TISKOVINA

Poštnina plačana pri pošti
SI-1262 Dol pri Ljubljani

Priporočam JUBIZOL
fasadni sistem!
Je celovit,
vgradnja enostavna,
kakovost pa vrhunska.

Zagotavljajo popolno kompatibilnost vseh komponent,
širok nabor odtenkov visoke obstojnosti in do 25 let
garancije. Z vgradnjo sistema boste porabo energije
močno zmanjšali, bivalno udobje doma pa občutno
povečali.
Priporočamo tudi, da obiščete jub.eu, kjer vas čakajo uporabni
nasveti in še veliko več.

25
do

let garancije

do

40%
prihranek

Fasadni sistemi s priporočilom
Letnik X
Številka 1
Marec 2018
JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani
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Nova generacija fasadnih barv

u

Preizkusite novo mobilno aplikacijo "JUB Home painter"

u

Prenovili smo prostore Slovenske fundacije za Unicef

u

Zakaj je EPS dobra izbira za stanovanjsko hišo

www.jub.eu

JUBIZOL FASADNI SISTEMI
S PRIPOROČILOM

Aktualno

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

Uvodnik
Pred vami je še ena številka JUB Magazina, tudi tokrat smo za vas izbrali zanimive in
koristne teme. Barve nas vsak dan navdihujejo in so naša strast. Kaj je vaša strast v
življenju? Če še to niste ugotovili, vam bodo naši letošnji barvni trendi, prav gotovo
pomagali pri odgovoru na to vprašanje.
Predstavljamo vam novo mobilno aplikacijo »JUB Home painter«, s pomočjo katere
boste lahko hitro vizualizirali izbran odtenek na lastni površini. Tako bo odslej izbira
odtenka za fasado ali notranji prostor še enostavnejša.
Naročniki JUB Home hiš so si svoj odtenek fasade že izbrali, saj so v januarju uspešno
prevzeli v uporabo štiri stanovanjske enote. Stavba v Grosuplju je bila izvedena kot
nadomestna gradnja polovice dvojčka, objekti v nizu na Viru pri Domžalah pa kot novogradnje.

Festival prostora
V Centru sonaravne gradnje Gnezdo je potekal prvi Festival prostora, namenjen naravni gradnji v celovitem pomenu
besede.
Pred približno letom in pol so se v Sloveniji začeli redno srečevati naravni graditelji iz celotne Slovenije, različnih strok: od
učiteljev, profesorjev do arhitektov in krajinarjev, restavratorjev, gradbincev, inženirjev, likovnikov in drugih. Direktor podjetja
Gnezdo Anton Pugelj je bil eden od pobudnikov združenja in ustanovni član. Združevanje in povezovanje je za naše podjetje
ena od prioritet v želji zakonske ureditve področja naravnih gradiv in sonaravne gradnje. Krog naravnih graditeljev je v času
svojega nastajanja prevzel ime Združenje za naravno gradnjo in s tem imenom nastopil na Festivalu prostora, ki je se je pričel
v skupnem uvodnem krogu vseh soustvarjalcev festivala, tako graditeljev kot udeležencev.

Med našimi najpomembnejšimi izdelki so tudi fasadne barve. Z uvedbo novih tehnologij in znanj v razvoj in proizvodnjo fasadnih barv smo dodatno izboljšali lastnosti
le-teh. Barve smo tudi oblikovno prenovili in postajajo del nove podobe izdelkov v
okviru ponudbe izdelkov za profesionalno uporabo.
V Centru sonaravne gradnje Gnezdo je potekal prvi Festival prostora, namenjen naravni gradnji v celovitem pomenu besede.
Naša odgovornost do okolja se kaže tudi v tem, da smo letos ponovno prejeli certifikat za pravico uporabe logotipa Program odgovornega ravnanja - POR, ki v okviru
Združenja kemijske industrije poteka že od leta 1998.

Festival je bil zasnovan z namenom ozaveščanja, izobraževanja in širjenja naravne gradnje, medsebojnega povezovanja in
spoznavanja med posamezniki, povezovanja arhitektov z izvajalci, ter sodelovanja med gradbeniki. Vsebinsko so se na festivalu prepletala teorija in praksa. Čez dan se je zvrstilo šest predavanj na temo naravne gradnje, ki so si sledila od bolj splošnih
in abstraktnih, do konkretnih in materialnih.
Obiskovalci so se preizkusili tudi v delavnici, kjer so mojstri naravne gradnje
predstavili praktični prikaz izdelave skeletne stene z naravnimi izolacijami kot
sta slama in konoplja ter nanašanje ilovnatih in apnenih ometov v teh sistemih.

Izdajatelj: JUB d.o.o.
Glavna in odgovorna urednica: Jelka Slatinšek
Vsebinska urednica: Staša Marolt Sevšek
Avtorji: Jelka Slatinšek, Sabina Podjed, Tone
Pugelj, Urška Kerpan, Staša Marolt Sevšek,
Nevenka Kobal, Boštjan Janc, Iztok Kamenski,
Ivo Novak, Katja Kerin Rozman, Danijel Lisičić,
Darinka Pečovnik, Nastja Iskra, Tanja Kavčič
Cvetko in ekipa JUBHome d.o.o.
Tisk: Tiskarna Januš, 2018
Naklada: 4.500 izvodov
Naslov: JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani 28,
Sl-1262 Dol pri Ljubljani

Tudi letos bomo veseli, če se nam boste pridružili na sejmu Dom, ki bo potekal na
Gospodarskem razstavišču od 13. do 18. marca. Že tradicionalno nas najdete v osrednjem prostoru dvorane Fontana.
Vaš JUB.
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Tone Pugelj, direktor JUB-ove odvisne družbe Gnezdo d.o.o., je predstavil podjetje, ki se je v zadnjem času posvetilo predvsem dobavi celotnega spektra naravnih materialov. V ta namen smo lani jeseni odprli prvi specializirani Center
sonaravne gradnje, kjer vam poleg široke palete izdelkov iz naravnih materialov,
nudimo tudi svetovanje in navodila za delo. V lanskem letu smo pričeli s proizvodnjo in prodajo prvih naravnih materialov razvitih in proizvedenih v Sloveniji z
lokalnimi surovinami. Nova linija naravnih materialov se imenuje NATIVA, tej liniji
pa bodo sledili še drugi naravni izdelki.
Dogodek je pritegnil preko sto ljudi iz celotne Slovenije, od Bohinja do Črnomlja, od Izole do Murske Sobote. Udeležba je
bila celo mednarodna, saj smo imeli obiskovalce tudi iz Hrvaške. ''Naravna gradnja ni le gradnja objektov z naravnimi materiali,
naravna gradnja je oblikovanje prostora skozi poslušanje narave.''

www.jub.eu
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Aktualno

JUB ponovno prejemnik certifikata
Program odgovornega ravnanja
Tudi letošnje leto je družba JUB pridobila certifikat za pravico uporabe logotipa Program odgovornega ravnanja - POR, ki v okviru Združenja kemijske
industrije poteka že od leta 1998.
POR je mednarodna pobuda kemijske industrije kjer se podjetja, ki delujejo na
področju kemijske industrije prostovoljno zavežejo, da bodo skrbela za neprestane izboljšave na področju varstva okolja, varovanja zdravja in varnosti pri
delu, kakor tudi za odkrit in korekten odnos do javnosti. V preteklem letu je bil v
okviru programa POR poudarek na kemijski varnosti, zato je bila tudi tema poročanja kemijska varnost in preprečevanje kemijskih nesreč. Podelitev certifikatov
POR, ki jih je prejelo 15 podjetij, je potekala 30. novembra 2017 na Gospodarski zbornici Slovenije, certifikate pa je slovesno podelil g. Robert Hribar, direktor
ZVO v podjetju LEK d.d .

Gnezdo d.o.o. organiziral Dan konoplje 					
v Centru sonaravne gradnje
Industrijska konoplja, kot ena najbolj vsestransko uporabnih rastlin, je tudi v Sloveniji vse bolj zastopano naravno
gradivo visoke kvalitete in širokim poljem uporabnosti. Izredno dolga in zelo močna konopljina vlakna so uporabni
na različnih področjih, od gradbeništva (izolacija, konopljini zidaki…), industrije (tekstil, olja, mila, pralni praški,
papir, biogorivo, kompoziti…), prehrane in kozmetike.
Na dogodku, ki smo ga organizirali decembra v Centru sonaravne gradnje, smo predstavili konopljino izolacijo Biofib v
ploščah, ki jo zastopamo in prodajamo v Sloveniji. Gre za izolacijski material z najmanjšim CO2 odtisom in visoko izolativno
vrednostjo. Za vezivo služi polietilen ali koruzni škrob. Konopljine plošče se uporablja kot polnilo v skeletni gradnji ter za
notranjo izolacijo sten, stropov in tal pri prenovi zaščitenih objektov. Lastnost ki tej izolaciji daje prednost pred ostalimi, je
visok procent vlage, ki jo lahko vsebuje, a kljub temu ne izgubi svoje oblike ali izolacijske vrednosti.
Arhitekt Sani Okretič Resulbegović je predstavil prvo slovensko hišo, izvedeno s tehniko brizganja konopljinega betona.
Konopljin beton se pri gradnji najpogosteje uporablja kot
polnilo v skeletnih konstrukcijah. Prednost konopljinega
betona je, da ima poleg izolacijskih lastnosti tudi velik
potencial akumulacije toplote. Glede na debelino se lahko
doda dodatni zunanji izolacijski ovoj, ki pa pri debelini stene
40 cm ni potreben. Pomembno je, da se površine tako zunaj
kot znotraj omečejo in pobarvajo z naravnimi materiali.
Na modni reviji ustvarjalke Lucije Zlodej smo si ogledali
konopljina oblačila LuNi za vse letne čase, od lahkih poletnih
oblek, do zimskih plaščev in jaken, podloženih s konopljino

prejo. Poskusili smo nekaj konopljinih dobrot zadruge
Konopko, ki povezovanje pridelovalce in predelovalce
industrijske konoplje, inovatorje, raziskovalce in druge
zainteresirane na področju konopljarstva. Na koncu smo
prisluhnili še o dobrobiti konopljine kozmetike.
Torej, konoplja do pred kratkim pozabljena in izvzeta iz
industrijskega napredka, se kot rastlina z najmočnejšimi
vlakni in naravna alternativa izdelkom na osnovi nafte vrača
na vsa področja našega življenja.
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Aktualno

JUB Akademija organizira
strokovne posvete za upravnike
večstanovanjskih zgradb
JUB Akademija v Dolu pri Ljubljani vsako leto organizira specializirane seminarje za upravnike večstanovanjskih stavb, kjer se seznanjajo z lastnostmi
požarno varnih fasadnih sistemov na EPS izolacijskih oblogah, garancijami,
sanacijskimi materiali, novimi predpisi in načini reševanja posledic poplav.
Upravniki se poleg investicijskih, vzdrževalnih in energetsko sanacijskih del seznanjajo tudi z najnovejšimi fasadnimi sistemskimi rešitvami, z detajli na fasadah
ter pravilno vgradnjo materialov za zaključna dela v gradbeništvu.

