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O spoločnosti JUB

História spoločnosti 
Spoločnosť JUB je považovaná za najstaršieho výrobcu maliarskych farieb v Slovinsku a v celom regióne. 

Začiatky výroby minerálnych farieb v Dole pri Ľubľani, kde sa ešte aj dnes nachádza sídlo spoločnosti, 

siahajú do roku 1875. Značka JUB sa začala vyvíjať v roku 1919, kedy továreň prešla do rúk akciovej spo-

ločnosti Jugoslovenska industrija ulja in boja (Juhoslovanský priemysel olejov a farieb) z Chorvátska 

(Záhreb), skrátene JUB.

Počas svojej histórie spoločnosť JUB rozvíjala výrobu, pri-

čom sa viackrát vymenil vlastník firmy. V medzivojnovom 

období bol JUB už etablovanou továrňou na farby, ktorá 

svoje výrobky predávala v celom Juhoslovanskom kráľo-

vstve. Počas druhej svetovej vojny továreň určitý čas ne-

fungovala. Avšak po vojne bola obnovená celá výroba, 

ktorá v nasledujúcom desaťročí dosiahla rozsah, ktorý 

mala pred vojnou. Nasledoval plánovaný a stabilný rozvoj, 

ktorý dosiahol svoj vrchol v roku 1990, a to až s 60-per-

centným podielom na trhu v oblasti disperzných farieb v 

bývalej Juhoslávii. Jedno zo svojich najťažších období vo 

svojej histórii zažil JUB po rozpade Juhoslávie a osamosta-

tnení Slovinska. Keďže stratil viac ako polovicu trhu, musel 

sa zo dňa na deň preorientovať na rozvité a konkurencie-

schopné európske trhy, postupne sa však vrátil aj na tradičné trhy. Už v roku 1996 dosiahol JUB opäť 

predajné množstvá z obdobia pred rozpadom Juhoslávie. Na základe Zákona o transformácii vlastníc-

tva spoločností sa JUB v roku 1994 stal prvou akciovou spoločnosťou podľa Zákona o privatizácii v 

Slovinsku. Z hľadiska rozsahu výroby je prelomovým rokom rok 2004, pretože JUB v tomto roku otvoril 

aj prvú vlastnú výrobnú prevádzku v zahraničí – v meste Šimanovci pri Belehrade v Srbsku.

Dnes je JUB významnou medzinárodnou spoločnosťou, ktorá vyváža svoje výrobky do viac ako 25 krajín 

v Európe a vo svete.

História vývoja
Vo svojej dlhoročnej tradícii sa JUB dlhý čas orientoval výlučne na výrobu farieb. Jeho výrobky boli vždy 

aktuálne, moderné, rýchlo a úspešne sa prispôsobovali požiadavkám trhu. Vo svojich začiatkoch vyrá-

bala továreň najmä minerálne a zušľachtené hlinkové farby zo surovín, ktoré boli k dispozícii v blízkom 

okolí. Hlinkové farby ako pigmenty používali na tónovanie vápenných, silikátových a glejových farieb, 

olejových a nitrocelulózových lakov a emulzných farieb.

Prvú disperznú farbu vyrobil JUB v roku 1961, s názvom  JUBOCOLOR. V rovnakom roku vyrobil aj prvú 

omietku na disperznom základe, JUBOLIT, ktorý sa stal konkurenciou vtedajšiemu klasickému brizolitu. 

V roku 1969 vznikol JUPOL, bol výsledkom myšlienky, aby bola vytvorená už pripravená disperzná 

farba s kombinovanými vlastnosťami výrobkov JUBOFLOR a JUBOCOLOR. Týmto výrobkom, ktorý sa 

už od samého začiatku cenou a kvalitou vyrovnal najlepším európskym výrobcom, začal prudký rast 

spoločnosti JUB. Dnes má JUPOL veľkú rodinu výrobkov, ktoré sú určené rôznym potrebám a rôznym 

spotrebiteľom. V poslednom desaťročí sa továreň programovo (obchodne aj výrobne) zmenila, posil-

nila a dnes stojí bok po boku najrozvinutejším európskym konkurentom.
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Viete, že? 
4 JUB bol medzi prvými v Európe a zároveň prvý výrobca v Slovinsku, ktorý pre predaj tepelnoizo-

lačných systémov JUBIZOL získal Európske technické osvedčenie? 

4 JUB v minulom roku získal ocenenie Zelená Misia pre energeticky bezpečný a ekologický 

systém JUBIZOL Comfort so záverečnou omietkou Unixil G Cool, ktoré mu udelilo Výstavné a 

konferenčné centrum a Združenie drevárskeho a nábytkárskeho priemysle pri GZS? 

4 JUB v minulom roku získal ocenenie Spoločnosť šetrná k životnému prostrediu, pretože vo 

všetkých aspektoch činnosti podporuje neustály trvalo udržateľný rozvoj? 

4 JUB v roku 2012 začal s výrobou stavebného a fasádneho expandovaného polystyrénu? 

4 spoločnosť JUB v roku 2011 ako prvá spoločnosť v odbore na slovinskom trhu získala Európsku 

enviromentálnu značku Ecolabel, t.j. Európsky kvet pre výrobok JUPOL Junior? 

4 JUPOL, ktorý je najsilnejšia značka spoločnosti JUB, oslavoval v roku 2009 už 40. výročie existen-

cie?

4 JUPOL je považovaný za jednu z najsilnejších značiek interiérových farieb v regióne; v Slovinsku 

dosahuje viac ako 70% podiel na trhu, veľmi známy je aj na trhoch bývalej Juhoslávie?

4 obchodná značka JUPOL v posledných piatich rokoch päť krát po sebe získala titul »Trusted 

brand«, ktorý ju zaraďuje medzi značky, ktoré sa v Slovinsku tešia najväčšej dôvere zákazníkov? 

4 obchodná značka JUPOL získala v Chorvátsku titul Best Buy? 

4 v roku 2012 sa viac ako 1400 partnerov zúčastnilo vzdelávania v rámci JUB Akadémie? 

4 v roku 2010 výrobňa v mieste sídla spoločnosti JUB oslavovala 135 rokov svojej existencie? 

4 ročne je farbami JUB premaľovaných približne 200 miliónov m2 stien? 

4 JUB má už viac desaťročí malé hydroelektrárne, ktorými pokryje skoro štvrtinu elektriny potreb-

nej vo výrobniach Videm a Dol? 

4 JUB v roku 2008 spolu s obcou Dol postavil biologickú čističku odpadových vôd? 

Starostlivosť  o kvalitu, bezpečnosť a životné     
prostredie 
Politika starostlivosti o životné prostredie, zdravia a bezpečnosti je súčasťou obchodnej politiky a or-

ganizačnej kultúry spoločnosti JUB. Kvalita výrobkov, služieb a neustále zlepšovanie procesov sú 

jedným z kľúčových strategických smerovaní spoločnosti. Pri ich realizácii sa riadime integrovaným 

systémom riadenia so získanými certifikátmi.

JUB vlastní nasledovné certifikáty: 

4 ISO 9001 - certifikát systému riadenia kvality sme získali v roku 1998 

4 ISO 14001 - environmentálny certifikát ISO 14001 sme získali v roku 2001 

4 OHSAS 18001 - certifikát systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sme získali v roku 

2006

Organizačná štruktúra spoločnosti JUB 
Skupinu JUB dnes tvorí 12 spoločností v Slovinsku a v Európe. Materská spoločnosť je holdingová 

spoločnosť JUB-H, d.d., spoločnosť pre riadenie a financovanie, so sídlom v Dole pri Ľubľani, ktorá 

spája všetky dcérske spoločnosti v Slovinsku a v zahraničí. V Slovinsku sú v rámci Skupiny JUB ešte 

dve spoločnosti: JUB Kemična industrija d.o.o., ktorá je výrobno-obchodnou spoločnosťou a JUB 

Tehnološko raziskovalni center d.o.o. s technologicko-vývojovou funkciou v Skupine.

Okrem Slovinska má Skupina JUB ešte výrobno-obchodnú spoločnosť v meste Šimanovci pri Bele-

hrade v Srbsku. V Chorvátsku, Česku, Slovensku, Maďarsku, Kosove, Rusku, Bosne a Hercegovine 

v Macedónsku a v Čiernej Hore má JUB svoje obchodné zastúpenie. Okrem uvedených trhov 

JUB svoje výrobky vyváža do množstva iných krajín: Slovenska, Rakúska, Nemecka, Talianska, Bul-

harska, Rumunska, Grécka, Albánska, Veľkej Británie, Poľska, Litvy, Lotyšska, Estónska, Ukrajiny, 

Moldavska, Kazachstanu a do ďalších krajín.

Napriek veľkej rozptýlenosti medzi trhmi je najväčšou výhodou spoločnosti JUB práve fakt, že sa 

dokáže dostatočne prispôsobiť potrebám a rôznorodosti lokálnych trhov. Základom úspešného 

predaja je starostlivosť o dlhodobé partnerské vzťahy so zákazníkmi a investovanie do rozvoja a 

vedomostí zamestnancov.

Dnes sa JUB vyznačuje modernou automatizovanou a robotizovanou výrobou, vysokou produkti-

vitou, ekologickým povedomím a orientáciou na výrobu so všetkými vyhovujúcimi certifikátmi, 

modernou energetickou usporiadanosťou, najmodernejším vlastným vývojom výrobkov a infor-

mačných technológií, najvyšším ratingom bonity, vysokým pracovným a sociálnym štandardom 

zamestnancov a prozákazníckym prístupom s cieľom uspokojiť potreby a vkus všetkých záka-

zníkov. 

V roku 2008 bolo v rámci spoločnosti JUB založené Technologicko-výskumné centrum, ktorého cie- 

ľom je vytvárať inovatívne a ekologické výrobky a ekologicky prijateľné aplikačné technológie 

v oblasti stavebnej chémie. Takto chce JUB podporovať rozvoj a vytvárať inovatívne prostredie, 

ktoré budú celej Skupine JUB a všetkým partnerom umožňovať väčší a lepší prístup k poznatkom, 

novým technológiám a iným službám pre vlastný rozvoj a rast. Okrem obsiahleho výrobného 

programu je budúcnosť aj v rozvoji služieb rôzneho druhu pre spotrebiteľov, ktoré uľahčujú po-

užívanie výrobkov a zvyšujú komfort bývania.

200819791946 19741936
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v rámci programu Inteligentná energia – Európa (2003-2006), ktorý bude prispievať k dosahovaniu 

cieľov energetickej politiky Európskej únie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, energetickej 

efektivity, čistej dopravy a alternatívnych palív. Spoločnosť je zameraná na zníženie záťaže život- 

ného prostredia v čo najmenšej možnej miere a na optimálne využívanie prírodných zdrojov. Pri 

nových zásahoch do životného prostredia berie do úvahy najvhodnejšiu možnú techniku, ktorá je 

dostupná na trhu.  Všetky uvedené aktivity presvedčili odbornú komisiu na rokovaní o životnom 

prostredí, ktorá spoločnosti JUB udelila prestížny názov Spoločnosť šetrná k životnému prostrediu.

S rozvojovým projektom nového Technologického vývojového centra, ktoré sa nachádza v Dole pri 

Ľubľani a ktorý je už sám o sebe dôležitým príspevkom k vývoju energeticky obnoviteľných a úspor-

ných systémov, sa JUB v spolupráci s Univerzitou v Ľubľani stal partnerom Trvalo udržateľnej ener-

gie v Európe 2005-2008.

JUB výrobky a služby 
AJUB vyrába širokú paletu výrobkov, ktoré sa využívajú najmä v záverečných stavebných fázach, 

nielen v oblasti dekorácií, ale aj v oblasti fasádnych systémov a iných profesionálnych programov. 

Vo výrobnom programe máme spolu viac ako 130 výrobkov.

V oblasti interiérových farieb je najznámejšou obchodnou značkou JUPOL. V rodine JUPOL je dnes k dis-

pozícii veľké množstvo výrobkov, ktoré sú prispôsobené potrebám rôznych spotrebiteľov. Všetky farby 

z rodiny JUPOL sú vyrobené na vodnej báze a sú priaznivé pre zdravie a životné prostredie. V oblasti de-

korácií okrem výrobkov obchodnej značky JUPOL vyrábame mnoho výrobkov určených na dekoráciu, 

ochranu alebo obnovu povrchov stien, ktoré sú zahrnuté pod obchodnú značku JUB Decor.

