnih vprašanj in dilem, na katere bi udeleženci želeli dobiti odgovor.
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Pogosta vprašanja bralcev

Pogosta vprašanja naših
bralcev
Kako saniramo notranje stenske površine, poškodovane zaradi
poplav?
Prejeli smo vprašanje Marjana iz Lendave in objavljamo odgovor, ki bo zanimiv
tudi drugim bralcem JUB Magazina.

Razkuževanje notranjih stenskih površin:
Po umiku vode je stenske površine nujno potrebno umiti s toplo vodo in z blago
raztopino detergenta, ki ga uporabljamo v gospodinjstvu. Čiščenje opravljamo
ročno. Po umivanju pustimo površine, da se posušijo. Po sušenju (vsaj en mesec)
začnemo z razkuževanjem stenskih površin, pri čemer posebno pozornost posvečamo mestom, kjer so se pojavile zidne plesni. Takšna mesta najprej očistimo
z mokro krpo ali krtačo in plesni odstranimo. Posušene površine nato razkužimo
z mešanico izdelka Algicid Plus in vode (razmerje Algicid Plus : voda = 1 : 5),
ki jo nanašamo z večjim pleskarskim čopičem pri čemer jo vtiramo v stensko
površino. Po pojavu procesa penjenja pustimo stenske površine od 8 do 12 ur,
da se posušijo. Za močno okužene površine s plesnimi priporočamo dvoslojni
nanos mešanice Algicida in vode. Če med procesom čiščenja pride do krušenja
starih slojev barve, v nekaterih primerih tudi izravnalne mase ali ometa, takšna
mesta popravimo z izravnalno maso JUBOGLET Classic, ki ga lahko nanašamo v
debelini do 8 mm ali JUBOGLET Hobby kit, ki ga lahko debeloslojno nanašamo v
debelini 3 cm, izjemoma pa tudi do 5 cm.

z več nanosi običajne barve stanje le še poslabšamo. Stene zato premažemo s primerno zidno barvo JUPOL Block, ki jo
nanašamo dvakrat v razmiku 6 ur. Lahko pa uporabimo tudi ustrezni osnovni premaz JUPOL Denikol, ki ga nanašamo v
enem sloju v hujših primerih pa v dveh slojih. Počakamo, da se izdelek na steni posuši (čas sušenja enega sloja je 24 ur),
nato pa površine prebarvamo z eno izmed barv, ki so podane v opisu.

Barvanje notranjih stenskih površin:
Po sanaciji na zgoraj opisani način, začnemo z barvanjem stenskih površin z uporabo ene od spodaj navedenih barv:
•

JUPOL Citro - že vsebuje sredstvo •
proti morebitnemu ponovnemu
nastajanju stenskih alg in plesni;

JUPOL BIO Apnena notranja barva •
- zaradi visoke vsebnosti gašenega
apna ima na prebarvane površine
močan dezinfekcijski učinek;

JUPOL Classic - z dodatkom Jubocida 50 - 75 ml na liter barve (gre za
sredstvo, ki preprečuje nastajanje in
rast stenskih alg in plesni).

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

Nagradno vprašanje
Katera barva iz družine JUPOL je na voljo v več kot 10.000 barvnih
odtenkih?
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. Druga nagrada JUPOL Bio
silicate 5 l v beli barvi. Tretja nagrada JUPOL Trend 2,5l v izbrani niansi.

Blokiranje madežev na stenah:

Rešitev nagradnega vprašanja pošljite do 03.05.2017 na naslov: JUB Kemična industrija, d.o.o., Dol pri Ljubljani 28,
1262 Dol pri Ljubljani.

V madežih, ki ostanejo na zidnih ali stropnih površinah, so prisotne lahko topne
snovi, ki jih z običajnimi vodnimi zidnimi barvami ne moremo uspešno zakriti.
Madeži vedno znova migrirajo preko barvnih nanosov na površino, pogosto pa
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