28. tradicionalni Posvet z nepremičninami
V Portorožu se je 9. in 10. novembra 2017 na tradicional- nekatera pomembnejša vprašanja s področja stanovanjske in
nem posvetu Poslovanje z nepremičninami zbralo skoraj prostorske politike države.
400 domačih in tujih nepremičninskih strokovnjakov.
Na posvetu so priznani in uveljavljeni predavatelji predstavili
Poleg predstavnikov GZS-ZPN so na srečanju sodelovali tudi aktualne in zanimive strokovne vsebine, hkrati pa so udeleženpredstavniki ministrstev za okolje in prostor, infrastrukturo, fi- ci lahko izmenjali svoje izkušnje, izrazili svoja stališča, predloge

JUB Akademija, s svojo izobraževalno dejavnostjo ter strokovnim usposabljanjem slušateljev, veliko pozornosti posveča tudi certificiranemu izobraževanju in
izvajanju ukrepov za učinkovito gospodarjenje z energijo.
Z izvajanjem tovrstnih seminarjev in treningov je JUB Akademija prevzela skrb za
nujna dodatna strokovna izpopolnjevanja na področju gradbeništva in energijsko optimizacijo stavb, da bi na eni strani končnim uporabnikom zagotavljala kar
najboljše sistemske rešitve, na drugi pa s predstavitvijo vedno novih, energijsko
dovršenih materialov zagotavljala prihranke in boljše, konkurenčnejše rezultate
v gradbeništvu.
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nance, javno upravo in pravosodje ter predstavniki Slovenskega nepremičninskega združenja – FIABCI, Združenja lastnikov
nepremičnin, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih
občin Slovenije.

in pobude. Strokovnjaki iz JUB-a so posvet dodatno obogatili
s predstavitvijo pomena energetske učinkovitosti in najnovejšimi fasadnimi sistemskimi rešitvami ter pravilno vgradnjo ali
uporabo materialov za zaključna dela v gradbeništvu.

Posvet je namenjen predvsem pregledu in oceni razmer na
stanovanjskem in nepremičninskem področju v državi, hkrati
pa predstavlja možnost za seznanitev stroke z aktivnostmi za
uresničevanje sprejete zakonodaje in za iskanje odgovorov na

Dosedanji posveti so s svojo kakovostno in strokovno izvedbo nedvomno upravičili svoj namen, zato so nepogrešljivi pri
uresničevanju zahtev, ki jih narekuje področje poslovanja z nepremičninami.

www.jub.eu
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Barviti živžav v JUB
Design Studiu

Jelenčki, snežaki, smreke, Miki miške, racmani…Otroška razigranost, smeh in
radovednost so v decembru in januarju popestrili dogajanje v JDS. Obiskali so
nas otroci stari od tri do pet let iz kar šestih vrtcev.
Ob čarovniji mešanja barv so spoznali poslanstvo JUB-a, s pravljičnimi junaki so
odpotovali v skrivnostno deželo pravljic ter z navdušenjem zavihteli čopiče. Tako
so beli stiroporni okraski, ki so nam jih prijazno pripravili v proizvodnji, dobili popolnoma novo barvito preobleko. Ko so nadebudni slikarji končali z ustvarjanjem,
so si na platnu pogledali risanko o medvedu Bojanu, ter z velikim pričakovanjem
poklicali našega pravega Bojana, ki se nam je z veseljem pridružil. Otroci so ga
najprej zadržano opazovali, a kmalu so z njim igrivo rajali in peli pesmice. Da je bilo
zadovoljstvo še večje in konec še bolj sladek, je poskrbel prav Bojan, ki je otroke
obdaril z JUB-ovimi čokoladicami.

Napoved Sejma Dom 2018
JUB se bo letos udeležil Sejma Dom 2018 s še pestrejšim
programom kot v preteklosti. Sejem bo potekal na Gospodarskem razstavišču od 13. do 18. marca 2018. JUB bo
že tradicionalno razstavljal v osrednjem prostoru dvorane Fontana.

V HYDROSOL kotičku bodo predstavljeni tako izdelki kot rešitve za hidroizolacijo teras, balkonov, sanacijo poplavljenih
površin, sanacijo kopalnic ter vgradnjo keramičnih ploščic.

Na lanskem Sejmu Dom smo na razstavnem prostoru JUB-a
predstavili celotno hišo JUBHome. Zaradi velikega zanimanja
ter povpraševanja po ponudbi, smo se letos odločili, da JUBHome d.o.o. postavi svoj lasten sejemski prostor. Poudarek
bo na nizkoenergijskih hišah in predstavitvi elementov JUBHome (ROOF, WALL, BASE). Vse elemente, združene v celoto,
si boste lahko ogledali na pravi maketi.

ki jih ponujajo JUB-ovi izdelki.

JUB-ov program bo tokrat razdeljen med notranje barve
JUPOL, fasadne sisteme JUBIZOL in vodotesne sisteme HYDROSOL. Možne rešitve in prednosti barv iz družine JUPOL
bomo spoznali preko nagradne igre, JUBIZOL fasadni sistemi
pa bodo predstavljeni z gradbenimi detajli s poudarkom na
njihovi izvedbi. Pravilna vgradnja fasadnih sistemov je zelo
pomembna, saj omogoča do 40 odstotkov prihranka pri
ogrevanju in hlajenju ter zagotavlja visoko raven ekološke
osveščenosti.

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 tudi s čokoladicami, ki jih ima Bojan vedno pri sebi.

Celotna predstavitev bo tako poskrbela, da se boste obiskovalci lahko podrobno seznanili in poučili o vseh prednostih,

Svoje unikatne izdelke so mali ustvarjalci odnesli s seboj in z njimi okrasili igralnice.
V zahvalo za prijetne trenutke, ki so jih preživeli v JDS-ju, so nam otroci ponovno
pripravili darilce. In mi bomo kmalu spet za njih pripravili kaj novega. Velikonočni
zajčki s košaricami pirhov so že na poti…

		
Mesec

Popoldanski dogodki
v JUB Design Studiu

Aktivnost

Tematika

Ura:

7. Marec

Predavanje

Predavanje interier

16.00 - 17.00

14. Marec

Delavnica

Delavnica – Dekorativa

16.00 - 18.00

21. Marec

Predavanje

Predavanje eksterier

28. Marec

Delavnica

Velikonočna delavnica - vrtec

16.00 - 17.00
9.30 - 12.00

Sejem Dom Plus

Ves čas sejma bo strokovno osebje JUB-a 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. Na LCD ekranu si bodo obiskovalci lahko ogledali krajše in daljše filme s
praktičnim prikazom uporabe JUB-ovih izdelkov.

Obisk sejma Dom 2018 bo tako zagotovo zanimiv za celotno
družino.
Lepo vabljeni.

V novembru 2017 sta na Gospodarskem razstavišču potekala dva sejma s skupnim sloganom Vse za dom, kjer je bila predstavljena ponudba stavbnega pohištva, ogrevalna in hladilna tehnika ter montažne hiše.
Med 186 podjetij iz 13 držav se je v okviru sejma DOM Plus prvič predstavil tudi
JUB. Vsebinsko je bil poudarek na našem razstavnem prostoru usmerjen na različne toplotnoizolacijske materiale kot del JUBIZOL fasadnega sistema ter na gradbene detajle s poudarkom na njihovi izvedbi. Obiskovalci so se lahko udeležili tudi
strokovnega svetovanja naših predstavnikov o fasadnih sistemih.
Oba sejma si je ogledalo 32.000 obiskovalcev, kar je 2000 obiskovalcev več kot jih
je bilo leto poprej.
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Projekt GELCLAD

Novosti 2018

		

Nova generacija fasadnih barv

Podjetje JUB je sedaj že eno leto in pol partner na projektu GELCLAD, ki je sofinanciran s strani Evropske unije. Mednarodni konzorcij dvanajstih partnerjev,
ki deluje na projektu, poleg podjetja JUB sestavlja še predvsem nekaj proizvajalcev posameznih komponent, renomiranih inštitutov (kot npr. Fraunhofer iz
Nemčije, BRE iz Velike Britanije, Pedro Nunes iz Portugalske) in univerza Brunel
Iz Velike Britanije.

Z uvedbo novih tehnologij in znanj v razvoj in proizvodnjo fasadnih barv smo dodatno izboljšali lastnosti le-teh.
Verjamemo, da bodo uporabniki še raje posegali po novi paleti fasadnih barv, saj le te sledijo novim spoznanjem
v panogi. Barve smo tudi oblikovno prenovili in postajajo del nove podobe izdelkov v okviru ponudbe izdelkov za
profesionalno uporabo.