Kvalitné a ekologické  výrobky 
Kvalita a šetrnosť výrobkov, tak pre spotrebiteľa ako aj pre životné prostredie, sú základné smery obchod- 

nej politiky spoločnosti JUB. Pri plánovaní a zavádzaní nových technológií a výrobkov sa usilujeme o 

dosahovanie najvyšších požiadaviek na kvalitu výrobkov, pri čom rešpektujeme princípy ochrany život- 

ného prostredia a vyberáme suroviny a materiály, ktoré v najmenšej možnej miere zaťažujú životné 

prostredie a ktoré sú čo najmenej škodlivé pre spotrebiteľa.

Pre väčšinu svojich výrobkov sme medzi prvými slovinskými výrobcami získali certifikáty zhody s európ-

skymi normami kvality výrobkov a národné technické predpisy, medzi nimi aj nemecké, ktoré potvr- 

dzujú vysokú kvalitu a nízky obsah nebezpečných látok.

4 V oblasti interiérových farieb predpisy a normy vyžadujú výrobky s minimálnym obsahom organických  

prchavých zlúčenín a iných všeobecne nebezpečných látok. Mnohé naše výrobky z rodiny JUPOL (JU-

POL Gold, JUPOL Brilliant, JUPOLy Latex a JUPOL Silikat) spĺňajú nemecké tzv. „VdL“ požiadavky. Na 

mnohé výrobky z rodiny JUPOL (JUPOL Gold, JUPOL Brilliant, JUPOL Special, JUPOL Silikat a na celú 

skupinu farieb JUPOL Lateks) sme medzi prvými výrobcami (mimo Nemecka) získali certifikát zhody 

TÜV SÜD, tzv.„Schadstoffgeprüft“ o minimálnom obsahu nebezpečných látok a emisií do životného 

prostredia. 

4 Pre vnútornú farbu JUPOL junior získal JUB ako prvá spoločnosť v odbore v Slovinsku európsky cer-

tifikát Ecolabel, resp. tzv. Európsky kvet, ktorý preukazuje splnenie najprísnejších noriem v vzťahu k 

životnému prostrediu. Európsky kvet je certifikát, ktorému európski spotrebitelia stále viacej dôverujú. 

4 Výrobky na ochranu dreva a kovov obchodnej značky JUBIN vyhovujú nemeckým normám pre kvalitu 

náterových hmôt a zároveň spĺňajú požiadavky na použitie týchto náterov na ochranu detských hra- 

čiek a hier podľa normy STN EN 71-3 a STN EN 71-9. (JUBIN Decor primer, JUBIN Decor a JUBIN Lasur).

4 JUB je prvým slovinským výrobcom a aj medzi prvými výrobcami v Európe, ktorý dodržiava požiadav-

ky o obmedzení obsahu chrómu (Cr 6+) v cementových výrobkoch a prvý výrobca v Slovinsku, ktorý 

spĺňa všetky požiadavky európskej Smernice o stavebných výrobkoch a z nej vychádzajúceho Zákona 

o stavebných výrobkoch. 

Ochrana životného prostredia 
Základnou podmienkou stabilnej a bezpečnej budúcnosti je trvalá starostlivosť o zdravé a bezpečné 

pracovné a životné prostredie a tiež investície do moderných ekologických technológií. Toto sa 

realizuje prostredníctvom nasledovných aktivít spoločnosti:

4 Vývoj výrobkov priaznivých pre zdravie a životné prostredie 

4 Ochrana vôd 

4 Nakladanie s odpadom 

4 Vlastná výroba energie 

4 Spolupráca s miestnou samosprávou 

4 Spolupráca na európskych projektoch 

V spoločnosti JUB sme sa už v roku 1999 pripojili k Programu zodpovednej starostlivosti (Responsible 

care). V rámci neho sme zvýšili starostlivosť o zdravie, bezpečnosť a prostredie, dodatočne motivo-

vali zamestnancov k neustálemu zlepšovaniu a zlepšili komunikáciu v rámci chemického priemyslu 

a mimo neho, čo už veľa rokov dokazujeme certifikátom a logom POR. JUB je aj partnerom v kam-

pani Trvalo udržateľná energia v Európe. Trvalo udržateľná energia je podnetom Európskej komisie 
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ročná tradícia vlastného vývoja a výroby, vysoko odborné vedomosti a skúsenosti v oblasti ma-

teriálov na záverečné povrchové úpravy v stavebníctve a široký sortiment vlastných výrobkov. 

JUB Akadémia pôsobí v rámci spoločnosti JUB a vykonáva najrôznejšie odborné a praktické ško-

lenia v oblasti záverečných povrchových úprav v stavebníctve na všetkých trhoch, kde je JUB 

prítomný. Chceme ňou šíriť vedomosti o správnom používaní a aplikácii farieb, dekoračných 

omietok a iných výrobkoch, vykonávať školenia pre realizácie náročnejších dekoračných tech-

ník, zvýšiť povedomie spotrebiteľov o používaní pre životné prostredie a zdravie spotrebiteľa 

šetrných výrobkov, zvyšovať všeobecné ekologické povedomie, podporovať aplikáciu energe-

ticky účinných systémov, poradiť spotrebiteľom pri výbere najvhodnejších technických riešení 

a ponúknuť technické poradenstvo pri sanáciách a údržbe objektov. 

JUB Akadémia je určená pre všetkých, ktorí sa pri svojej práci alebo vzdelávaní priamo alebo ne-

priamo stretávajú s materiálmi na záverečné povrchové úpravy v stavebníctve: majstrom (ma-

liarom, fasádnikom, dláždičom), predajcom, obchodníkom, architektom, projektantom a iným. 

Jedným z hlavných cieľov JUB Akadémie je stať sa uznávanou pre svoju odbornosť a profesiona-

litu, súčasne byť porovnateľná s najznámejšími a úspešnými európskymi akadémiami v tejto 

oblasti. 

Výzvy do budúcnosti 
Kľúčovou výzvou do budúcnosti spoločnosti JUB sú ďalší rozvoj a rast napriek silnej globálnej kon-

kurencii a čoraz neistejšej hospodárskej situácii. 

Dlhodobo ich môžeme zvyšovať len silnou zaviazanosťou komplexnému a neustálemu vývoju 

inovatívnych riešení v oblasti výrobkov a služieb, zachovávaním spokojnosti našich zákazníkov, 

partnerskou spoluprácou s najlepšími dodávateľmi a zodpovedným prístupom k prostrediu a 

zamestnancom. Dôležité je aj neustále zvyšovanie efektivity, ktorú dosiahneme zlepšeniami, ra-

cionalizáciou a automatizáciou všetkých procesov.

JUB obchodné značky 
Medzi strategické skupiny výrobkov patria výrobky na vonkajšiu dekoráciu a ochranu. Medzi nimi 

stojí obzvlášť za zmienku tepelnoizolačný systém JUBIZOL. Riešenia, ktoré JUBIZOL ponúka 

v rôznych verziách, sú vhodné pre rôzne podnebné pásma. V rámci systémového riešenia 

ponúkame aj vlastný expandovaný polystyrén, tým dosahujeme úplnú kontrolu nad kvalitou 

tepelnoizolačného systému JUBIZOL. 

Program spoločnosti JUB obsahuje aj iné výrobky a systémové riešenia, ktoré sú predovšetkým 

určené pre profesionálnych spotrebiteľov, ako aj výrobky pre keramiku, betón a sanáciu rôz- 

nych povrchov. Rozvoj potenciálu spoločnosti JUB sú aj nátery na drevo a kov, ktoré tvoria 

obchodnú značku JUBIN. 

V spoločnosti JUB súčasne s výrobkami vyvíjame aj služby, ktoré sú nepostrádateľnou časťou celko-

vej ponuky pre potreby modernej doby. Medzi službami spoločnosti JUB je potrebné spomenúť 

tónovací systém JUMIX, JUB Design Studio, JUB JUBIZOL Engineering a JUB Akadémia. 

Tónovací systém JUMIX umožňuje miešanie farieb v špeciálnych miešacích centrách. Týchto má 

dnes JUB viac ako tisíc po celej Európe a svete. Vývoj tónovania a nových technológií dnes 

umožňuje, aby bolo možné tónovať výrobky vo veľkom množstve odtieňov podľa štandard- 

ných vzorkovníkov (JUB, NCS, RAL a iných) alebo podľa želaní zákazníkov.  

Služba, ktorou JUB pomáha spotrebiteľom pri výbere farieb a textúr, je JUB Design Studio. Webo-

vá aplikácia umožňuje návštevníkovi webovej stránky, aby jednotlivé typické priestory alebo 

fasádu objektu premaľoval v želaných odtieňoch a textúrach a takto si ľahšie dokázal predsta-

viť konečný vzhľad, výber farieb pre priestory alebo exteriér môže zveriť aj našim architektom. 

V roku 2011 sme pripravili aj aplikáciu JUB JUBIZOL Engineering, ktorá umožňuje všetky výpočty 

tepelnej fyziky a iných parametrov v oblasti tepelnoizolačného systému. 

V spoločnosti JUB sme vždy veľkú pozornosť venovali vzdelávaniu tak zamestnancov ako aj ob-

chodných partnerov. Odbornosť vzdelávaní a ich úžitková hodnota každý rok zvyšuje záujem 

na účasti našich obchodných partnerov, preto sme sa rozhodli založiť JUB Akadémiu. 

K založeniu JUB Akadémie nás viedli aj iné dôvody ako napríklad dobré vzťahy s našimi partnermi, 

znalosti o výrobkoch ako aj rôznych aplikačných technológiách, poznávanie trendov vo svete, 

novinky v oblasti a pod. Základ pre úspešné pôsobenie JUB Akadémie nám umožňuje dlho-
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JUMIX tónovací systém

Farebné odtiene  s technológiou
budúcnosti už dnes 

137 rokov poznania a vývoja v oblasti farieb, špičkovo vybavené technologicko-výskumné centrum 

a najvyššie kvalitatívne požiadavky, ktoré si kladieme pri vývoji nových výrobkov, sú zárukou pre 

úspešnosť JUMIX tónovacieho systému. JUB je jedným z mála výrobcov s tónovacím systémom, 

ktorý je celý výsledkom vlastného vývoja ako aj výroby. Tónovacie pasty UNIPAS, tak ako aj osta-

tné výrobky z výrobného programu JUB, vyrábame v modernom výrobnom závode v Dole pri 

Ľubľani a vzťahujú sa na ne najprísnejšie kvalitatívne požiadavky vo všetkých fázach výrobného 

procesu. 

Vzhľadom na všetky uvedené prednosti a vlastnosti sa sieť JUMIX miešacích centier rozširuje veľmi 

rýchlo. Viac ako 1.000 miešacích centier pôsobí vo viac ako 25 štátoch sveta. Od Irkutska po Co-

ventry, od Sankt Petersburgu po Tel Aviv. Aj rýchle rozširovanie siete JUMIX pomohlo k tomu, že 

v roku 2008 získal JUB titul »Popredná nadnárodná spoločnosť«, ktorý je zvláštnym uznaním za 

mimoriadny rast na medzinárodnej scéne. 

Široký výber farebných odtieňov a výrobkov, výborná kvalita, ekonomickosť, opakovateľnosť, eko-

logická pokrokovosť, spoľahlivá technická podpora a vždy v súlade s najnovšími výsledkami v 

oblasti koloristiky - to sú výsledky JUMIX miešacieho systému: 

4 Budúcnosť už dnes.  Pri vývoji tónovacích prostriedkov sme tak ako aj pri všetkých ostatných 

výrobkoch spoločnosti JUB mimoriadnu pozornosť venovali životnému prostrediu a vplyvu na 

zdravie ľudí. Tónovacie pasty UNIPAS už dnes splňujú najprísnejšie požiadavky na obmedzenie 

emisií prchavých organických zlúčenín (VOC) európskej smernice 2004/42/ES. 