Cilj projekta je razviti energijsko učinkovit in cenovno dostopen fasadni panel z
zelo dobrimi toplotno-izolacijskimi lastnostmi. To se namerava doseči s kombinacijo toplotne izolacije iz aerogela in lesno biopolimernih kompozitov (ecoWPC).
Možne so različne kombinacije teh dveh materialov, bistvo pa je, da dobre toplotnoizolacijske lastnosti panelu nudi aerogel (toplotna prevodnost naj bi bila okoli
17-18 mW/mK), ecoWPC pa mehansko stabilnost in zaščito pred zunanjimi vremenskimi vplivi. Na spodnjih dveh slikah je prikazan eden izmed možnih modelov
panela in izdelan prototip.

Vsestransko uporabna vrhunska fasadna barva ima med fasadnimi barvami najširšo ponudbo odtenkov. Nova generacija ima še izboljšano obstojnost in je odporna
na razvoj alg in plesni.

ACRYLCOLOR - akrilna fasadna barva za odlično zaščito fasade

Pomembno je vedeti:
•
•
•
•
•
•

najširši nabor barvnih odtenkov med fasadnimi barvami;
odlična obstojnost odtenkov;
najpogostejša izbira med fasadnimi barvami;
na razpolago prenovljeni bazi 1001 in 2000, bazo 1000 nadomešča 		
TRENDCOLOR;
izdelek je mogoče niansirati po barvni karti Favourite feelings v odtenke C-F
in barvni karti - JUB Barve in ometi odtenke 2-5;
pridobljen ETA certifikat v JUBIZOL sistemu.

REVITALCOLOR - z mikrovlakni obogatena barva za sanacijo fasadnih površin
Fasadna barva je najboljša izbira za sanacijo fasad z mikrorazpokami.

Pomembno je vedeti:

Paneli so sorazmerno lahki in bodo omogočali enostavno in hitro delo pri gradnji,
primerni pa bodo za novogradnjo in renoviranje.

•
•
•
•
•
•

velika embalaža prehaja s 16l na 15l pakiranje;
premošča razpoke do 0,3 mm;
učinkovito zavira razvoj alg in plesni;
na razpolago v bazi 1001, bazo 1000 nadomešča TRENDCOLOR;
izdelek je mogoče niansirati po barvni karti Favourite feelings v odtenke C-F
in barvni karti JUB Barve in ometi v odtenke 2-5;
pridobljen ETA certifikat v JUBIZOL sistemu.

Poleg izolacijskih panelov bo v sklopu projekta razvit tudi komplementaren sistem
pametnih loput za prezračevanje na bazi polimerov in zlitin s spominskimi sposobnostmi reproduciranja oblike.

TRENDCOLOR - siloksanizirana, mikroarmirana fasadna barva za intenzivne odtenke
Vrhunski barva TRENDCOLOR je v svoji široki ponudbi intenzivnih, nasičenih in »cool«
odtenkov namenjen vsem tistim, ki želijo objekt poudariti z arhitekturnimi detajli in ga
narediti posebnega ter unikatnega.

Pomembno je vedeti:

Več o projektu lahko najdete na https://gelclad.eu/
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•
•
•
•
•
•

odtenke odlikuje vrhunska UV obstojnost;
COOL odtenki preprečujejo pregrevanje površine;
vsebuje mikrovlakna in učinkovito sanira mikrorazpoke;
odporna na razvoj alg in plesni;
izdelana iz tehnološko naprednih komponent;
v celoti nadomešča sedanje baze 1000 pri barvah ACRYLCOLOR in 		
REVITALCOLOR AG.

www.jub.eu
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030A
050A
060A
070A
080A
090A
100A

»COOL« odtenki - temnejši odtenki
za celotno fasadno površino

110A
120A
130A
140A
150A
160A

Cool odtenki so rešitev za vse tiste, ki želijo temnejši odtenek na celotni fasadni
površini. Narejeni so iz IR reflektivnih pigmentov, ki odbijajo sončne žarke in s tem
zagotavljajo do 25 % nižje temperature na površini, kar preprečuje prekomerno
raztezanje fasad zaradi pregrevanja. Odtenke v cool različici lahko naročite v
izdelkih JUBIZOL Trend finish S in T (glajena/smooth struktura in zaribana/trowelled
struktura) ter v TRENDCOLOR fasadni barvi.

NANOCOLOR - samočistilna silikonska mikroarmirana fasadna
barva
Silikonska fasadna barva je vizualno in po velikosti pakiranja usklajena z ostalo ponudbo fasadnih barv.

170A
190A
200A
220A
230A
290A

Po barvni karti JUB je na razpolago 10 odtenkov (prikaz), po barvni karti JUB
FAVOURITE FEELINGS pa še dodatnih 44 (odtenki z zvedico in polno hiško ter hiško
s pasico z Y<25). Odtenki so dobavljivi samo iz JUB-a.

310A
320A
330A

SILICATECOLOR - silikatna fasadna barva z mikroarmirnim
učinkom
Nova generacija mikroarmirane silikatne fasadne barve
Silicatecolor nadomešča izdelka REVITALcolor silicate in
JUBOSILcolor silicate. S skupno petih baz pri obeh izdelkih
smo prešli na 2, pri čemer odlično pokrijemo celotno področje
uporabe stare generacije fasadnih barv.

340A
380A
400A
385A

Pomembno je vedeti:

190B

•
•
•
•
•
•

400B
385B
060B
120B
030B
070B
080B
100B

velika embalaža prehaja s 16l na 15l pakiranje;
primerna za gladke kot tudi enakomerno hrapave podlage;
vsebuje mikrovlakna in premošča lasaste razpoke;
nižja poraba glede na Revitalcolor Silicate;
primerna za sanacijo spomeniško zaščitenih objektov,
izdelek je mogoče niansirati po barvni karti FF.

SILICONECOLOR - silikonska fasadna barva z mikroarmirnim
učinkom
Silikonska fasadna barva je vizualno in
po velikosti pakiranja usklajena z ostalo
ponudbo fasadnih barv.

090B

JUPOL Amikol - vrhunska pralna barva z učinkovito zaščito filma pred okužbo z bakterijami in
zidnimi plesnimi
Vas pestijo okužbe z bakterijami in zidnimi plesnimi? V takih primerih je barva JUPOL
Amikol ena od možnih rešitev pri omenjeni težavi. Barva je primerna za živilsko industrijo in javne ustanove.

Pomembno je vedeti:
•
•
•

110B
040B
020B

•

010B

primerna za prostore, kjer se zahteva vrhunska čistoča in higiena;
preprečuje pojav in razvoj bakterij in zidne plesni;
izdelek je mogoče niansirati po barvni karti Favourite feelings v odtenke D-F
in barvni karti JUB Barve in ometi v odtenke 3-5;
dodatno smo uvedli 5l pakiranje, ki je še posebej namenjeno končnim 		
potrošnikom.

010C
020C
090C
100C
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JUPOL Pasta za čiščenje rok
JUPOL Past za čiščenje je prilagojena posebej za slikopleskarje, saj
hitro, globoko in temeljito čisti trdovratne madeže z rok.

Pomembno je vedeti:

• odlično odstranjuje madeže zasušene barve in ostalega
gradbenega materiala ter madeže masti, olja, črnila ipd.;
• zelo dober čistilni učinek, saj vsebuje posebne sestavine za
odlično čiščenje madežev;
• s pomočjo dodatka posebne formule pa kožo omehča in
zaščiti.

Osnovni premazi v novi preobleki!
S prenovo fasadnih barv novo podobo dobivajo tudi osnovni premazi. Šifre in
pakiranja ostajajo nespremenjene. Na trg bodo izdelki prihajali sukcesivno tekom
leta.

FUGIRNE MASE in drugi izdelki v mali embalaži
Fugalux in še nekaj drugih izdelkov 'v prahu' dobiva novo embalažo. V naslednjem
letu bodo sukcesivno prišli izdelki z enakim designom vendar v novem tipu
embalaže na prodajna mesta. Nova embalaža zagotavlja boljšo vodotesnost in s
tem boljšo obstojnost pakiranega izdelka. Izdelek se ne praši, kar je dobro tako za
trgovce, kot končne uporabnike. Izdelki v 5 kg embalaži bodo imeli tudi ročaj la
lažje nošenje.

JUPOL Classic A+_plakat B2_500 x 707 mm_SLO_2018_Q.indd 1
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Preizkusite novo mobilno aplikacijo
"JUB Home painter"
Odslej bo izbira odtenka za fasado ali notranji prostor še enostavnejša! Pri
tem vam bo v pomoč JUB-ova nova aplikacija JUB Home painter. S pomočjo
aplikacije boste lahko hitro vizualizirali izbran odtenek na lastni površini.

Aplikacija nudi:

• možnost barvanja lastnih objektov;
• možnost barvanja tipskih objektov (hiše JUB Home, ter različne prostore za
navdih v interierju);
• možnost primerjanja izdelanih projektov;
• možnost prikaza priljubljenega odtenka po barvni karti JUB favourite feelings;
• informacije o dostopnosti odtenkov v posameznih materialih za interier/
eksterier;
• možnost formiranja »lastne barvne palete« - palete odtenkov po vaši želji;
• kalkulator porabe;
• aktualne novice & barvni trendi & druge koristne informacije.
Aplikacija je dostopna v spletnih trgovinah »Google play« in »I – store«, na voljo pa
je tudi spletna različica na strani www.jubhomepainter.eu. Preizkusite aplikacijo in
nam sporočite vaše mnenje. Med vsemi ki boste z nami na info@jub.si delili svoj
projekt do 30.5.2018, bomo izžrebali tri, ki boste prejeli simbolično darilo.