4 Široký výber.  Sme hrdí na široký výber tak farebných odtieňov ako aj výrobkov a rôznych veľ- 

kostí balení. Jedným systémom umožňujeme tónovanie vnútorných maliarskych farieb, fasádnych 

farieb, dekoračných omietok, farieb na drevo a kov, lazúr na drevo, špeciálnych výrobkov na dekoračnú 

úpravu povrchov a farieb na betón. Ešte viacej – to všetko je umožnené pre výrobky, vyrobené na 

troch rôznych bázach: akrylátové, silikátové a silikónové, pre interiér aj pre exteriér, pre veľkosti balení 

od 0,65 l po 25 kg. 

4 Vysoká kvalita.  Výrobky na vnútorné použitie sa vyznačujú výbornou krycou schopnosťou, 

živosťou a ekonomickými receptúrami, zatiaľ čo výrobky z fasádneho programu sú založené na 

nových štandardoch v trvácnosti a odolnosti proti poveternostným vplyvom. Anorganické tóno-

vacie pasty zabezpečujú najväčšiu možnú stabilitu farebných odtieňov, organické zase umožňu-

jú veľkú intenzitu a pestrosť farebných odtieňov. 

4 Technická podpora.  Synonymum pre JUMIX tónovací systém je spoľahlivé strojné a progra-

mové vybavenie, jednoduché používanie a údržba. Uvedomujeme si, že bohaté poznanie a 

skúsenosti, ktoré máme v spoločnosti JUB, je potrebné odovzdávať ďalej a neustále aktualizovať, 

preto našim partnerom umožňujeme permanentné vzdelávanie a vybavenie predajných miest 

širokou ponukou marketingových a reklamných predmetov.
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Politika starostlivosti o životné prostredie, zdravie a bezpečnosť je neoddeliteľnou súčasťou obcho-

dnej politiky a organizačnej kultúry spoločnosti JUB. Kvalita výrobkov a služieb a neustále vylep-

šovanie procesov patria medzi kľúčové strategické usmernenia spoločnosti. 

Ak zhrnieme vyššie uvedené, JUMIX miešací systém je možné popísať nasledovným spôsobom: 

4 ekologicky pokrokové výrobky, ktoré po natónovaní nezmenia vlastnosti, 

4 kompatibilita tónovacích pást UNIPAS so širokou škálou výrobkov JUB, 

4 ekologicky priaznivé tónovacie pasty UNIPAS na vodnom základe, 

4 možnosť tónovania podľa vzorky, resp. podľa iných vzorkovníkov, 

4 výborná opakovateľnosť výroby farebných odtieňov, 

4 krátky čas výroby konečného výrobku vo zvolenom farebnom odtieni, 

4 menšie zásoby hotových výrobkov - menej prostriedkov viazaných na zásobách, 

4 rýchla reakcia na požiadavky konečných spotrebiteľov, 

4 jeden systém na tónovanie všetkých výrobkov na dekoráciu a ochranu vašich domov, 

4 na vodnom základe.

JUMIX tónovací systém je zložený zo štyroch kľúčových komponentov: 

4 16 Unipas tónovacích pást na vodnom základe, 

4 viac ako 45 bielych výrobkov a báz (transparentná a v určitých prípadoch aj polo transparentná), 

4 strojné a programové vybavenie miešacieho centra (ručný alebo automatický dávkovač a shaker), 

4viac ako 80.000 receptúr na namiešanie farebných odtieňov a 

4 marketingové a reklamné predmety (vzorkovníky, prospekty, katalógy, brožúry,...). 

Prísnou kontrolou polovýrobkov a receptúr celého procesu výroby zabezpečujeme opakovateľnosť 

výroby farebných odtieňov, rýchlu reakciu na potreby konečných zákazníkov a možnosť tónova-

nia podľa vzorky, resp. iných vzorkovníkov. 

Z dôvodu veľkého výberu farebných odtieňov sa objavil jediný, na šťastie príjemný problém, pretože 

JUMIX tónovací systém ponúka farebné odtiene podľa: 

4 JUB vzorkovník, ktorý obsahuje 348 farebných odtieňov, 

4JUB JUBIN vzorkovník s 28 špeciálnymi metalickými farebnými odtieňmi, 

4 JUB DÉCOR Glamour s 21 perleťovými farebnými odtieňmi, 

4JUB JUBIN Lasur vzorkovník so 45 odtieňmi, určenými špeciálne pre lazúry na drevo, 

4 RAL Classic vzorkovník so 188 odtieňmi a 

4 NCS Index s 1.950 farebnými odtieňmi.
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Príprava podkladu

Popis  a aplikácia 
Príprava podkladu je veľmi dôležitá pre systém ochrany a dekorácie rôznych povrchov farbami alebo 

omietkami. Moderné technológie výstavby so strojnou a ručnou realizáciou omietok, montáž 

systémov sadrokartónových dosiek, realizácia betónových poterov a pohľadový betón prinášajú 

rôzne podklady, ktoré je potrebné pre ďalšiu dekoračnú úpravu vhodne pripraviť, vyrovnať, za-

hladiť, opraviť chyby vzhľadu a pod. Pri tom si pomáhame rôznymi druhmi vyrovnávacích hmôt, 

ktoré sú prispôsobené jednotlivým podkladom. Postup vyrovnávania zahŕňa prípravu podkla-

du nanesením základného náteru. Základný náter spevňuje podklad, egalizuje ho, viaže častice 

prachu, ktoré nemôžeme odstrániť čistením a tým zlepšuje prídržnosť vyrovnávacích hmôt a 

maliarskych farieb. Po nanesení základného náteru nanášame vyrovnávacie hmoty v dvoch alebo 

viacerých vrstvách, pričom ich priebežne a záverečne prebrúsime. 

Vyrovnávacie hmoty rozdeľujeme podľa účelu použitia na stenové a podlahové, podľa hrúbky vrstvy 

na tenkovrstvé pre jemné vyrovnanie do 3 mm a hrubovrstvé pre vyrovnanie do 10 mm. Okrem 

toho máme aj špeciálne vyrovnávacie hmoty a výrobky, ktoré používame na opravu poškodení 

na rôznych stavebných podkladoch. Niektoré z nich sú určené na použitie v interiéri, ďalšie sú 

univerzálne a môžeme ich použiť na vnútorných aj vonkajších povrchoch.

1
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AKRIL EMULZIA  akrylátový základný náter a plastifi kátor
Popis a oblasť použitia

4AKRIL EMULZIA je nepigmentovaná 
vodná disperzia polymérnych spojív; 

4používame ju ako základný náter pred 
maľovaním s disperznými farbami a pred 
nanášaním minerálnych a akrylátových 
omietok, ako spojovací mostík pri väzbe 
starého a nového betónu; 

4ako B zložku pri BAVALITE, JUBOLINE 
F a VALITE a ako prísadu do niektorých 
pripravených maltových zmesí 
(RENOVAČNÁ OMIETKA) na zlepšenie 
technologických a pevnostných 
vlastností. 

Vlastnosti 

4predstavuje spojovací mostík medzi 
podkladom a náterom; 

4egalizuje nasiakavosť podkladu; 

4viaže častice prachu, ktoré 
nemôžeme odstrániť čistením; 

4umožňuje lepšiu prídržnosť; 

4spevňuje podklad. 

Podklad 

4je základným náterom pre všetky 
druhy minerálnych podkladov pred 
natieraním akrylátovými fasádnymi 
farbami, vnútornými farbami, pred 
nanášaním vyrovnávacích hmôt 
a tenkovrstvých minerálnych a 
akrylátových dekoračných omietok a 
pred nanášaním väčšiny stavebných 
lepidiel. 

Príprava a nanášanie

4pred použitím ju dobre premiešame a 
zriedime vodou v pomere 1 : 1; 

4zvyčajne nanášame v jednej vrstve 
štetcom, maliarskym valčekom alebo 
striekaním; 

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

      

Farebné odtiene

4bezfarebný.
Technické údaje

4spotreba: 90 - 100 g/m2

(údaj pre nezriedený náter a 
normálne nasiakavý jemne drsný 
podklad); 

4hustota: cca 1,02 kg/l; 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/g 
(2010) 30 g/l): max. 5 g/l; 

4doba schnutia (T: +20ºC, rel. vl.: 
65 %): ďalšia úprava po: 4 - 6 hod; 

4ochrana pred dažďom: cca 24 hod.

Balenie / skladovanie

4plastové nádoby 1 kg; 

4plastové vedrá 5 kg; 

4plastové vedrá 18 kg; 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť; Chrániť pred slnkom.

4trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov. 

UNIGRUND  základný náter pod dekoračné omietky
Popis a oblasť použitia

4UNIGRUND je univerzálny základný 
náter, ktorý sa používa pred 
nanášaním všetkých polymérnych 
dekoračných tenkovrstvých omietok 
(akrylátové, silikónové, silikátové); 

4je vyrobený na základe vodnej 
disperzie akrylátových spojív, 
špeciálnych prísad a kremičitých plnív. 

Vlastnosti 

4predlžuje dobu spracovania omietky 
(vysoká teplota, veľmi nasiakavý 
podklad);

4zlepšuje prídržnosť omietok na veľmi 
hladkých podkladoch;

4egalizuje podklad (rovnomerná 
nasiakavosť podkladu). 

Podklad 

4môžeme ho nanášať na 
rôzne minerálne podklady: 
vápennocementové a sadrové 
omietky, základné omietky 
tepelnoizolačných systémov, betón, 
sadrocementové a vláknocementové 
dosky ako aj dobre prídržné vrstvy 
disperzných farieb. 

4nevhodné podklady: vápenné 
omietky a povrchy premaľované 
vodou rozpustnými a olejovými 
nátermi a lakmi. 

Príprava a nanášanie

4nanášame štetcom, maliarskym 
valčekom alebo striekaním; 

4riedi sa vodou do 5 %;  zvyčajne ho 
nanášame v jednej vrstve; 

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

      

Farebné odtiene

4biely (odtieň 1001); 

4vzorkovník JUB.

Technické údaje

4spotreba: závisí od nasiakavosti 
podkladu, stačí jeden náter: 
120 – 200 g/m2 

4hustota: cca 1,20 kg/l; 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/g 
(2010) 30 g/l): max. 2 g/l; 

4doba schnutia (T: +20ºC, rel. vl.: 65%): 
pred nanášaním omietok: 
min. 12 hod; 

4ochrana pred dažďom: cca 24 hod.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 5 kg

4plastové vedrá 18 kg

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť; Chrániť pred slnkom.

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov. 

JUKOLprimer (Jukol)  hĺbkový základný náter 
Popis a oblasť použitia

4JUKOLprimer je špeciálny hĺbkový 
základný náter, ktorý sa používa 
na impregnáciu veľmi nasiakavých 
stavebných podkladov pred 
natieraním disperznými farbami, 
pred nanášaním vyrovnávacích hmôt 
a pred nanášaním tenkovrstvých 
dekoračných omietok; 

4je vyrobený na vodnom základe 
mikroemulzie a akrylátov. 

Vlastnosti 

4penetruje hlboko do podkladu;

4zlepšuje vodoodpudivosť podkladu a 
egalizuje ho;

4viaže častice prachu, ktoré 
nemôžeme odstrániť čistením;

4umožňuje lepšiu prídržnosť;

4spevňuje podklad. 

Podklad 

4používame ho na impregnáciu 
hlavne vonkajších minerálnych veľmi 
nasiakavých fasádnych podkladov 
a betónu, vláknocementových 
a sadrokartónových dosiek a 
pórobetónu pred natieraním  
disperznými farbami alebo 
pred nanášaním tenkovrstvých 
dekoračných omietok. 

4nie je vhodný pod silikátové nátery a 
silikátové omietky.

Príprava a nanášanie

4pred použitím ho zriedime vodou v 
pomere 1 : 1.

4zvyčajne nanášame v jednej vrstve 
štetcom, maliarskym valčekom alebo 
striekaním.

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

      

Farebné odtiene

4bezfarebný.
Technické údaje

4spotreba: 90 - 100 ml/m2, závisí od 
nasiakavosti a drsnosti podkladu

4hustota: cca 1,00 kg/l; 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/g 
(2010) 30 g/l): max. 11 g/l; 

4doba schnutia (T: +20ºC, rel. vl.: 65%): 
ďalšia úprava po: 12 hod.

4ochrana pred dažďom: cca 24 hod.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 5 l

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť. Chrániť pred slnkom.

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov. 

SILICONEprimer (Jubosil G)  silikónový základný náter 
Popis a oblasť použitia

4SILICONEprimer je základný náter, 
ktorý sa používa pred maľovaním 
silikónovými farbami a nanášaním 
silikónových omietok.; 

4je vyrobený na základe vodnej 
emulzie silikónových živíc. 

Vlastnosti 

4neznižuje paropriepustnosť 
podkladu;

4predstavuje spojovací mostík medzi 
podkladom a náterom;

4egalizuje nasiakavosť podkladu;

4viaže častice prachu, ktoré 
nemôžeme odstrániť čistením;

4zvyšuje vodoodpudivosť. 

Podklad 

4na všetky druhy minerálnych (zvlášť 
fasádnych) podkladov (jemné 
vápenné, vápennocementové 
alebo cementové omietky, betón, 
sadrokartónové, vláknocementové 
dosky) pred ich natieraním 
silikónovými farbami a pred 
nanášaním silikónových dekoračných 
omietok. 

Príprava a nanášanie

4pred použitím ho dobre premiešame 
a zriedime vodou v pomere 1 : 1.

4zvyčajne nanášame v jednej vrstve 
štetcom, maliarskym valčekom alebo 
striekaním.

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

      

Farebné odtiene

4bezfarebný.
Technické údaje

4spotreba: 90 - 100 ml/m2 (údaj 
pre nezriedený náter a normálne 
nasiakavý jemne drsný podklad)

4hustota: cca 1,04 kg/l; 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/g 
(2010) 30 g/l): max. 8 g/l; 

4doba schnutia (T: +20ºC, rel. vl.: 65%): 
ďalšia úprava po: 4 - 6 hod. 

4ochrana pred dažďom: cca 24 hod.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 5 l

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť. Chrániť pred slnkom.

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov. 

1.1 Základné nátery
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SILICATEprimer (Jubosil GX)  silikátový základný náter 
Popis a oblasť použitia

4SILICATEprimer je základný náter, 
ktorý sa používa pred maľovaním 
silikátovými farbami, pred nanášaním 
silikátových omietok a na riedenie 
silikátových farieb a omietok; 

4je vyrobený na základe draselného 
vodného skla a organických prísad; 

4riedidlo pre silikátové farby a omietky 
(do 5%). 

Vlastnosti 

4egalizuje podklad;

4viaže častice prachu k podkladu;

4zvyšuje vodoodpudivosť podkladu;

4podfarbenie podkladu. 

Podklad 

4na minerálne podklady pred ich 
natieraním silikátovými farbami 
a pred nanášaním silikátových 
dekoračných omietok. 

4pred nanášaním dôkladne ochránime 
okenné tabule, okenné a dverné rámy 
a parapetné dosky, pretože prípadné 
fľaky nie je možné odstrániť. 

Príprava a nanášanie

4pred použitím ho dobre premiešame a 
zriedime vodou v pomere 1 : 1.

4pri podfarbení podkladu riedime: silik. 
farba : SIICATEprimer: voda = 1:1:1; 
nanášame v jednej vrstve štetcom, 
maliarskym valčekom alebo striekaním; 

4čistenie náradia: vodou; pri práci 
používajte vhodné osobné ochranné 
prostriedky a dodržiavajte bezpečnostné 
pokyny.

        

Farebné odtiene

4biely.
Technické údaje

4spotreba: 90 - 100 g/m2 (údaj 
pre nezriedený náter a normálne 
nasiakavý jemne drsný podklad).

4hustota: cca 1,05 kg/l; 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/g 
(2010) 30 g/l): max. 3 g/l;

4doba schnutia (T: +20ºC, rel. vl.: 65%): 
ďalšia úprava po: 12 hod. 

4ochrana pred dažďom: cca 24 hod.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 5 l

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť. Chrániť pred slnkom.

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov.

REVITALprimer (Jubosil EX)  egalizačný základný náter 
Popis a oblasť použitia

4REVITALprimer je základný náter, 
mikroarmovaný syntetickými 
vláknami a plnený kremičitým 
pieskom, vyrobený základe 
draselného vodného skla a 
akrylátových spojív; 

4je vhodný na natieranie vlasovo 
popraskaných povrchov pred ich 
natieraním mikroarmovaným 
(Revitalcolor silicate a AG) a inými 
farbami. 

Vlastnosti 

4náter dobre premostí vlasové 
praskliny šírky cca 0,3 mm;

4zlepšuje prídržnosť k podkladu;

4zvyšuje vodoodpudivosť. 

Podklad 

4je vhodný na natieranie vlasovo 
popraskaných jemných omietok alebo 
rustikálne upravených podkladov 
a nerovnomerne upravených 
povrchov pred ich natieraním 
mikroarmovanými (REVITALCOLOR 
silicate a AG) a inými farbami. 

Príprava a nanášanie

4pred použitím ho dobre premiešame 
a podľa potreby zriedime s 
Silicateprimerom do 10 %; 

4nanášame štetcom alebo valčekom.

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

4pri práci používajte vhodné osobné 
ochranné prostriedky a dodržiavajte 
bezpečnostné pokyny.

      

Farebné odtiene

4nemá špeciálnu farbu.
Technické údaje

4spotreba: 300 - 600 ml/m2

4hustota: cca 1,54 kg/l; 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/g 
(2010) 30 g/l): max. 10 g/l; 

4doba schnutia (T: +20ºC, rel. vl.: 65%): 
ďalšia úprava po: 12 hod. 

4ochrana pred dažďom: cca 24 hod.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 5 l

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť. Chrániť pred slnkom.

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov.

JUBOSIL GF  základný spojovací náter
Popis a oblasť použitia

4JUBOSIL GF je biely vnútorný 
základný náter na základe 
polymérnych spojív, špeciálnych 
prísad a plnív. 

4umožňuje prídržnosť silikátových 
farieb na povrchoch, ktoré boli 
premaľované disperznými farbami.

4používame ho ako krycí základný 
náter, pred nanášaním silikátových 
farieb (JUPOL SILIKAT, DECOR 
ANTIQUE) na vnútorné stenové 
povrchy. 

Vlastnosti 

4egalizuje podklad;

4zlepšuje prídržnosť k podkladu;

4blokuje ľahko rozpustné látky v 
podklade;

4dobre paropriepustný. 

Podklad 

4spojovací náter umožňuje prídržnosť 
silikátových farieb na betón, sadrové 
omietky, sadrokartónové dosky 
a staré dobre prídržné nie lesklé 
disperzné nátery. 

Príprava a nanášanie

4riedi sa vodou do 10%.

4nanášame ho štetcom alebo 
valčekom. 

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

    

Farebné odtiene

4biely.
Technické údaje

4spotreba: 130 - 150 ml/m2 na 
hladkom povrchu

4hustota: cca 1,65 kg/l; 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/g 
(2010) 30 g/l): max. 5 g/l; 

4doba schnutia (T: +20ºC, rel. vl.: 65%): 
ďalšia úprava po: cca 12 hod.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 5 l

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť. Chrániť pred slnkom.

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov. 

VEZAKRILprimer  drsný základný náter 
Popis a oblasť použitia

4VEZAKRILprimer je s kremičitým 
pieskom plnená vodná disperzia 
polymérnych spojív, vhodný na 
základné natieranie veľmi hladkých 
povrchov, čím zlepšujeme prídržnosť 
dekoračných omietok a lepidiel na 
keramické obklady. 

Vlastnosti 

4náter podstatne zvyšuje drsnosť 
podkladu;

4pre nanesenú omietku resp. lepidlo 
zabezpečuje lepšiu prídržnosť; 

4egalizuje nasiakavosť podkladu; 

4mierne zvyšuje vodoodpudivosť 
podkladu. 

Podklad 

4vhodný na natieranie veľmi 
hladkých betónových povrchov, 
vláknocementových a 
sadrokartónových dosiek pred 
nanášaním dekoračných omietok 
všetkých druhov (minerálne, 
akrylátové, silikátové a silikónové) a 
pred lepením rôznych obkladov; 

4môžeme ho použiť aj ako spojovací 
mostík pri lepení keramických 
obkladov na staré keramické obklady. 

Príprava a nanášanie

4pred použitím, ako aj viackrát pri 
práci, ho dobre premiešame a, ak je 
potrebné, zriedime vodou do 30%.

4nanášame ho štetcom, zvyčajne v 
jednej vrstve, na dosiahnutie viac 
drsného povrchu aj v dvoch vrstvách 
(druhá vrstva kolmo na prvú vrstvu).

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

  

Farebné odtiene

4biely.
Technické údaje

4spotreba: cca 300 ml/m2

4hustota: cca 1,57 kg/l; 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/g 
(2010) 30 g/l): max. 6 g/l; 

4doba schnutia (T: +20ºC, rel. vl.: 65%): 
ďalšia úprava po: 24 hod, 

4ochrana pred dažďom: cca 24 hod.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 5 l

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť. Chrániť pred slnkom.

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov. 

1.1 Základné nátery
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JUBOLIN  vnútorná vyrovnávacia hmota 
Popis a oblasť použitia

4JUBOLIN je disperzná pastovitá 
tenkovrstvá vyrovnávacia hmota na 
veľmi jemné vyrovnanie a zahladenie 
vnútorných stenových a stropných 
povrchov; 

4vhodná aj na vyplnenie menších 
priehlbín, prasklín, dier... 

Vlastnosti 

4na použitie pripravená vyrovnávacia 
hmota;

4jednoduché nanášanie; 

4na ručné nanášanie; 

4dobrá prídržnosť; 

4možné brúsenie;

4veľká paropriepustnosť; 

4zahladené povrchy natierame 
všetkými druhmi maliarskymi 
disperznými farbami. 

EN 15824

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, bez 
slabo prídržných častíc, prachu, vo vode 
ľahko rozpustných solí, mastných fľakov a 
iných nečistôt; 

4prach a neprídržné nečistoty povysávame 
alebo odstránime omietnutím, zvyšky 
debniacich olejov z betónových povrchov 
umyjeme prúdom horúcej vody alebo 
parou; 

4z už natretých povrchov odstránime 
všetky vo vode rozmáčavé vrstvy farieb a 
nátery olejových farieb, laky alebo emaily; 

4pred nanášaním vyrovnávacej hmoty je 
povinný základný náter. 

Príprava a nanášanie

4hmota je pripravená na použitie

4zvyčajne nanášame v dvoch vrstvách, 
pri čom hrúbka jednotlivých vrstiev 
nesmie presiahnuť 1 až 2 mm, celková 
hrúbka nesmie presiahnuť 3 mm; 
hmotu nanášame ručne - nerezovým 
oceľovým hladidlom; 

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

  

Farebné odtiene

4biely.
Technické údaje

4spotreba: 1,5 – 2,0 kg/m2

(pre dve vrstvy); 

4hustota: cca 1,70 kg/l; 

4faktor difúzneho odporu μ: < 40; 

4hrúbka vrstvy: do 3 mm; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783-2): < 0,12 m
trieda I - vysoká priepustnosť pre 
vodnú paru; 

4doba schnutia (T: +20ºC, rel. vl.: 65%): 
cca 12 hod.

4prídržnosť na váp. cem. omietku
(STN EN 24624): > 0,45 N/mm2.

Balenie / skladovanie

4plastové vedro 1kg

4plastové vedro 3 kg; 

4plastové vedro 8 kg; 

4plastové vedro 25 kg; 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť. Chrániť pred slnkom; 

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov. 

JUBOLIN P-25  vnútorná vyrovnávacia hmota pre strojné nanášanie
Popis a oblasť použitia

4JUBOLIN P-25 je disperzná pastovitá 
tenkovrstvá vyrovnávacia hmota 
na jemné vyrovnanie a zahladenie 
vnútorných stenových a stropných 
povrchov; 

4vhodná aj na vyplnenie menších 
priehlbín, prasklín, dier... 

Vlastnosti 

4na strojné a ručné nanášanie 
pripravená vyrovnávacia hmota; 

4výnimočne veľká tixotropnosť; 

4jednoduché nanášanie; 

4možné brúsenie;

4veľká paropriepustnosť; 

4zahladené povrchy natierame 
všetkými druhmi maliarskymi 
disperznými farbami. 