16

www.jub.eu

www.jub.eu

17

JUB-ove reference

			 Vsakdo potrebuje svojo
priložnost

Predstavljamo podjetje Gračič, slikopleskarstvo in gradbena dela d.o.o iz Koroške in njegovega lastnika, Damirja Gregorja, ki pravi, da se zaupanje gradi
postopoma in skozi čas.
Damir je podjetje prevzel leta 2002 pri komaj 22 letih. Začetki podjetja pa segajo
že v leto 1984 in Damir se s ponosom ozira nazaj v čas, ko je njegov oče Ševal
Gračič zapustil službo v Tekolu in odprl samostojno obrt slikopleskarsko podjetje
Gračič. Takrat v tistem času, času velikih državnih podjetij, to vsekakor ni bilo lahko.
Podjetje je Ševal potem kmalu razširil in uresničil svojo vizijo. V letu 1994 je bilo
zaposlenih že 35 ljudi, predvsem rojakov iz Bosne in težje zaposljivih domačinov.
Damir pravi, da je oče Ševal vedno govoril, da vsak potrebuje svojo priložnost.
V času po osamosvojitvi Slovenije, ko je na ozemlju bivše Jugoslavije še divjala
vojna, so pomagali mnogim rojakom iz Bosne. Spominja se, da je k njim prišlo več
kot sto sorodnikov in prijateljev njihovih zaposlenih. Vsem so ponudili zatočišče in
jim pomagali do stanovanja in zaposlitve ter jim omogočili ekonomsko varnost. S
tem so se v podjetju oblikovali delavci, na katerih še danes stojijo temelji podjetja.

skozi čas racionaliziral in optimiziral ter v letu 2013 prešel iz s.p. na d.o.o., slikopleskarstvo pa je vseskozi glavna dejavnost podjetja. Leta 2011 so se intenzivno razširili tudi na izdelavo toplotnoizolacijskih fasad na velikih objektih, seveda z našimi JUBIZOL
fasadnim sistemom Toplotnoizolacijske fasade na manjših objektih pa so delali že prej.
V letu 2017 je sedež podjetja Damir prenesel iz Prevalj v Dravograd, kjer imajo skladiščne prostore in pisarne. V podjetju, ki je
prebrodilo vse možne krize, je sedaj zaposlenih 17 oseb. In pravi, da ga ob podpori investitorjev, strank in dobaviteljev ter tudi
JUB-a, kot zvestega partnerja, ni strah prihodnosti podjetja.
Prav lepo je bilo pogledati slike zaposlenih na objektih iz njihovih začetkov, videti kako se je delalo takrat in ob tem na sliki
videti tudi JUPOL Classic v embalaži iz tistega obdobja. Tudi mi v JUB-u smo veseli in ponosni, da smo del te uspešne zgodbe
že od njihovih začetkov do danes. Zahvaljujemo se za lojalnost in Damirju ter vsem zaposlenim v podjetju Gračič d.o.o želimo
obilo poslovnih uspehov.

Uspešno so prebrodili vse krize
Samo s trdim delom in hitrim prilagajanjem na težko situacijo v gradbeništvu je
podjetje prebrodilo mnoge težave vse do leta 2002, ko je tako podjetje kot njihovo
družino prizadelo najhujše, saj je očeta premagala kratka in huda bolezen. Damir
se je čez noč znašel pred težko odločitvijo, ali naj prevzame podjetje ter tako omogoči zaposlenim nadaljnjo ekonomsko stabilnost in odločil se je za slednje Sam
pravi, da je s podjetjem odraščal in tako uspešno reševal vse krize.
Svojih konkurenčnih prednosti nikoli ne išče v nizkocenovnih materialih slabše kakovosti, zvest je eni blagovni znamki, tako za slikopleskarstvo kot za fasaderstvo.
Uporaba kakovostnih in zdravju prijaznih izdelkov je zanj konstanta. Poslovanje je
18

www.jub.eu

www.jub.eu

19

Barve spremenijo dom

Barvni trendi 2018
Naša strast so barve. Kaj je vaša strast v življenju? Če še ne veste, vam bodo
letošnji barvni trendi morda pomagali to ugotoviti.

TRAVEL – Barve tople idilične plaže na oddaljenem kotičku sveta. Turkizno morje, temno modro nebo, peščena plaža,
vesela oblačila. Za vse ljubitelje potovanj.

SPEED – Drzna barvna paleta za vse, ki vedo, kam hočejo. Temna nočno modra v
kombinaciji s kontrastno rumenooranžo, golobje modra in nežno rjava vas težko
pustijo ravnodušne. Dirka skozi jesensko pokrajino na sončen dan.

SPIRITUAL – Umirjena barvna kombinacija vseh odtenkov tišine, od temno
modre globine morja, pastelno modrikastega neba, kraljevsko modre tihe zimske
pokrajine, do nežno peščeno rjave. Za vse, ki jih ni strah stika s samim seboj.

20
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DANCE – Nežni in krhki odtenki plesa. Nežno roza baletnih copatkov. Pomladno zelena prvih krhkih listov, ki plešejo v
vetru. Nežna sivina rahlega pomladnega dežja. Topli rumeni žarki sonca, ki prežene zimo. Nekaj za vse ljubitelje romantike.
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Barve spremenijo dom

Misija: Barvna študija nove
fasade
»Dober dan... Obnovili bomo fasado in odločili smo se za vaš fasadni sistem. Povedali so nam, da nam lahko izdelate barvno študijo...«
Telefonskih klicev in elektronskih sporočil s tako vsebino v JUB Design Studiu
v tem času prejmemo vsak dan več. Seveda, saj nam že vreme namiguje, da
se bo kmalu pričela pomlad in z njo, tako kot vsako leto, začetek urejanja
naših domov in okolice. Vsi smo že v nizkem štartu: tako izvajalci, prodajalci,
arhitekti, kot tudi lastniki, ki bi svoje domove obnovili. Najbolj angažirani
bodoči lastniki novih fasadnih preoblek so se na misijo 'Barvna študija nove
fasade' podali že v zimskem času. Tako so si zagotovili dovolj časa za zbiranje
vseh potrebnih informacij, ki jim bodo v pomoč pri izbiri fasadnega sistema
in dovolj časa za razmislek o novem izgledu doma. Še vedno pa ostaja kopica
tistih, ki o novem izgledu začne razmišljati, ko izvajalci že nanašajo zadnji sloj
lepilne malte. Odločitev, ki jo običajno sprejmemo za naslednjih 15, 20 let, ni
enostavna, še posebno, če nam izvajalci že močno dihajo za ovratnik.

Fotografiranje objekta
Fotografije omogočajo, da namesto našega obiska objekta na terenu, obiščete naš salon. Fotografije morajo biti kvalitetne (v velikosti vsaj 2MB) in,
če je le mogoče, posnete v vogal hiše, tako, da sta na eni fotografiji vidni
dve stranici, kar bistveno pripomore k boljši predstavi. V objektiv ujamemo
pogled, ki je za stanovalce najbolj pomemben, brez motečih elementov, ki
so sicer del našega doma, a nam ta pogled zastirajo. Perilo, ki smo ga zjutraj obesili pred hišo ali na balkonu, pustimo, da se posuši in pred fotografiranjem suhega odnesemo v hišo. Še soseda prosimo, če lahko naš jekleni
konjiček za nekaj trenutkov zavzame parkirišče na njegovem dvorišču in vse
je nared za »fotoshooting«. Če je naša okolica močno ozelenjena, je dobro
razmisliti o fotografiranju objekta pozno jeseni ali pozimi, saj bujni zeleni
in cvetoči listavci res čudovito popestrijo vsako fotografijo, a lahko močno
zastrejo pogled in v tem primeru nam pri obdelavi objekta pomaga lahko le
bujna domišljija.
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Med smernicami in željami
Arhitekti pri pripravi barvne študije upoštevamo smernice, ki nam jih narekujejo arhitektura objekta, okolje v katerem se nahaja ter materiali in barve elementov, ki v tisti
fazi objekt definirajo. A hiše niso samo objekti umeščeni
v prostor, predvsem so to domovi. Zato ne smemo pri
izgledu novega ovoja zanemariti želja stanovalcev.
Nekateri imajo že pred obiskom našega salona natanko
izdelano vizijo kakšno fasado si želijo, nekateri pa o tem
niso razmišjali niti ob nedeljski jutranji kavi ali na poti v
JUB Design Studio. Oba primera predstavljata za arhitekta izziv. V prvem je naša naloga, da če se vizija ne sklada
z osnovnimi smernicami, stranki v treh različicah barvne
študije, ki jih ima na voljo, predstavimo njeno vizijo in
dve naši alternativi, s katerimi se poskušamo približati željam stanovalcev in istočasno ustvariti harmonično ravnovesje v okolju. Tudi v primeru, ko imamo popolnoma
proste roke pri izbiri barvnih nians in oblikovanju fasade,
nimamo lahke naloge. Naše delo je v začetni fazi res lažje,
a na koncu je predvsem vprašljivo zadovoljstvo stranke z
rezultatom. Večkrat se zgodi, da je šele izdelana barvna
študija povod za začetek razmišljanja, v kakšni hiši želimo
živeti. Zato strankam omogočimo dve dopolnitvi študije,
saj je naš glavni cilj njihovo zadovoljstvo. Včasih je želje
glede izgleda težko ubesediti, zato si pomagamo tudi s
skicami, s primeri že izdelanih študij ali s fotografijami
všečnih objektov.

Dobra komunikacija s stranko je ključna
Bistveni element našega sodelovanja je dobra komunikacija. Le z njo je misija 'Barvna študija nove fasade' uspešna in s tem naše poslanstvo izpolnjeno: stanovalcem
pomagati pri preobrazbi njihovega doma, okolici pa s to
preobrazbo zagotoviti harmonično nadgradnjo.

www.jub.eu
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JUBHome

			

JUBHome objekti
predani naročnikom

navo zidov in poviški opor za strešne trikotne zidove višine
do 6.0 m. Ti elementi so bili razviti po izgradnji prvih objektov, kjer se je pokazalo, da osnovne opore ne zadoščajo za
visoke zidove in vogale, kjer je pritisk betona med betonažo
podvojen.

V JUBHome d.o.o. so v januarju 2018 uspešno predali v uporabo štiri
stanovanjske enote zgrajene za individualne naročnike. Stavba v Grosuplju je
bila izvedena kot nadomestna gradnja polovice dvojčka, objekti v nizu na Viru
pri Domžalah pa kot novogradnje.

Etažnost objekta je dosegla maksimum, ki ga dopušča sistem
temeljne plošče JUBHome BASE s tlačno trdnostjo 400 kPa.
Objekt ima klet, pritličje, nadstropje in izkoriščeno podstreho,
kar pri potresnih obremenitvah že dosega mejno nosilnost
toplotno izolacijskih plošč pod temelji (slika 2)

Vse stavbe so izvedene z JUBHome BASE temeljno ploščo, JUBHome WALL stenskim ICF sistemom, stavbe na Viru pa tudi z JUBHome ROOF elementi toplotne
izolacije lesenega ostrešja.

Objekt dosega potrebne pogoje za pridobitev subvencije
EKO sklada. Izdelan je bil pozitiven Blowerdoor test, ki dokazuje zahtevano zrakotesnost objekta.

Stavba v Grosuplju
Za stavbo je bilo projektiranje projekta za gradbeno dovoljenje in projekta za izvedbo naročeno že v januarju 2017. Projektantski del ekipe JUBHome d.o.o. je do
maja 2017 izdelal načrte rušenja starega objekta, arhitekturo, konstrukcijo, strojne
instalacije, PHPP energijski izračun za EKO sklad in pripadajoče popise kot podlago
za pogodbeno ceno in razpise podizvajalcem. Pogodba za izgradnjo je bila podpisana koncem junija in v začetku julija je objekt prevzel v izvajanje vodja projektov
JUBHome d.o.o.. Način vodenja gradnje v JUBHome d.o.o. je izvedbeni inženiring
in zunanji podizvajalci pod nadzorom našega vodje projekta opravijo vsa razpisana dela. Pogodbe se običajno podpišejo na ključ tako do naročnika kot do podizvajalcev.
Pri objektu v Grosupljem je bilo potrebno v prvi fazi odstraniti obstoječi objekt,
kar je bilo zaradi utesnjenosti gradbišča, konstrukcije dvojčka s skupno steno in
dotrajanosti sosednjega objekta zahteven gradbeni poseg. Pokazalo se je tudi, da
so bile tolerance gradbenikov v sedemdesetih res za velikost konjskega nohta, saj
so bile osi dvojčkov med seboj zamaknjene za 20 cm/10 m kar je povzročilo kar
nekaj težav pri umestitvi novega objekta ob skupno dilatacijo (slika 1).

Posebnost tega objekta je sistem ogrevanja s toplotno črpalko voda/voda. Toplotna črpalka izkorišča toplotno energijo vsebovano v podtalni vodi. Podtalnica se s potopno črpalko transportira do notranje enote toplotne črpalke, kjer odda svojo
toploto in se ohlajena vrača v ponorno vrtino. Do podtalnice sta bili izvedeni dve vrtini. Prostore toplotna črpalka ogreva ali
hladi s pomočjo talnega razvoda grelno hladilnih cevi. Objekt ima vgrajeno prezračevanje z rekuperacijo zraka.

Objekti na Viru pri Domžalah
Za objekte v nizu je bila pogodba podpisana s tremi investitorji. Pogovori in pogajanja za pridobitev izvedbe so se začela že
marca 2016 in potekala do marca 2017, ko je bila podpisana pogodba. Niz sestavlja dvojček in samostojen objekt. Projektant
arhitekture je hkrati tudi eden izmed naročnikov, projektiranje konstrukcije in instalacij pa je prevzel JUBHome d.o.o..
Kljub podobnosti objektov se je zaradi različnih želja lastnikov pojavilo kar nekaj zahtev, ki so zmanjševale prednosti enovite
gradnje. Pozornost je bilo potrebno posvetiti tudi požarni varnosti, ki pri JUBHome sistemih pri enostanovanjski gradnji ni
problematična pri strnjeni ali večstanovanjski gradnji pa je potrebno upoštevati zahtevna pravila smernic za požarno varno
gradnjo.
Pri objektih so vgrajeni tudi JUBHome ROOF elementi na klasično ostrešje. Glede na to, da je za JUBHome ROOF sistem le en
sam vgradni element, streha na Viru pa izredno razgibana, deloma z leseno deloma z jekleno konstrukcijo, je bila namestitev
ROOF elementov izziv tudi za JUBHome tehnično pripravo. Za vsako postavitev JUBHome ROOF elementov je namreč poleg
sestavnega 3D načrta potrebno izdelati tudi natančen načrt lesene konstrukcije ostrešja, ki omogoča namestitev elementov
in med izvajanjem del s strani krovca vršiti natančen nadzor nad njegovimi deli (slika 3).

Tudi za objekte na Viru so v JUBHome d.o.o. izdelali PHPP izračune za EKO sklad, pridobili pozitivne teste tesnjenja objektov
in naročnikom omogočili pridobitev subvencij EKO sklada.
Slika 1-Porušena polovica dvojčka in priprava JUBHome BASE toplotno izolacijske kadi

Objekt v Grosuplju je izdelan na toplotno izolacijski kadi JUBHome BASE tlačne
trdnosti 400 kPa debeline 16 cm. Zidovi so iz JUBHome WALL elementov debeline
390 mm. Na objektu so bile prvič uporabljene specialne vogalne opore za porav24
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Ekipa JUBHome d.o.o. pred novim izzivom
V letošnjem letu je za ekipo JUBHome d.o.o. pred vrati nov izziv. V občini Log-Dragomer je bil že konec leta 2017 izveden
nakup zemljišč za izgradnjo štirih objektov za trg. Tak princip gradnje omogoča več donosa, je pa potrebno vložiti ogromno
truda v pripravo zemljišč, sprejemljive projektne pogoje ter pravočasen in efektiven marketing. Idealno je, če se kupce pridobi
že za čas projektiranja izvedbene dokumentacije.
www.jub.eu
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V JUB-u smo se lani odzvali na pobudo Slovenske fundacije za Unicef in podprli akcijo, v kateri smo z barvami iz družine JUPOL pomagali pri prenovi precej
dotrajanih zidnih površin v njihovih prostorih v ljubljanski Šiški. V projektu so
v okviru praktičnega pouka pod vodstvom mentorjev aktivno sodelovali tudi
dijaki iz Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole iz Kranja, kjer se učijo
za poklic slikopleskarja.

Izračun energijskih karakteristik stavbe in
računska toplotna prevodnost materialov
Pri izračunu energijske bilance stavbe in/ali posameznih
zaključenih enot stavbe, se kot vhodni podatki za izračun
običajno avtomatično uporabijo deklarirane vrednosti
toplotnih lastnosti materialov in se ne določijo računske
vrednosti toplotnih lastnosti v skladu s standardom SIST
EN ISO 10456:2008.

ne izolacije enako deklarirano toplotno prevodnost λD = 0,039
W/mK in debelino 5 cm. Deklarirana toplotna prevodnost je
bila določena pri standardnih pogojih, kjer je bila srednja
temperatura vzorca 10°C. Računske toplotne prevodnosti in
temperaturni koeficienti, ki bi jih dobili v tem primeru, so prikazani v tabeli.

Ta standard določa metode za ugotavljanje nazivnih in raVrsta izolacije
Ft
λrač (W/mK)
čunskih vrednosti toplotnih vrednosti za toplotno homogeEPS (ekspandiran polistiren)
1,075
0,042
ne gradbene materiale in proizvode ter postopke za pretvar1,117
0,044
janje vrednosti, pridobljenih pod enim naborom pogojev, MW (mineralna volna)
XPS
(ekstrudiran
polistiren)
1,094
0,043
v vrednosti, ki veljajo pod drugim naborom pogojev. Ti postopki veljajo za računske temperature okolja med -30°C in
Vidimo, da je računska toplotna prevodnost EPS najmanjša
60°C. Standard določa pretvorbene koeficiente za tempera(glede na deklarirano povečana za 7,8%) in pri MW največja
turo, vlago in spreminjanje toplotnih lastnosti povezanih s
(glede na deklarirano povečana za 12,8%)
staranjem.
Na sliki so za ilustracijo prikazani rezultati meritev toplotne
Določanje računske vrednosti toplotne prevo- prevodnosti EPS 200 pri različnih srednjih temperaturah vzorca in sicer pri 10°C, 25°C in 40°C. Pri 10°C je rezultat cca 0,0325
dnosti
Računska vrednost toplotne prevodnosti se določi po nasle- W/mK, pri 25°C malo pod 0,034 W/mK in pri 40°C pa cca
0,0355. Toplotna prevodnost se spreminja praktično linearno
dnji enačbi:
s srednjo temperaturo vzorca.
λrač=λdek x Ft × Fm x Fa
kjer so:
λdek =
Ft =
Fm =
Fa =
Tako so dijaki do konca lanskega leta prepleskali okoli 300 kvadratnih metrov stenskih površin v pisarnah, hodnikih in drugih spremljajočih prostorih. S svežimi barvnimi odtenki in kombinacijami so simbolno poudarili raznolikost ustvarjalnih in
izobraževalnih vsebin, ki jih v Slovenski fundaciji za UNICEF namenjajo otrokom in
mladostnikom.
Željko Kovačević, izvršni direktor JUB d.o.o., je poudaril, da kot družbeno odgovorno podjetje v JUB-u vedno z naklonjenostjo podpremo projekte, ki so kakor koli
povezani z otroki ali mladostniki. Tako je naša pozornost pogosto usmerjena v šole
in vrtce, podpiramo pa tudi porodnišnice, ustanove, institucije in društva, v katerih
za razvoj otrok na poti v odraslost odgovorno skrbijo pedagoški, zdravstveni in
drugi usposobljeni kadri. Slovenska fundacija za Unicef s svojimi zaposlenimi izvaja
vrsto aktivnosti, da v te procese vključi tudi tiste, ki teh možnosti nimajo, saj so
mnogi izpostavljeni lakoti, boleznim in nasilju, v takih okoljih pa ostajajo tudi brez
potrebne zaščite in možnosti za izobraževanje.
V JUB-u cenimo in spoštujemo poslanstvo Unicefa za dvig kakovosti življenja otrok
na temeljih solidarnosti, zato smo projekt podprli in njegovo izvedbo omogočili z
donacijo potrebne količine notranje barve JUPOL Gold in izravnalne mase Juboglet.
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deklarirana toplotna prevodnost
temperaturni koeficient
koeficient vlage
koeficient staranja