EN 15824

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, bez 
slabo prídržných častíc, prachu, vo vode 
ľahko rozpustných solí, mastných fľakov a 
iných nečistôt; 

4prach a neprídržné nečistoty povysávame 
alebo odstránime omietnutím, zvyšky 
debniacich olejov z betónových povrchov 
umyjeme prúdom horúcej vody alebo 
parou; 

4z už natretých povrchov odstránime 
všetky vo vode rozmáčavé vrstvy farieb a 
nátery olejových farieb, laky alebo emaily; 

4pred nanášaním vyrovnávacej hmoty je 
povinný základný náter. 

Príprava a nanášanie

4hmota je pripravená na použitie

4riedenie vodou nie je potrebné; 
hmotu nanášame strojne; 

4pred nanášaním s airless striekacími 
zariadeniami hmotu dobre 
premiešame.

4na ručné hladenie používame 
nerezové oceľové hladidlá.

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

      

Farebné odtiene

4biely.
Technické údaje

4spotreba: 1,5 – 2,0 kg/m2

(pre dve vrstvy); 

4hustota: cca 1,67 kg/l; 

4faktor difúzneho odporu μ: < 40; 

4hrúbka vrstvy: do 3 mm; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783-2): < 0,12 m
trieda I - vysoká priepustnosť pre 
vodnú paru; 

4doba schnutia (T: +20ºC, rel. vl.: 65%): 
cca 12 hod.

4prídržnosť na váp. cem. omietku
(STN EN 24624): > 0,45 N/mm2.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 25 kg

4plastové vrecia 25 kg

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť. Chrániť pred slnkom.

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov. 

1.2 Vyrovnávacie hmoty A Disperzné

JUBOLIN REPARATUR  vnútorná vyrovnávacia hmota v tube
Popis a oblasť použitia

4JUBOLIN REPARATUR je pripravená 
reparačná vyrovnávacia hmota na 
opravu menších poškodení, priehlbín, 
prasklín, dier a pod. na vnútorných 
stenových a stropných povrchoch. 

Vlastnosti 

4na použitie pripravená vyrovnávacia 
hmota; 

4veľká tixotropnosť; 

4presná aplikácia; 

4možné brúsenie; 

4veľká paropriepustnosť; 

4zahladené povrchy natierame 
všetkými druhmi maliarskymi 
disperznými farbami. 

EN 15824

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, 
bez slabo prídržných častíc, prachu, 
vo vode ľahko rozpustných solí, 
mastných fľakov a iných nečistôt; 

• prach a neprídržné nečistoty 
povysávame alebo odstránime 
omietnutím, zvyšky debniacich olejov 
z betónových povrchov umyjeme 
prúdom horúcej vody alebo parou; 

• z už natretých povrchov odstránime 
všetky vo vode rozmáčavé vrstvy 
farieb a nátery olejových farieb, laky 
alebo emaily. 

Príprava a nanášanie

4hmotu nanášame ručne - nerezovou 
oceľovou špachtľou.

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

  

Farebné odtiene

4biely.
Technické údaje

4spotreba: závisí od veľkosti 
poškodenia; 

4hustota: cca 1,67 kg/l; 

4faktor difúzneho odporu μ: < 40; 

4hrúbka vrstvy: do 3 mm; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783-2): < 0,12 m
trieda I - vysoká priepustnosť pre 
vodnú paru; 

4doba schnutia (T: +20ºC, rel. vl.: 65%): 
cca 12 hod.

4prídržnosť na váp. cem. omietku
(STN EN 24624): > 0,45 N/mm2.

Balenie / skladovanie

4plastové tuby 150 g

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť. Chrániť pred slnkom.

4trvanlivosť: minimálne 15 mesiacov. 

JUBOLIN P-50  jemná vnútorná vyrovnávacia hmota pre strojné nanášanie 

Popis a oblasť použitia

4JUBOLIN P-50 je disperzná pastovitá 
tenkovrstvá vyrovnávacia hmota na 
super jemné vyrovnanie a zahladenie 
vnútorných stenových a stropných 
povrchov; 

4vhodná predovšetkým na zahladenie 
povrchov na sadrokartónových 
doskách; 

4používa sa aj na vyplnenie menších 
priehlbín, prasklín, dier... 

Vlastnosti 

4na strojné a ručné nanášanie; 

4veľmi dobrá prídržnosť na 
sadrokartónových doskách; 

4veľká tixotropnosť; 

4mimoriadne ľahké nanášanie; 

4dobrá prídržnosť; 

4jednoduché brúsenie (aj po niekoľko 
dňovom schnutí); 

4veľká paropriepustnosť; 

4veľmi jemný a hladký povrch; 

4zahladené povrchy natierame všetkými 
druhmi maliarskymi disperznými farbami. 

    EN 15824

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, bez 
slabo prídržných častíc, prachu, vo vode 
ľahko rozpustných solí, mastných fľakov a 
iných nečistôt; 

4prach a neprídržné nečistoty povysávame 
alebo odstránime omietnutím, zvyšky 
debniacich olejov z betónových povrchov 
umyjeme prúdom horúcej vody alebo 
parou; 

4z už natretých povrchov odstránime 
všetky vo vode rozmáčavé vrstvy farieb a 
nátery olejových farieb, laky alebo emaily; 

4pred nanášaním vyrovnávacej hmoty je 
povinný základný náter. 

Príprava a nanášanie

4hmota je pripravená na použitie

4riedenie vodou nie je potrebné; 
hmotu nanášame strojne; 

4pred nanášaním s airless striekacími 
zariadeniami hmotu dobre 
premiešame.

4na ručné hladenie používame 
nerezové oceľové hladidlá.

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

      

Farebné odtiene

4biely.
Technické údaje

4spotreba: 1,5 – 2,0 kg/m2

(pre dve vrstvy); 

4hustota: cca 1,55 kg/l;

4faktor difúzneho odporu μ: < 40;

4hrúbka vrstvy: do 3 mm;

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783-2): < 0,12 m
trieda I - vysoká priepustnosť pre 
vodnú paru;

4doba schnutia (T: +20ºC, rel. vl.: 65%): 
cca 12 hod.

4prídržnosť na váp. cem. omietku
(STN EN 24624): > 0,45 N/mm2.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 25 kg

4plastové vrecia 25 kg

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť. Chrániť pred slnkom.

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov. 
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NIVELIN  vnútorná prášková vyrovnávacia hmota
Popis a oblasť použitia

4NIVELIN je prášková tenkovrstvá 
vyrovnávacia hmota určená na jemné 
vyrovnanie a zahladenie vnútorných 
stenových a stropných povrchov. 

Vlastnosti 

4na strojné a ručné nanášanie; 

4jednoduché nanášanie; 

4dobrá prídržnosť; 

4dlhá doba spracovania; 

4možné brúsenie;

4veľká paropriepustnosť; 

4zahladené povrchy natierame 
všetkými druhmi maliarskymi 
disperznými farbami. 

EN 15824

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, bez 
slabo prídržných častíc, prachu, vo vode 
ľahko rozpustných solí, mastných fľakov a 
iných nečistôt; 

4prach a neprídržné nečistoty povysávame 
alebo odstránime omietnutím, zvyšky 
debniacich olejov z betónových povrchov 
umyjeme prúdom horúcej vody alebo 
parou; 

4z už natretých povrchov odstránime 
všetky vo vode rozmáčavé vrstvy farieb a 
nátery olejových farieb, laky alebo emaily; 

4pred nanášaním vyrovnávacej hmoty je 
povinný základný náter. 

Príprava a nanášanie

4obsah balenia vysypeme do 2, resp. 
8 l vody a ručne alebo elektrickým 
miešadlom dobre premiešame, aby 
sme dostali homogénnu pastovitú 
hmotu bez hrudiek.

4hmotu nanášame ručne nerezovým 
hladidlom alebo strojne.

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

      

Farebné odtiene

4biely.
Technické údaje

4spotreba: 1,0 - 1,5 kg/m2 
(pre dve vrstvy); 

4hustota: cca 1,58 kg/l (malta);

4faktor difúzneho odporu μ: < 40; 

4hrúbka vrstvy: do 3 mm; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783-2): < 0,12 m
trieda I - vysoká priepustnosť pre 
vodnú paru; 

4doba spracovania: cca 24 hod.; doba 
schnutia (T: +20ºC, rel. vl.: 65%): cca 
12 hod.; 

4prídržnosť na váp. cem. omietku
(STN EN 24624): > 0,45 N/mm2.

Balenie / skladovanie

4papierové vrecia 5 kg

4papierové vrecia 20 kg

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch pri 
teplote +5°C až +25°C. Chrániť pred 
vlhkosťou.

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov. 

NIVELIN D  hrubovrstvá vyrovnávacia hmota 
Popis a oblasť použitia

4NIVELIN D je polymérnymi spojivami 
vylepšená vápennocementová 
vyrovnávacia hmota, ktorá sa používa 
na vyrovnanie väčších nerovností na 
vnútorných a vonkajších minerálnych 
povrchoch (do 5 mm v jednej vrstve); 

4je vhodná na vyrovnanie a opravu 
chýb na vnútorných, drsnejšie 
upravených stenových a stropných 
podkladoch alebo na zahladenie 
neomietnutých betónových stropov 
a podobných povrchov ako aj na 
zahladenie menších fasádnych 
povrchov. 

Vlastnosti 

4výnimočne ľahké hladenie a brúsenie

4pri schnutí sa veľmi málo zmrašťuje; 

4nízky modul pružnosti; 

4veľká vodoodpudivosť;

4je hydrofobizovaná;

4vyrovnané fasádne povrchy môžeme 
natierať všetkými druhmi fasádnych farieb, 
vnútorné povrchy natierame akoukoľvek 
vnútornou disperznou maliarskou farbou 
alebo na ňu lepíme všetky druhy tapiet. 

4Možné vloženie sieťky (145 g) a 
použitie ako renovačná omietka

EN 998-1

Podklad 

4podklad (minerálne omietky, betón, 
pórobetón) musí byť tvrdý, suchý 
a čistý, bez slabo prídržných častíc, 
prachu, zbytkov debniacich olejov, 
mastných fľakov alebo iných nečistôt.

4nie je vhodný na vyrovnanie 
vonkajších betónových povrchov.

4nevhodné podklady: povrchy 
premaľované farbami vyrobenými na 
báze kriedy, povrchy premaľované 
olejovými farbami, lakmi alebo 
emailami. 

Príprava a nanášanie

4obsah vreca vysypeme do cca 30% vody 
a ručne alebo elektrickým miešadlom 
dobre premiešame, aby sme dostali 
homogénnu pastovitú hmotu bez 
hrudiek. Počkáme 10 minút, aby hmota 
nabobtnala, potom ju znova dobre 
premiešame.

4nanášame ju ručne nerezovým 
hladidlom alebo strojne.

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

        

Farebné odtiene

4biely.
Technické údaje

4spotreba: 1,5 kg na vrstvu hrúbky 1 mm; 

4hustota maltovej zmesi: cca 1,58 kg/l; 

4pevnosť v tlaku (STN EN 1015-11): 
> 4 N/mm2   CS II; 

4kapilárna nasiakavosť: EN 1015-18 
zatriedenie: W 2 EN 1062-3:
< 0,20 kg/m2h0,5; 

4faktor difúzneho odporu μ: < 30; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN 1015-19): < 0,30 m; 

4doba schnutia (T: +20ºC, rel. vl.: 65%): 
cca 6 hod.; 

4ochrana pred dažďom: cca 24 hod.

4prídržnosť (STN EN 1015-12):
0,6 N/mm2 100% B.

Balenie / skladovanie

4papierové vrecia 5 kg

4papierové vrecia 20 kg

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch pri 
teplote +5°C až +25°C. Chrániť pred 
vlhkosťou.

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov.

1.2 Vyrovnávacie hmoty B Práškové

JUBOGLET  vnútorná sadrová vyrovnávacia hmota 
Popis a oblasť použitia

4JUBOGLET je na základe sadry vyrobená 
vnútorná vyrovnávacia hmota, ktorá na 
základe svojho surovinového zloženia 
reguluje vlhkosť v priestore; 

4je vhodná na vyrovnanie väčších 
stenových alebo stropných povrchov v 
hrúbke vrstvy do 8 mm; 

4používa sa aj na vyplnenie škár na 
stenových a stropných obkladoch zo 
sadrokartónových dosiek; 

4styky povinne bandážujeme pásmi 
plastifikovanou sklotextilnou mriežkou; 

4na vyrovnanie priehlbín a nerovností. 