Pri izračunih prehoda toplote skozi konstrukcijske sklope običajno korigiramo zgolj karakteristike toplotne izolacije in konstrukcije, spremembe toplotnih karakteristik ostalih slojev, ki Koeficient vlage
Koeficient vlage Fm podobno kot pri temperaturnem koeficiniso bistveni, pa največkrat lahko zanemarimo.
entu določamo v odvisnosti od pričakovanih pogojev kateTemperaturni koeficient
rim bo izpostavljen obravnavan material oz. sloj. V standardu
Temperaturni koeficient Ft določimo na način, da upošte- so podani podatki o vsebnosti vlage v posameznih materialih
vamo srednjo vrednost temperature vgrajenega sloja, ki se pri 23°C in 50% ter 80% relativne zračne vlage za primer tipičpričakuje v predvidenem klimatskem okolju v katerem se bo ne uporabe v gradbeništvu, pri čemer ti podatki ne veljajo
vgrajen sloj nahajal, primerjalno na srednjo vrednost tempe- v primeru stalno povečane vlage (npr. vgradnja pod zemljo,
rature ob merjenju oz. določanju deklarirane toplotne prevo- ravne strehe…).
dnosti.
Primer 2: Toplotna izolacija podzidka oz. dela zidu vkopanega
Primer 1: Zanima nas toplotna prehodnost stene, ki se naha- v zemljo, ki ni zaščitena s hidroizolacijo. Primerjamo rezultate
ja med dvema prostoroma, kjer ima prvi prostor povprečno uporabe toplotne izolacije iz ekstrudiranega polistirena (XPS),
temperaturo 20°C (npr. bivalni prostor) in drugi povprečno običajnega ekspandiranega polistirena (EPS 100) in npr. JUB40°C (npr. turška savna). Zaradi lažjega prikaza izračuna upo- -ov specialni ekspandiran polistiren JUBIZOL Strong - S0 Preštevamo, kot da se vsa toplotna razlika zgodi zgolj v toplotni mium z zmanjšanim dolgotrajnim navzemanjem vode. Predizolaciji, pri čemer izračun naredimo za tri različne tipe izolacij, postavimo deklarirano toplotno prevodnost λ = 0,036 W/mK
D
ekspandiran polistiren (EPS), mineralno volno (MW) in ekstru- vseh treh tipov izolacij.
diran polistiren (XPS) ob predpostavki, da imajo vse omenjewww.jub.eu
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Družbena odgovornost | Energetska učinkovitost

Prenovili smo prostore
Slovenske fundacije za UNICEF

JUB Akademija

JUB Akademija postaja globalni izobraževalnorazvojni center
Vrsta izolacije

Dolgotrajno navzemanje vode WL(T)

Fm

λrač (W/mK)

EPS 100 (ekspandiran polistiren)

< 3%

1,127

0,041

JUBIZOL Strong S0 - Premium

< 0,7%

1,028

0,038

XPS (ekstrudiran polistiren)

< 0,7%

1,018

0,037

Primer 3: Predpostavimo navlaževanje toplotne izolacije (npr. zaradi zamakanja,
močno difuzijsko navlaževanje…). Primerjamo rezultate uporabe toplotne izolacije iz ekspandiranega polistirena (EPS) in mineralne volne (MW). Zaradi občutno večje vodovpojnosti mineralne volne predpostavimo, da je njena volumska vlažnost
zaradi navlaževanja 10 %, pri EPS pa 3 % kot znaša njeno dolgotrajno navzemanje
vode. Predpostavimo enako deklarirano toplotno prevodnost obeh izolacij λD =
0,039 W/mK.
Vrsta izolacije

Ft

λrač (W/mK)

EPS (ekspandiran polistiren)

1,083

0,044

MW (mineralna volna)

1,018

0,059

Iz primerov 2 in 3 je razvidno, da vlaga v materialu lahko močno poslabša njegovo toplotno upornost. Pri volumski vlažnosti v višini 10 % se mineralni volni toplotna prevodnost poveča za nekaj več kot 50 %.

Koeficient staranja
Staranje oziroma naraščanje toplotne prevodnosti s časom je odvisno od vrste materiala, morebitnih površinskih oblog, penilnega plina, temperature in tudi debeline sloja.
Če za nek material obstaja teoretični model, podprt z eksperimentalnimi podatki, se
lahko koeficient staranja pridobi na tak način. Če je efekt staranja že vključen v postopek
določanja deklarirane toplotne prevodnosti (pri nekaterih toplotnih izolacijah je staranje
vključeno v produktnem standardu, npr. fenolne pene, XPS), ni potrebne nadaljnjega
faktoriranja zaradi staranja oz. Fa = 1.
Koeficient staranja naj bi zajel vsaj polovico življenjske dobe materiala oz. vsaj 25 let. Sam
standard sicer ne podaja koeficientov staranja Fa za posamezne materiale. Za ekspandiran polistiren (EPS) je ta enak 1, saj se v celicah nahaja zrak in ne penilni plin, zato se
toplotna prevodnost s časom ne spreminja.

Naravna konvekcija
Standard obravnava tudi nevarnost nastanka naravne konvekcije znotraj toplotnoizolacijskih materialov, ki imajo odprto strukturo. Gre za vlaknaste materiale kot je mineralna
volna, katerih toplotna izolativnost temelji na mirujočem zraku med vlakni. Če prihaja do
gibanja zraka znotraj izolacije se prenos toplote lahko zelo poveča. Na intenzivnost konvekcije vpliva gostota vlaknastih materialov. Če tovrstna izolacija ni drugače zaščitena je
potrebno vgraditi vetrno bariero (npr. izolacija poševne strehe).

Zaključek
V veliko primerih so računske vrednosti toplotne prevodnosti vgrajenih materialov dejansko enake deklariranim, vendar pa kot je razvidno iz primerov, avtomatizma ni. To je
odvisno od uporabljenih materialov, mikroklimatskih razmer oziroma okolja v katerem
se bo vgrajeni material nahajal in ne nazadnje uporabljenih projektnih rešitev (npr. vgradnja vetrne bariere, lokacija hidroizolacije…). Pri izračunu toplotnih karakteristik stavbe
oz. energijski bilanci je zato potrebno to upoštevati.
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Danes je JUB Akademija prepoznana po visokih standardih znanja s področja novih rešitev v gradbeništvu. S svojo
izobraževalno dejavnostjo ter usposabljanjem slušateljev,
med katerimi so tudi številni projektanti, arhitekti, upravniki večstanovanjskih stavb ter nadzorniki v gradbeni dejavnosti, je JUB izjemno aktiven ne le na domačem, pač pa
tudi na tujih trgih, s svojimi strokovnjaki pa veliko pozornosti posveča tudi certificiranemu izobraževanju in izvajanju ukrepov za učinkovito gospodarjenje z energijo.

no kaže na razumevanje svoje inovativno-razvojne vloge kot
proizvajalca, hkrati pa s sposobnostjo hitrega odziva na zahteve trga izkazuje svoj odgovoren odnos do svojih kupcev.

Tako pri zaposlenih, kjer izvajajo programe izobraževanja za
pridobivanje veščin in specifičnih znanj, kot tudi pri zunanjih
deležnikih JUB Akademija izvaja načrtovane aktivnosti v zastavljenih vsebinskih in časovnih okvirih. Za izvajalce- fasaderje, keramičarje in slikopleskarje pripravlja enodnevne delavnice in treninge, kjer osvajajo nove tehnike in spoznavajo
V JUB Akademiji letno pripravimo vrsto izpopolnjevanj za nove materiale, druge udeležence pa na eno ali dvodnevnih
svoje izvajalce in distributerje, ki se tako poleg investicijskih, seminarjih poglobljeno seznanja s standardi, ki so uveljavljeni
vzdrževalnih in energetsko sanacijskih del seznanjajo tudi na domačem in tujih evropskih tržiščih.
z najnovejšimi fasadnimi sistemskimi rešitvami ter pravilno
Člani JUB Akademije so v tujini izjemno aktivni na Madžarvgradnjo ali uporabo materialov za zaključna dela v gradbeskem, Slovaškem, Češkem, v Romuniji, na Hrvaškem, v Srbiji,
ništvu. V lanskem letuje JUB Akademija v okviru teh izobražeČrni Gori, BIH, Makedoniji in na Kosovu, kjer delujejo tudi naše
vanj gostila že več kot 8.500 udeležencev, od tega kar tretjino
odvisne družbe. V letošnjem letu je JUB Akademija v Dolu pri
na tujih trgih.
Ljubljani gostila tudi delegacijo iz Izraela in Palestine, njihovi
JUB Akademija je z izvajanjem seminarjev, konferenc, ogle- strokovnjaki pa so predavanja izvajali tudi na Norveškem v
dov in treningov, s katerimi različnim deležnikom ponuja ce- Skandinaviji, kjer so se še posebej posvetili reševanju problelovito strokovno izobraževanje, prevzela skrb za nujna doda- matike gradnje v njihovih specifičnih klimatskih razmerah. V
tna izpopolnjevanja na področju gradbeništva in energijske Šimanovcih v Srbiji so letos uspešno predstavili tri povsem
optimizacije stavb, da bi na eni strani končnim uporabnikom nove dekorativne tehnike in novo dekorativno orodje, v Črni
zagotavljala kar najboljše sistemske rešitve, na drugi pa s Gori in tudi v Nemčiji, kjer so povezani s partnerskim podjepredstavitvijo vedno novih, energijsko dovršenih materialov tjem Dämm-Tech, pa izvedli serijo seminarjev in certificiranj
zagotavljala prihranke in boljše, konkurenčnejše rezultate v za toplotno izolacijske sisteme JUBIZOL.
gradbeništvu.
Kot ugleden in priznan proizvajalec fasadnih sistemov tako
posebno pozornost posvečamo predvsem kakovostnemu
izobraževanju tistih, ki nujno potrebujejo vedno nova, dodatna znanja s področja gradbene kemije in fizike. Na ta način
želimo izboljšati poznavanje posameznih faz in specifičnih
procesov gradnje, pri slušateljih pa hkrati tudi izpopolnjevati
znanja ne le o razpoložljivih, pač pa zlasti novih gradbenih
materialih ter postopkih, ki lahko vključujejo tudi nove načine
in tehnike sidranja, oprijemov in poznavanje modulov elastičnosti. Da bi čim bolj uspešno preprečevali morebitne reklamacije na trgu, v izobraževanje JUB Akademija vključuje tudi
svetovanja za pravilno rabo posameznih izdelkov ali njihovih
aplikacij na in v objektih. Udeležencem delavnic in treningov
poleg novih ometov predstavljamo tudi številne novosti na
področju notranjih zidnih barv in premazov ter jih seznanjajo
z njihovimi ključnimi lastnostmi in prednostmi ter aktualnimi
barvnimi trendi.
S takim pristopom, kot je nenehno izpopolnjevanje in licenciranje izvajalcev, ki je pomembno pri uveljavljanju garancij, ter
usposabljanje druge gradbene stroke na trgu, JUB prvenstvewww.jub.eu

29

Pri novogradnjah in energijskih prenovah stanovanjskih hiš se srečujemo z
dilemo o izbiri ustrezne toplotne izolacije.
V nadaljevanju je razloženo in prikazano, zakaj je ekspandiran polistiren EPS (stiropor) odlična izbira. Najprej si poglejmo nekaj dejstev, ki večinoma niso splošno
znana:
• stiren, ki je osnova za izdelavo stirenskih kemičnih verig – polistirena, najdemo tudi v naravi, npr. v jagodah, fižolu, kavnih zrnih…;
• paroprepustnost stiropora je večja od paroprepustnosti lesa oz. je optimalna
glede preprečevanja nastanka kondenzacije znotraj fasadnega sistema;
• 98 % stiropora sestavlja zrak in zgolj 2 % polistiren;
• stiropor je zelo trajen material, ki ne razpada, zato ga na objekte vgrajujejo že
desetletja; s testi v realnih razmerah je bilo dokazano, da se njegove fizikalne
lastnosti s časom ne spreminjajo;
• v Evropi preko 80 % fasadnih sistemov bazira na toplotni izolaciji iz stiropora;
• za vsak porabljen liter nafte pri proizvodnji stiropor v svoji življenjski dobi
zaradi odlične toplotne izolativnosti privarčuje 200 litrov kurilnega olja;
• stiropor ne vsebuje in med proizvodnjo ne sprošča ozonu nevarnih snovi;
• stiropor je možno 100-% reciklirati; v svetu se letno reciklira preko 120.000
ton EPS-a;
• stiropor je varen za zdravje ljudi, zato so mnogi prehrambeni izdelki pakirani
v EPS embalaži, uporablja pa se tudi pri izdelavi številnih drugih izdelkov, na
primer kot polnila v vzglavnikih za dojenčke;
• stiropor ima od vseh izolacij na trgu najboljše razmerje med ceno in toplotno
izolativnostjo.
Če primerjamo klasične toplotne izolacije, ima stiropor najboljšo toplotno izolativnost in odlične mehanske karakteristike. Odlikujejo ga zelo majhno navzemanje vode, optimalna paroprepustnost in zelo majhen okoljski odtis, obenem pa je tudi cenovno najugodnejši. Zaradi sorazmerno nizke vodovpojnosti
se kljub nahajanju v vlažnem oz. mokrem okolju toplotna izolativnost praktično
ne spremeni, pri tem pa ostane dimenzijsko stabilen in ne razpade. Grafitni stiropor je za 20 % bolj izolativen od večine ostalih klasičnih izolacij. Zaradi dobrih
mehanskih karakteristik, majhne teže in možnosti brušenja je vgradnja enostavna, najlažje pa z njim dosežemo tudi ravnost površin fasade.
V nasprotju z večinskim mnenjem obstaja pri difuzno odprtih sistemih večja nevarnost kondenzacije znotraj fasadnega sistema, medtem ko stiropor dejansko
odlikuje optimalna paroprepustnost.
In nenazadnje, izbira stiropora za fasadno izolacijo je okolju in zdravju prijazna
izbira. Pri tem velja omeniti, da je okoljske vplive potrebno ocenjevati na podlagi
kvantificiranih (dokazljivih) indikatorjev, za kar nam služijo okoljske produktne
deklaracije, izdelane z upoštevanjem življenjskega cikla izdelka (LCA analiza). Prav
tako je potrebno upoštevati lastnosti in namen posamezne izolacije. Primer pogoste enostranske informacije je primerjanje ogljičnega odtisa toplotnih izolacij,
izraženega na kilogram mase. Pri tem se ne upošteva različne gostote posameznih materialov in njihove toplotne prevodnosti, kakor tudi ne drugih okoljskih
indikatorjev, kot je naraščajoče zakisljevanje okolja, na žalost tudi gozdov. To po
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eni strani povzroča večjo kislost rek ter jezer in s tem vpliva na zmanjšanje velikosti ter diverzitete živalske populacije, po
drugi strani pa z vsebnostjo težkih kovin vpliva tudi na večjo obremenjenost rastlin, ki tvorijo našo celotno prehranjevalno
verigo. IBO, avstrijski Inštitut za zdrave in ekološke zgradbe, podaja način izračuna ΔOI3 okoljskega indikatorja, ki nam je
v pomoč pri okoljskem načrtovanju stavbe. ΔOI3 je sestavljen iz treh reprezentativnih okoljskih vidikov, ki jih vsebujejo
okoljske deklaracije: potencial globalnega segrevanja (GWP), ki ga imenujemo tudi ogljični odtis, potencial zakisljevanja
(AP) in potreba po neobnovljivih virih primarne energije (PEDn). Nižji kot je okoljski indikator gradbenega materiala, bolj
sprejemljiva je njegova uporaba s stališča varovanja in ohranjanja okolja. Stiropor ima zelo nizek okoljski indikator ΔOI3, ki
je med toplotnimi izolacijami dejansko med najnižjimi in je primerljiv le s toplotnimi izolacijami iz lesne volne.
Zaradi vsega naštetega lahko zaključimo, da je stiropor odlična izbira za toplotni ovoj stavbe, tako s stališča njegovih lastnosti kot s stališča cenovne dostopnosti.

Sanacija vlažnih zidov
Vlažen zid je lahko posledica atmosferske vlage, poškodb tih pojavljajo razpoke, kar s časom povzroči, da začnejo na
na ceveh vodovodne napeljave, poškodb v izolaciji, ujm tem delu odpadati.
in kapilarnega vleka.
Za sanacijo teh težav je potrebno zgornje vzroke odpraviti
in izbrati eno od možnih rešitev: sanacija s kemičnimi poVečkrat se v praksi zgodi, da se nam na notranjih ali zunanjih
stopki (injektiranje), mehanskimi postopki (rezanje sten in
stenskih površinah prične luščiti omet. Pri podrobnejšem
izvedba horizontalne hidroizolacije) ali z elektrotehničnimi
pregledu opazimo, da so na stenah prisotne tudi soli. Obipostopki. Kadar zaradi različnih razlogov ne moremo izvesti
čajno je to posledica zamakanja, slabo rešenega odvajanja
zgoraj opisanih rešitev priporočamo sanacijo površin z vgrastrešne vode, bodisi zaradi premajhnih napuščev ali dotradnjo sanirnih ometov.
janih žlebov. Ob velikih nalivih strešna voda moči zunanje
stene objekta, le-ta pa skozi razpoke ometa in razpoke v
gradbenem materialu (opeka, kamen, beton) vstopa v zido- Priprava površin
ve in jih namaka.
Podobno se dogaja, kadar se na vodovodnem omrežju, na
katerem se zaradi različnih vzrokov (dotrajanost, potresi,
bližina cest, razne druge vibracije, …), pojavijo poškodbe.
Voda uhaja skozi razpoke v ceveh v notranjost zidov in jih
navlažuje. Nemalokrat se zgodi, da voda ob močnih nalivih
prestopi bregove tekočih in stoječih voda. V teh primerih se
voda dalj časa, tudi do dan ali dva, zadržuje v kletnih prostorih zgradbe in tako vlaži zidove. Na zunanjih stenah stavbe
pa se pojavljajo madeži na višini nivoja visoke vode.
Poškodbe na stenah se prav tako lahko pojavijo zaradi neustrezno izvedene vertikalne in horizontalne hidroizolacije. V
vseh teh primerih začne vlaga v nasičenih porah gradbenih
materialov, potovati v vertikalni smeri navzgor, medtem ko
izhlapeva proti površini zidov. Ta pojav imenujemo kapilarni
vlek. Pri kapilarnem vleku se tekočina v materialu prilepi na
trdno površino strukture pore ter povzroči, da se vlaga vertikalno dviga. Na meji, kjer začne vlaga hlapeti proti površini
zidu, to je običajno od 30 – 90 cm (lahko pa tudi več) na
tlemi, se običajno pojavi dolg vodoraven madež bele barve.
Ta madež je poln kristalov vodotopnih soli (običajno nitratov, sulfatov in kloridov), prisotnih v tleh in v gradbenem
materialu, ki so se skupaj z vodo dvignili na ta nivo zidu in
ga imenujemo meja izsoljevanja. Ker so kristali soli higroskopni, začnejo nase vezati vodo iz okoliškega zraka in tako
dodatno obremenijo konstrukcijo z vlago. Pri navlaževanju
se solem volumen tudi do 12 krat poveča. Pri tem se v ome-

• na notranji-1 in zunanji-2 strani odbijemo stare presoljene, z
vodo napite omete, 80-100 cm nad vidno mejo izsoljevanja.
• 3 odkopljemo do 40 cm zemljine, ki je v direktnem kontaktu
z zunanjimi stenami kletnih prostorov, očistimo vse fuge med
zidaki, oziroma kamni, v globini 1 cm.
• površine s curkom vode dobro očistimo vseh prašnih delcev
• zazidamo vse večje odprtine, ki so nastale med čiščenjem, pri
tem uporabljamo JUBOSAN W120 (podložni omet) ter kose
opečnih zidakov oziroma strešnikov.
• površine dan pred vgradnjo JUBOSANA W110 dobro navlažimo.
www.jub.eu
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Zakaj je EPS dobra izbira za
stanovanjsko hišo?