Vlastnosti 

4vyrovnanie v hrúbke vrstvy do 8 mm; 

4vhodný na bandážovanie; 

4dobrá prídržnosť; 

4na ručné nanášanie; 

4dlhšia doba spracovania: ~80 min; 

4veľká paropriepustnosť; 

4vyrovnané povrchy môžeme natierať 
všetkými druhmi disperznými 
farbami; 

4možné brúsenie. 

EN 13279

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, 
bez slabo prídržných častíc, prachu, 
vo vode ľahko rozpustných solí, 
mastných fľakov a iných nečistôt; 

4prach a neprídržné nečistoty 
povysávame alebo odstránime 
omietnutím, zvyšky debniacich olejov 
z betónových povrchov umyjeme 
prúdom horúcej vody alebo parou; 

4pred nanášaním vyrovnávacej hmoty 
je povinný základný náter (AKRIL 
EMULZIA : voda = 1 : 1). 

Príprava a nanášanie

4suchú zmes nasypeme do pripraveného 
množstva vody (7,5- 8 l) a ručne alebo 
elektrickým miešadlom miešame 1 
minútu, aby sme dostali homogénnu 
pastovitú hmotu bez hrudiek. Počkáme 
5 minút, kým hmota nabobtná, potom ju 
znova dobre premiešame; 

4hmotu nanášame ručne nerezovou 
oceľovou špachtľou alebo hladidlom; 

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou

      

Farebné odtiene

4biely.
Technické údaje

4spotreba: cca 0,5 kg/m2

pre vrstvu hrúbky 1 mm; 

4hustota: cca 1,70 kg/l; 

4faktor difúzneho odporu μ: <30; 

4hrúbka vrstvy: do 8 mm; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783-2): < 0,09 m (pre vrstvu 
hrúbky 3 mm) trieda I – vysoká 
priepustnosť pre vodnú paru; 

4doba schnutia (T: +20ºC, rel. vl.: 
65%): cca 24 hod., pri vyššej vlhkosti 
vzduchu a pri väčších hrúbkach sa 
doba schnutia predlžuje; 

4prídržnosť na váp. cem. omietku
(EN 13279-2): > 0,2 N/mm2.

Balenie / skladovanie

4papierové vrecia 5 kg

4papierové vrecia 20 kg; 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch. 
Povinne chrániť pred vlhkosťou; 

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov. 
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HOBI KIT  reparačný tmel 
Popis a oblasť použitia

4HOBI KIT je na základe sadry 
vyrobený reparačný tmel; 

4používa sa na vyrovnanie väčších 
priehlbín (do 5 cm) a nerovností, na 
vyplnenie inštalačných kanálov, rýh 
a škár, ...; 

4na menších plochách ju môžeme 
použiť aj ako klasickú hrubú alebo 
jemnú omietku. 

Vlastnosti 

4rýchlo tuhnúca vnútorná 
vyrovnávacia hmota; 

4možné veľké hrúbky vrstiev; 

4ľahké nanášanie; 

4vyrovnané povrchy môžeme natierať 
všetkými druhmi disperznými 
farbami. 

EN 13279

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, 
bez slabo prídržných častíc, prachu, 
vo vode ľahko rozpustných solí, 
mastných fľakov a iných nečistôt; 

4z natretých povrchov odstránime 
všetky vrstvy farieb, olejové nátery, 
laky a emaily; 

4podkladom môže byť neomietnuté 
tehlové murivo alebo omietnuté, už 
aj premaľované stenové a stropné 
povrchy; 

4očistený podklad pred nanášaním 
zvyčajne len navlhčíme vodou. 

Príprava a nanášanie

4suchú zmes vysypeme do 
pripraveného množstva vody (35%) a 
ručne alebo elektrickým miešadlom 
1minútu intenzívne miešame, aby 
sme dostali homogénnu pastovitú 
hmotu.

4hmotu nanášame ručne nerezovým 
oceľovým hladidlom alebo nerezovou 
maliarskou špachtľou; 

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

    

Farebné odtiene

4biely.
Technické údaje

4spotreba: 1,1 kg/m2

pre vrstvu hrúbky 1 mm

4hustota: cca 1,70 kg/l (malta)

4faktor difúzneho odporu μ: < 30; 

4hrúbka vrstvy: do 5 cm; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(STN EN ISO 7783-2): < 0,9 m trieda II - 
stredná priepustnosť pre vodnú paru; 

4doba spracovania: 25 – 30 minút; 

4doba schnutia (T: +20ºC, rel. vl.: 65%): 
cca 12 hod., pri maximálnej hrúbke 
1 - 2 dni; 

4prídržnosť na váp. cem. omietku
(STN EN 24624): > 0,35 N/mm2.

Balenie / skladovanie

4papierové vrecia 2 kg

4papierové vrecia 15 kg

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch. 
Chrániť pred vlhkosťou; 

4trvanlivosť: 
papier. vrecia 2 kg: 
minimálne 12 mesiacov,
papier. vrecia 15 kg: 
minimálne 6 mesiacov. 

Po
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JUBOLIN F  dvojzložková fasádna vyrovnávacia hmota
Popis a oblasť použitia

4JUBOLIN F je dvojzložková 
tenkovrstvá vyrovnávacia hmota 
(zložka B: AKRIL EMULZIA).

4používa sa na opravy povrchových 
chýb a poškodení a jemné vyrovnanie 
betónových a pevne omietnutých 
fasádnych povrchov.

4vhodná na jemné opravy fasádnych 
ozdobných prvkov, pričom ju 
zvyčajne armujeme s špeciálnymi 
tenkými tkaninami zo syntetických 
vlákien.

Vlastnosti 

4dobrá vodoodpudivosť; 

4vysoké pevnostné vlastnosti; 

4dobrá prídržnosť na minerálne 
povrchy; 

4vyrovnané povrchy môžeme 
premaľovať všetkými druhmi 
fasádnych farieb a inými maliarskymi 
farbami, aj farbami vyrobenými na 
základe organických rozpúšťadiel. 

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, bez 
slabo prídržných častíc, prachu, zbytkov 
olejov, mastných fľakov a iných nečistôt; 

4prach a neprídržné nečistoty povysávame 
alebo odstránime omietnutím, zvyšky 
debniacich olejov z betónových povrchov 
umyjeme prúdom horúcej vody alebo 
parou; 

4z premaľovaných povrchov odstránime 
všetky vo vode rozmáčavé vrstvy farieb, 
olejové nátery, laky alebo emaily; 

4pred nanášaním vyrovnávacej hmoty je 
povinný základný náter. 

Príprava a nanášanie

4do 5 kg AKRIL EMULZIE zamiešame 
20 kg suchej zmesi (1 vrece) a 
približne 0,5 l vody. Miešame kým 
hmota nie je homogénna, počkáme 
15 minút, aby hmota nabobtnala, a 
znova ju dobre premiešame. 

4nanášame ručne alebo strojne; 

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

      

Farebné odtiene

4biely.
Technické údaje

4spotreba: 1,2 - 2,0 kg/m2 JUBOLIN F  
+ 0,3 až 0,5 kg/m2 AKRIL EMULZIE; 

4hustota: cca 1,68 kg/l

4faktor difúzneho odporu μ: < 300; 

4hrúbka vrstvy: do 3 mm; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783-2): < 0,9 m trieda II - 
stredná priepustnosť pre vodnú paru; 

4doba spracovania: 1 – 2 hod; 

4doba schnutia (T: +20ºC, rel. vl.: 65%): 
cca 12 hod.

4prídržnosť na váp. cem. omietku
(STN EN 24624): > 2,5 N/mm2.

Balenie / skladovanie

4papierové vrecia 20 kg (zložka A)

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch pri 
teplote +5°C až +25°C. Chrániť pred 
vlhkosťou. Zložka B nesmie zmrznúť.

4trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov 
(zložka A). 

TLAKOLIN  samonivelačná podlahová vyrovnávacia hmota
Popis a oblasť použitia

4TLAKOLIN je na základe ušľachtilých 
hydraulických spojív vyrobená 
vyrovnávacia hmota; 

4používa sa na prípravu, resp. 
jemné vyrovnanie všetkých druhov 
cementom spevnených podlahových 
povrchov pred lepením textilných, 
plastových a iných podlahových 
krytín, kde zaťaženie podlahy NIE JE 
väčšie ako 150 kg/m2. 

Vlastnosti 

4samonivelačná podlahová 
tenkovrstvá vyrovnávacia hmota; 

4na jemné vyrovnanie podlahových 
povrchov; 

4na vnútorné použitie

Podklad 

4používa sa na prípravu, resp. 
jemné vyrovnanie všetkých druhov 
cementom spevnených podlahových 
povrchov (cementové potery, betón, 
terazzo a pod), pred lepením textilných 
a plastových podlahových krytín 
(linoleum, guma); 

4podklad musí byť dostatočne tvrdý, 
suchý a čistý, bez prachu a slabo 
prídržných častíc a bez zvyškov 
mastnoty a iných nečistôt; 

4nové podklady musia byť staré aspoň 
jeden mesiac; 

4zo starého terazza povinne odstránime 
hladkú glazúru a iné nátery. 

Príprava a nanášanie

4suchú zmes za stáleho miešania 
nasypeme do vody (na 1 l vody - 
približne 3 až 4 kg suchej zmesi). Keď 
bude hmota homogénna, necháme ju 
10 minút odstáť, aby nabobtnala, potom 
ju znova dobre premiešame.

4podklad musí byť vlhký.

4hmotu vylejeme na podlahu a 
rozprestrieme ju oceľovým hladidlom; 

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

    

Farebné odtiene

4svetlosivý.
Technické údaje

4spotreba: cca 1,0 kg/m2

na vrstvu hrúbky 1 mm; 

4hustota: cca 1,88 kg/l; 

4doba spracovania: cca 30 minút; 

4pochôdznosť (T: +20ºC, rel. vl.: 65%): 
cca 12 hod; 

4nasledujúca úprava (T: +20ºC, rel. vl.: 
65%): cca po 3 dňoch; 

4prídržnosť na betón (EN 24624):
> 0,70 N/mm2;

4pevnosť v tlaku: > 25,0 N/mm2.

Balenie / skladovanie

4papierové vrecia 20 kg

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch. 
Chrániť pred vlhkosťou; 

4trvanlivosť: papier. vrecia 20 kg: 
minimálne 6 mesiacov. 

HOBI BETON  drobnozrnná betónová zmes  
Popis a oblasť použitia

4HOBI BETON je priemyselne 
pripravená suchá zmes; 

4používa sa na prípravu menšieho 
množstva drobnozrnného betónu 
na opravy betónových podláh a 
betónových prvkov v exteriéri a 
interiéri; 

4je vhodná na menšie opravy 
betónových plotov, vencov a pod.; 

4môže sa použiť ako lepiaca malta pri 
osádzaní betónových a kamenných 
dosiek. 

Vlastnosti 

4jednoduchá príprava; 

4dosiahnutie väčších hrúbok vrstiev a 
vysokých pevností; 

4základ na prípravu kvalitnej 
vylepšenej malty na menšie murárske 
práce (pridanie hydraulického vápna 
a piesku); 

4všestranné použitie výrobku 
(ako lepiaca malta, ako vylepšená 
malta…). 

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, 
bez slabo prídržných častíc, prachu, 
vo vode rozpustných solí a mastných 
fľakov. 

Príprava a nanášanie

4do suchej zmesi pridáme cca 
14% vody. Miešať odporúčame v 
miešačke na betón alebo elektrickým 
miešadlom.

4hmotu nanášame lopatou alebo 
murárskou lyžicou. 

4povrch zrovnáme dreveným alebo 
oceľovým hladidlom resp. dlhšou 
latou.

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

        

Farebné odtiene

4svetlosivý.
Technické údaje

4spotreba: cca 17,0 kg/m2 suchej 
zmesi na vrstvu hrúbky 1 cm

4hustota: cca 2,10 kg/l

4hrúbka vrstvy: 1 až 5 cm

4doba spracovania: cca 90 minút 

4pochôdznosť (T: +20ºC, rel. vl.: 65%): 
cca 48 hod.

4nasledujúca úprava (T: +20ºC, rel. vl.: 
65%): min. 28 dní

4prídržnosť na betón (STN EN 24624): 
> 1,5 N/mm2  

4pevnosť v tlaku: > 20,0 N/mm2.