Okolje
Na pripravljene površine najprej nanesemo JUBOSAN W110, temeljno ploščo hidroizoliramo z maso HYDROSOL Elastic, ki jo v višini 30 cm nanesemo še vertikalno na steno. Nanašamo jo direktno na JUBOSAN W110. Glede na to, da bomo
izolirali veliko površino, je potrebno HYDROSOL Elastic armirati s stekleno mrežico,
v vogalih, kjer se stikata stena in temeljna plošča, pa vgradimo HYDROSOL tesnilne trakove IN HYDROSOL kotne elemente. Nadaljujemo z vgrajevanjem sanirnih
ometov JUBOSAN W120 in JUBOSAN W130, ter notranjih paroprepustnih barv. Na
zunanji strani vsujemo v 40 cm globoko luknjo tamponski sloj iz lomljenca, ter s
tem poskrbimo za drenažo. Čezenj postavimo pločnik iz asfalta ali betona, zato da
vodo speljemo stran od vznožja hiše in s tem preprečimo namakanje. Na zunanji
strani upoštevamo enak postopek vgradnje sistema kot znotraj, le da za zaključno
obdelavo uporabimo zunanje paroprepustne barve oziroma silikatni omet.

Stanje po sanaciji

JUBOSAN SISTEM WTA
Sistem za sanacijo vlažnih površin
JUbosan oglas_184x133_2017.indd 1

19. 10. 2017 13:27:51

Skrb za okolje je v JUB-u že dolgo časa ena glavnih
prioritet
Varstvo in skrb za okolje ter zmanjševanje vplivov na okolje je zelo pomembno v podjetjih, ki se ukvarjajo s kemijsko
dejavnostjo. To velja tudi za družbo JUB, čeprav ne sodimo med tisto pravo kemijsko industrijo, saj naši izdelki nastajajo z
mešanjem različnih komponent, ki po večini niso nevarne za okolje.
1 - opečni zid, 2 - JUBOSAN W110, 3 - JUBOSAN W120, 4 – JUBOSAN W130, 5 – FINI OMET 1,0 + JUPOL
Classic ali JUPOL Special ali JUPOL Citro ali JUPOL BIO silicate ali JUPOL Gold ali JUPOL Brilliant ali
JUPOL Bio apnena notranja barva, 6 - armirano betonska plošča, 7 – HYDROSOL Elastic, 8 – AKRINOL
Elastic, 9 – keramične ploščice.

Za zaključno obdelavo zunanjih površin JUBOSANA obdelanega s finim ometom
priporočamo JUB-ove silikatne oziroma silikonske fasadne barve ali omete. Zaradi
sorazmerno visoke paroprepustnosti lahko uporabimo tudi mikroarmirano akrilno fasadno barvo REVITALCOLOR AG.
Tri komponentni sistem JUBOSAN s predlagano finalno obdelavo ponuja funkcionalno in estetsko rešitev težav, ki nastanejo pri težavah z vlago. Edinstvena sestava
materialov omogoča, da se soli, ki se prebijajo skozi zidove, začnejo nalagati v
samem sistemu, ter tako ne naplavljajo na površino zidu. Predlagani sistem vsebuje precejšnjo količino velikih por, ki omogočajo, da soli, prisotne v vodi, ostajajo
v sistemu in ne migrirajo proti površini zidu. Dodatna prednost takih »praznin« je
v tem, da se le te zaradi velikosti počasneje omočijo kot male pore, zaradi tega pa
je kapilarni proces prenosa vlage precej otežen.
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V družbi JUB je že vrsto let prisotno zavedanje, da moramo okolje našim otrokom pustiti vsaj v takem stanju kot smo ga dobili
od naših staršev. Tako je vodstvo družbe že pred skoraj 35 leti, sprejelo načela trajnostnega razvoja kot nadaljnji koncept razvoja
družbe. Tak način razmišljanja je še danes temelj družbene odgovornosti, ki je vpletena v celoten način delovanja JUB-a, zato
se že vrsto let v kar največji meri trudimo zmanjševati vplive na okolje tako z vidika proizvodnje in distribucije kot tudi končne
uporabe naših izdelkov.

Aktivna skrb za zmanjševanje vplivov na okolje, ki so posledica našega delovanja
Pred skoraj 30 leti smo postavili čistilno napravo za kemijsko čiščenje odpadnih voda iz proizvodnje, še prej pa smo zgradili tudi
lastno biološko čistilno napravo, kjer smo uspešno čistili komunalne in prečiščene tehnološke odpadne vode, ki so nastale v
družbi JUB.
V želji po zmanjševanju vplivov na okolje, smo že v letu 2003 skupaj z občino Dol pristopili k reševanju problematike čiščenja
komunalnih odpadnih vod na našem širšem območju. Tako smo v letu 2008 skupaj z občino v okviru javno zasebnega
partnerstva zgradili in uspešno zagnali komunalno čistilno napravo Dol. Nosilec projekta in izgradnje čistilne naprave je bila
družba JUB, ki je s svojimi strokovnimi kadri, njihovimi izkušnjami in znanjem uspešno končala projekt ter pridobila koncesijo za
izvajanje javne službe varstva okolja na področju čiščenja odpadih voda. S skupnim projektom izgradnje ČN Dol je JUB razširil
skrb za čisto okolje tudi izven svojega področja delovanja in s tem omogočil krajanom večjo kvaliteto bivanja ter poskrbela za
zmanjšanje onesnaževanja njihovega bivalnega okolja in pripomogla k trajnostnemu razvoju kraja.

www.jub.eu
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Pogosta vprašanja bralcev

Naši bralci sprašujejo
Tone iz Logatca sprašuje:
"Na vrtu imamo otroška igrala, ki so potrebna obnove. Glede na
to, da se bliža pomlad, me zanima, kateri izdelki so primerni za
obnovo."
Otroške igrače in igrala so pravi raj za naše nadobudneže. Z njihovo pomočjo razvijajo domišljijo, krepijo mišice in gibalne sposobnosti, sklepajo prijateljstva. Zunanja lesena otroška igrala je potrebno zaščititi pred prehitrim propadanjem zaradi
neugodnih vremenskih vplivov. Tako bodo otroci lahko na njih uživali ob prvih
spomladanskih sončnih žarkih.
• JUBIN Lasur je lazura na vodni osnovi, ki les obarva manj transparentno, tako,
da struktura lesa ostane vidna. Lazura je vodoodbojna in paroprepustna, tako,
da voda, ki prodre v les, iz njega izhlapi. Obnavljanje je preprosto – površino je
potrebno le rahlo obrusiti in obrisati.
• JUBIN Decor je pokrivni premaz na vodni osnovi. Pokrivni premazi vsebujejo
več pigmentov, tvorijo debelejši film in za razliko od lazurnih premazov strukturo lesa popolnoma prekrijejo in s tem tudi morebitne napake. Ker pokrivne
barve niso paropropustne, je njihovo obnavljanje zahtevnejše.
Za popravilo površinskih napak in poškodb na lesu priporočamo JUBIN Akrilin – kit
za les, ki učinkovito sanira površinske napake do 1mm. Napake in poškodbe popravimo pred dokončno površinsko obdelavo – s finim brušenjem, nanašanjem lazur
in drugih premazov.
Vsi trije izdelki imajo certifikat, da so primerni za otroška igrala in igrače in certifikat,
da so primeren za stik z živili, zaradi česar bo odločitev pri izbiri premaza za zaščito
in dekoracijo otroških igral veliko lažja.

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

Nagradno vprašanje

Pri barvanju in obnavljajo lahko sodelujejo tudi otroci in si tako naredite zabaven
dan.
V kolikor so lesena igrala kombinirana s kovinskimi elementi, jih je zaradi rjavenja
nujno potrebno protikorozijsko zaščititi, sočasno pa barvana površina postane
prijetnejša. Med izdelki blagovne znamke JUBIN želimo posebej izpostaviti JUBIN
Metal. Izdelek ima odlične protikorozijske lastnosti, v sistemu z JUBIN Metal primer
se lahko uporablja tudi na podlagah kot so aluminij, cink in baker.
JUBIN Lasur, JUBIN Decor in JUBIN Metal so na voljo v gotovih barvnih odtenkih,
lahko pa jih zniansiramo v željenem odtenku na naših JUMIX mešalnih centrih. Naj
otroška domišljija pri izbiri odtenka nima meja.
S pravilno zaščito lesu podaljšamo življenjsko dobo. S premazovanjem pa dosežemo tudi različne dekorativne lastnosti (barva, otip, sijaj… ). Nikakor pa ne smemo
pozabiti na pravočasno in redno obnavljanje, saj se premazi s časom izrabljajo
zaradi različnih dejavnikov.
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Kaj je glavna lastnost notranje barve JUPOL Amikol in za katere prostore
je še posebej primerna?
Med prispelimi odgovori bomo izžrebali tri nagrade: prva nagrada JUPOL Gold 5l v izbrani niansi, in
sicer v niansi C do F po barvni karti JUB FAVOURITE FEELINGS in valjček JUPOL Gold. Druga nagrada
JUPOL Gold 5l v izbrani niansi, in sicer v niansi C do F po barvni karti JUB FAVOURITE FEELINGS. Tretja
nagrada JUPOL Trend v izbrani niansi.

Rešitev nagradnega vprašanja pošljite do 30.5.2018 na naslov JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani.
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