Balenie / skladovanie

4papierové vrecia 25 kg

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch; 

4trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov. 

1.2 Vyrovnávacie hmoty B Práškové

ELEKTROFIX  elektroinštalačná sadra
Popis a oblasť použitia

4ELEKTRTOFIX je na základe sadry 
pripravená rýchlo tuhnúca maltová 
zmes; 

4je určená na prichytenie elektrických 
vodičov, elektroinštalačných potrubí, 
rozvádzačov, stykačov a iných 
predmetov pri elektroinštalačných 
prácach, ako aj na vyplnenie 
inštalačných kanálov, hlbokých 
rýh, škár, trhlín, dier a výklenkov na 
vnútorných stenových a stropných 
povrchoch. 

Vlastnosti 

4rýchlo tuhnúca vyrovnávacia hmota 
určená na elektroinštalačné práce; 

4vyplnenie väčších priehlbín; 

4povrch môžeme premaľovať 
niektorou vnútornou maliarskou 
disperznou farbou. 

EN 13279

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, 
bez slabo prídržných častíc, prachu, 
zbytkov olejov, mastných fľakov a 
iných nečistôt; z premaľovaných 
povrchov odstránime všetky vrstvy 
farieb, olejové nástreky, laky a emaily. 

4zvláštna príprava podkladu nie je 
potrebná, výnimočne ho po očistení 
len navlhčíme vodou. 

Príprava a nanášanie

4maltovú zmes zamiešame do 
približne 30% vody.

4maltovú zmes si pripravíme len v 
takom množstve, koľko jej budeme 
potrebovať.

4pri práci používame nerezové oceľové 
hladidlo alebo nerezovú oceľovú 
maliarsku špachtľu.

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

    

Farebné odtiene

4špinavo biely.
Technické údaje

4spotreba: cca 11 kg/m2

pre vrstvu hrúbky 1 cm

4hustota maltovej zmesi: cca 1,76 kg/l

4hrúbka vrstvy: do 50 mm

4doba spracovania: 3 – 4 minúty 

4záverečná úprava: po 2 až 3 dňoch.

Balenie / skladovanie

4papierové vrecia 2 kg

4papierové vrecia 20 kg

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch. 
Chrániť pred vlhkosťou; 

4trvanlivosť: 
papier. vrecia 2 kg: 
minimálne 12 mesiacov, 
papier. vrecia 20 kg: 
minimálne 6 mesiacov. 
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Dekoračná úprava vnútorných 
stenových povrchov farbami

Hra farieb  vo vašom dome 

My ľudia veľa času prežijeme vo vnútorných priestoroch, preto si ich prajeme upraviť tak, aby vy-

hovovali našim prianiam a predstavám. Farby, ktoré nás obkolesujú sú to, čo často podvedome 

vplýva na pocity a náladu: priestor presvetlia alebo stmavia, vytvoria ho chladný alebo teplý, živý 

alebo nudný.

Výber farebných odtieňov odráža osobnosť a vkus, ale pri kombinovaní farieb je potrebné dodr- 

žiavať základné princípy, aby sme dosiahli pravú estetickú dokonalosť. Skutočnosťou je, že farba 

je najviac prispôsobivý prvok pri tvarovaní nášho domova. Jej prispôsobivosť umožňuje výber 

vo viac ako tisíc odtieňoch, preto môže byť posledná v rade pri zariaďovaní priestorov, pretože 

umožňuje jednoduché spojenie a prispôsobenie všetkých prvkov v priestore (koberce, záclony, 

nábytok atď.). Znalosť psychológie ľudského vnímania farieb, zladenie farebných odtieňov a po-

znanie módnych odtieňov má zásadný význam pri konečnom výbere odtieňov. Osobný vzťah 

k farbám každého jednotlivca závisí od mnohých faktorov, ako sú jeho povaha, vek, pohlavie, 

nálada, móda. Každý jednotlivec má svoje spektrum obľúbených farieb, ktoré vyjadrujú jeho 

osobnosť a vplývajú na jeho pocity. Vnímanie farieb tak závisí od našej náklonnosti k jednotlivým 

farbám, druhu a intenzity svetla, biologického rytmu a pod. 

Potreba obnovovania stenových povrchov je často celkom praktická, buď z dôvodu detského ma- 

liarskeho umenia, kuchynských nehôd, otlačkov prstov alebo z dôvodu jednoduchého želania 

po zmene. Farby vyberáme vzhľadom na cieľ a želanie pri maľovaní, musíme brať však ohľad aj 

na druh podkladu. 

Ak steny maľujeme prvýkrát, pred maľovaním ich natrieme vhodným základným náterom. Pri obno-

vovacom maľovaní nie je základný náter vždy potrebný. Farby v našom výrobnom programe sa 

rozdeľujú podľa vhodnosti na použitie pre rôzne zaťažené povrchy. Pre viacej zaťažené povrchy 

zvyčajne vyberieme farby odolné proti mokrému oteru. Farby môžeme tónovať s prostriedkami 

DIPI alebo UNITON, môžeme však vybrať niektorý z odtieňov zo širokej ponuky JUMIX.

Pomôckou pri dekorácii interiérov a exteriérov, ktorá je k dispozícii na našej internetovej stránke 

www.jub.eu, je aplikácia JUB design studio, kde si môžete na fotografiách typizovaných priesto-

rov a objektov vyskúšať kombinácie farieb a textúr.

2
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28 www.jub.eu www.jub.eu 29Pred použitím si pozorne prečítajte technický list a kartu bezpečnostných údajov. ** Počet farebných odtieňov môže byť z určitých obmedzení menší ako je uvedené celkové množstvo odtieňov vo vzorkovníkoch.

JUPOL CLASSIC  vnútorná maliarska farba – NEW GENERATION
Popis a oblasť použitia

4nová generácia JUPOLu Classic so 
zvýšenou krycou schopnosťou a 
výdatnosťou využíva najmodernejšie 
smery vývoja farieb; 

415 litrov odteraz stačí na plochu až 
100m2; 

4maliarska farba, ktorej dôverujeme 
už 45 rokov! 

4je vyrobená na základe vodnej 
disperzie polymérnych spojív; 

4používa sa na dekoračnú ochranu stien 
a stropov v obytných a obchodných 
budovách, školách, škôlkach, 
nemocniciach, hoteloch, domovoch 
dôchodcov a iných verejných objektoch.

Vlastnosti 

4veľká výdatnosť a krycia schopnosť v 
mokrom a suchom stave; 

4doba spracovania, ktorá poskytuje 
dlhšiu dobu na opravy chýb pri 
nanášaní; 

4veľká belosť; 

4veľmi paropriepustná; 

4výnimočne nízky obsah prchavých 
organických zlúčenín; 

4jednoduché nanášanie; 

4odolná proti suchému oteru;

4šetrná k životnému prostrediu a pre 
zdravie neškodná maliarska farba.

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, 
bez slabo prídržných častíc, prachu, 
mastných fľakov alebo iných nečistôt; 

4vhodné podklady:  jemné omietky 
všetkých druhov, vyrovnávacími 
hmotami zahladené povrchy, 
reliéfne papierové tapety, ako aj 
sadrokartónové a vláknocementové 
dosky, drevotriesky, neomietnutý 
betón a pod.; 

4nevhodné podklady: povrchy 
premaľované farbami vyrobenými na 
báze kriedy, povrchy premaľované 
olejovými farbami, lakmi alebo 
emailami. 

Príprava a nanášanie

4na očistený podklad podľa potreby 
nanesieme základný náter; 

4nanášame ju valčekom, štetcom 
alebo striekaním; 

4riedime vodou do 15 % hmotnostne 
(podľa potreby); 

4farbu najskôr dôkladne premiešame, 
až potom ju riedime vodou alebo 
tónujeme; 

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

      

Farebné odtiene

4biely (odtieň 1001); 

4vzorkovník JUB (odtiene končiace na 
číslice 3, 4 a 5); 

4vzorkovník NCS (pastelové odtiene); 

4do pastelových odtieňov je možné 
tónovanie aj DIPI COLOROM alebo 
DIPI KONCENTRATOM.

Technické údaje

4spotreba: 150 - 190 ml/m2 pri dvoch 
vrstvách, závisí od podkladu; 

4hustota: cca 1,61 kg/l; 

4faktor difúzneho odporu μ: < 100; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783): < 0,03 m; trieda I - 
vysoká priepustnosť pre vodnú paru; 

4doba schnutia (T: +20ºC, r. vl.: 65%): 
vhodnosť pre nasledujúcu úpravu: 
4 - 6 hod; 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/a 
(2010) 30 g/l): max. 1 g/l; 

4krycia schopnosť: trieda 2 pri 
výdatnosti 10 m2/l; 

4vzhľad: matný.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 2 l; 

4plastové vedrá 5 l; 

4plastové vedrá 10 l; 

4plastové vedrá 12,5 l; 

4plastové vedrá 15 l; 

4skladovanie: skladovanie: v 
originálnom, uzatvorenom a 
nepoškodenom obale, v suchých a 
vetraných priestoroch pri teplote 
+5°C až +25°C. Nesmie zmrznúť; 

4trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov. 

JUPOL EKONOMIK  vnútorná maliarska farba
Popis a oblasť použitia

4JUPOL EKONOMIK je farba vyrobená 
na základe vodnej disperzie 
polymérnych spojív. 

4používa sa na dekoračnú ochranu 
stien a stropov, na ktoré nie sú 
kladené žiadne špecifické požiadavky.

Vlastnosti 

4výnimočne nízky obsah prchavých 
organických zlúčenín;

4jednoduché nanášanie;

4dobre paropriepustná;

4odolná proti suchému oteru.

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, 
bez slabo prídržných častíc, prachu, 
mastných fľakov alebo iných nečistôt; 

4vhodné podklady:  jemné omietky 
všetkých druhov, vyrovnávacími 
hmotami zahladené povrchy, reliéfne 
papierové tapety, ako aj sadrokartónové 
a vláknocementové dosky, drevotriesky, 
neomietnutý betón a pod.; 

4nevhodné podklady: povrchy 
premaľované farbami vyrobenými na 
báze kriedy, povrchy premaľované 
olejovými farbami, lakmi alebo 
emailami. 

Príprava a nanášanie

4na očistený podklad podľa potreby 
nanesieme základný náter; 

4nanášame ju valčekom, štetcom 
alebo striekaním; 

4riedime vodou do 10% (podľa 
potreby); 

4farbu najskôr dôkladne premiešame, 
až potom ju riedime vodou; 

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

      

Farebné odtiene

4biely (odtieň 1001); 

4do pastelových odtieňov je možné 
tónovanie aj DIPI COLOROM alebo 
DIPI KONCENTRATOM.

Technické údaje

4spotreba: 170 - 200 ml/m2 pri dvoch 
vrstvách, závisí od podkladu; 

4hustota: cca 1,63 kg/l; 

4faktor difúzneho odporu μ: < 100; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783): < 0,01 m; trieda I - 
vysoká priepustnosť pre vodnú paru; 

4doba schnutia (T: +20ºC, r. vl.: 65%): 
2 hodiny, vhodnosť pre nasledujúcu 
úpravu: 4 - 6 hod; 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/a 
(2010) 30 g/l): max. 1 g/l; 

4krycia schopnosť: trieda 2 pri 
výdatnosti 9 m2/l; 

4vzhľad: matný.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 8 kg 

4plastové vedrá 15 kg

4plastové vedrá 25 kg

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť. 

4trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov. 

JUPOL BRILLIANT  špičková vnútorná umývateľná maliarska farba  – NEW GЕNARATION

Popis a oblasť použitia

4JUPOL BRILLIANT je k životnému 
prostrediu šetrná umývateľná farba, s 
krycou schopnosťou už pri jednej vrstve; 

4pripravená na základe vodnej 
disperzie najmodernejších 
polymérnych spojív; 

4určená pre najnáročnejších spotrebiteľov 
vhodná na dekoračnú ochranu stien a 
stropov v obytných a iných budovách, 
predovšetkým pre obývacie izby, spálne, 
kde je požadovaný hlboko matný vzhľad 
farebného filmu; 

4nad výrobou farby má stály dohľad 
TÜV SÜD Industrie Service GmbH, 
München. 

Vlastnosti 

4výborná krycia schopnosť už pri 
jednej vrstve, aj natónovaná; 

4dobre odolná proti mokrému oteru; 

4veľmi paropriepustná; 

4so zamatovým vzhľadom; 

4jednoduché nanášanie; 

4výnimočne nízky obsah prchavých 
organických zlúčenín; 

4výborná krycia schopnosť - trieda 1; 

4k dispozícii v širokej škále farebných 
odtieňov.

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, 
bez slabo prídržných častíc, prachu, 
mastných fľakov alebo iných nečistôt; 

4vhodné podklady:  jemné omietky 
všetkých druhov, vyrovnávacími 
hmotami zahladené povrchy, 
reliéfne papierové tapety, ako aj 
sadrokartónové a vláknocementové 
dosky, drevotriesky, neomietnutý 
betón, jemné omietky všetkých 
druhov a pod.; 

4možné je aj nanášanie na staré 
podklady, dobre prídržné a na 
mokrému oteru odolné disperzné 
nátery. 

Príprava a nanášanie

4na očistený podklad pred natieraním 
nanesieme vhodný základný náter; 

4nanášame valčekom, štetcom alebo 
striekaním; 

4riedi sa vodou do 5%; 

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

      

Farebné odtiene

4biely (odtieň 1001), báza 2000; 

4vzorkovník JUB; 

4NCS vzorkovník; 

4do pastelových odtieňov je možné 
tónovanie DIPI KONCENTRATOM.

Technické údaje

4spotreba: 80 - 110 ml/m2 pre jednu vrstvu; 

4hustota: cca 1,53 kg/l; 

4faktor difúzneho odporu μ: < 285; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783): < 0,03 m trieda I - 
vysoká priepustnosť pre vodnú paru; 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/a 
(2010) 30 g/l): max. 1 g/l; 

4doba schnutia (T: +20ºC, r. vl.: 65%): 
suchá na dotyk: cca 3 hod.; 

4odolnosť proti mokrému oteru: dobre 
odolná, trieda 3; 

4krycia schopnosť: trieda 1 pri 
výdatnosti 9 m2/l; 

4vzhľad: matný.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 2 l

4plastové vedrá 5 l 

4plastové vedrá 15 l

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť.

4trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov. 

2.1 Vnútorné farby           A JUPOL vnútorné maliarske farby 

JUPOL GOLD  vnútorná umývateľná maliarska farba s vysokou krycou schopnosťou  – NEW GENERATION

Popis a oblasť použitia

4JUPOL GOLD New Generation je pre 
životné prostredie šetrná umývateľná 
farba s vysokou krycou schopnosťou; 

4k dispozícii je v širokej škále 
farebných odtieňov podľa 
vzorkovníkov: JUB, NCS a RAL Classic;  

4používa sa na dekoračnú ochranu viac 
zaťažených vnútorných stien a stropov, 
kde je požadovaný aj estetický vzhľad 
premaľovaného povrchu; 

4je vyrobená na základe vodnej 
disperzie polymérnych spojív; 

4nad výrobou farby má stály dohľad 
TÜV SÜD Industrie Service GmbH, 
München. 

Vlastnosti 

4je k dispozícii vo viac ako 10.000 
farebných odtieňoch; 

4vysoká krycia schopnosť; 

4dobrá odolnosť na mokré čistenie 
univerzálnymi domácimi čistiacimi 
prostriedkami; 

4hodvábne matný vzhľad; 

4výnimočne nízky obsah prchavých 
organických zlúčenín; 

4jednoduché nanášanie; 

4veľmi paropriepustná. 

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, 
bez slabo prídržných častíc, prachu, 
mastných fľakov alebo iných nečistôt; 

4vhodné podklady:  jemné omietky 
všetkých druhov, vyrovnávacími 
hmotami zahladené povrchy, reliéfne 
papierové tapety, ako aj sadrokartónové 
a vláknocementové dosky, drevotriesky, 
neomietnutý betón a pod.; 

4je možné nanášanie aj na dobre prídržné 
staré disperzné nátery a dobre prídržné 
dekoračné omietky všetkých druhov; 

4nevhodné podklady: povrchy 
premaľované farbami vyrobenými na 
báze kriedy. 

Príprava a nanášanie

4na očistený podklad podľa potreby 
nanesieme základný náter; 

4nanášame valčekom, štetcom alebo 
striekaním; 

4riedi sa vodou od 5% (intenzívne 
odtiene, báza 1000), do 10% (biela a 
svetlé odtiene, báza 1001); farbu najskôr 
dôkladne premiešame, až potom ju 
riedime vodou alebo tónujeme; 

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

      

Farebné odtiene

4biely (odtieň 1001), báza 1000 a 
báza 2000; 

4vzorkovník JUB; 

4vzorkovník RAL Classic; 

4vzorkovník NCS; 

4do pastelových odtieňov je možné 
tónovanie DIPI KONCENTRATOM.

Technické údaje

4spotreba: 125 - 190 ml/m2 pre dve vrstvy; 

4hustota: cca 1,51 kg/l; 

4faktor difúzneho odporu μ: < 400; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783): < 0,04 m trieda I - 
vysoká priepustnosť pre vodnú paru; 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/a 
(2010) 30 g/l): max. 1 g/l; 

4doba schnutia (T: +20ºC, r. vl.: 65%): 
suchá na dotyk: cca 2 hod.:

4odolnosť proti mokrému oteru: dobre 
odolná - trieda 2; 

4krycia schopnosť: trieda 2 pri 
výdatnosti 7,5 m2/l; 

4vzhľad: matný.

Balenie / skladovanie

4plastová nádoba 0,75 l; 

4plastové vedro 2 l; 

4plastové vedro 5 l; 

4plastové vedro 10 l; 

4plastové vedro 15 l; 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť; 

4trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov. 
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JUPOL JUNIOR  farba mojej izby
Popis a oblasť použitia

4JUPOL JUNIOR je prvá farba na 
slovinskom trhu, ktorá získala certifikát ES 
Environmentálnu značku EÚ (Európsky kvet); 

4pre životné prostredie a spotrebiteľa 
šetrná umývateľná farba, vyrobená na 
základe vodnej disperzie moderných 
polymérnych spojív; 

4určená je predovšetkým na dekoračnú 
úpravu stien detských izieb, herní, učební 
a podobných priestorov doma, v škôlkach, 
školách; 

4je vhodná najmä na oživenie priestorov 
v pastelových farbách a umožňuje rýchle 
obnovovacie maľovanie stenových a 
stropných povrchov. 

Vlastnosti 

4široká škála hotových nežných 
pastelových odtieňov; 

4jednoduché nanášanie;

4paropriepustná; 

4veľmi odolná proti mokrému 
čisteniu univerzálnymi domácimi 
prostriedkami; 

4vynikajúca krycia schopnosť 
(zvyčajne stačí už jeden náter pre 
obnovovacie maľovanie); 

4výnimočne nízky obsah prchavých 
organických zlúčenín. 

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, 
bez slabo prídržných častíc, prachu, 
mastných fľakov alebo iných nečistôt; 

4vhodné podklady:  jemné omietky 
všetkých druhov, vyrovnávacími 
hmotami zahladené povrchy, 
reliéfne papierové tapety, ako aj 
sadrokartónové a vláknocementové 
dosky, drevotriesky, neomietnutý 
betón, jemné omietky všetkých 
druhov a pod.; 

4možné je aj nanášanie na staré 
podklady, dobre prídržné a na 
mokrému oteru odolné disperzné 
nátery. 

Príprava a nanášanie

4farbu nanášame kožušinovým 
valčekom s krátkym vlasom. Možné je 
aj nanášanie so štetcom; 

4farbu neriedime, len premiešame; 

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

  

Farebné odtiene

 Sunrise 210;

 Sunset 211;

 Princess 212;

 Missy 213;

 Ice Blue 214;

 Spring 215.

Technické údaje

4spotreba: cca 125 ml/m2 pre jednu vrstvu 
na zahladený, resp. jemne drsný podklad; 

4hustota: cca 1,53 kg/l; 

4faktor difúzneho odporu μ: <100; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783): < 0,03 m trieda I - 
vysoká priepustnosť pre vodnú paru; 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/a 
(2010) 30 g/l): max. 1 g/l; 

4doba schnutia: 4 – 6 hod.; 

4odolnosť proti mokrému oteru: veľmi 
odolná, trieda 2;

4krycia schopnosť: trieda 1 pri 
výdatnosti 8 m2/l; 

4vzhľad: hlboko matný.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 2,5 l

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť. 

4trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov.

JUPOL TREND  vnútorná umývateľná maliarska farba v módnych odtieňoch s vysokou krycou schopnosťou
Popis a oblasť použitia

4JUPOL TREND je farba v odtieňoch, 
ktoré sú v súlade s módnymi trendmi; 

4je určená hlavne pre tých, ktorí 
chcú mať svoj príbytok unikátny a 
moderný;

4je vhodná najmä na oživenie 
priestorov a umožňuje rýchle 
obnovovacie premaľovanie stenových 
a stropných povrchov; 

4umývateľná farba, vyrobená na 
základe vodnej disperzie moderných 
polymérnych spojív.

Vlastnosti 

4široká škála hotových módnych 
intenzívnych odtieňov; 

4jednoduché nanášanie; 

4veľmi paropriepustná; 

4odolná proti mokrému oteru 
univerzálnymi domácimi čistiacimi 
prostriedkami; 

4vynikajúca krycia schopnosť 
(zvyčajne stačí už jeden náter pre 
obnovovacie maľovanie); 

4výnimočne nízky obsah prchavých 
organických zlúčenín. 

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý. 
mastných fľakov alebo iných nečistôt.

4vhodné podklady sú vyrovnávacími 
hmotami zahladené povrchy, papierové 
a reliéfne tapety, reliéfne tapety zo 
sklených vlákien, ako aj sadrokartónové 
a vláknocementové dosky, drevotriesky, 
neomietnutý betón, jemné omietky 
všetkých druhov a pod. 

4možné je aj nanášanie na dobre prídržné 
staré disperzné nátery a dobre prídržné 
dekoračné omietky všetkých druhov.

4nevhodné podklady: povrchy 
premaľované farbami vyrobenými na 
báze kried. 

Príprava a nanášanie

4farbu nanášame kožušinovým 
valčekom s krátkym vlasom. Možné je 
aj nanášanie so štetcom; 

4farbu neriedime, len premiešame; 

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

    

Farebné odtiene

 lemon 10;

 orange 20;

 apricot 21;

 cherry 30;

 red grape 31;

 orchid 70;;

 olive 40;

 chocolate 60;

 cappuccino 61;

 sand 80

 old wood 90

Technické údaje

4spotreba: cca 125 ml/m2 pre jednu vrstvu; 

4hustota: 1,39 - 1,54 kg/l; 

4faktor difúzneho odporu μ: < 100; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783): < 0,03 m trieda I - 
vysoká priepustnosť pre vodnú paru; 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/a 
(2010) 30 g/l): max. 1 g/l; 

4doba schnutia (T: +20ºC, r. vl.: 65%): 
suchá na dotyk: cca 3 hod.; 

4odolnosť proti mokrému oteru:
veľmi odolná, trieda 2; 

4krycia schopnosť: trieda 1 pri 
výdatnosti 8 m2/l; 

4vzhľad: hlboko matný.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 2,5 l

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť. 

4trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov.  

2.1 Vnútorné farby A JUPOL vnútorné maliarske farby

JUPOL Trend 
pastelové odtiene:

• light lemon 110
• light apricot 120;
• light olive 130;
• soft satin 140;
• new lime 150;
• magnolia 160.
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JUPOL CITRO  vnútorná farba s účinnou ochranou fi lmu proti plesni  
Popis a oblasť použitia

4JUPOL CITRO je farba s účinnou ochranou 
filmu proti plesni, vyrobená na základe 
vodnej disperzie polymérnych spojív; 

4vhodná je predovšetkým na 
dekoračnú ochranu stien a stropov v 
priestoroch, v ktorých z dôvodu vysokej 
relatívnej vlhkosti vzduchu je veľká 
pravdepodobnosť vzniku kondenzátu a 
tým veľká pravdepodobnosť intenzívneho 
rozvoja rôznych druhov stenových plesní; 

4odporúčame ju predovšetkým do 
kuchýň, kúpeľní a iných priestorov, v 
ktorých na dekoračnú úpravu nie je 
potrebné použiť farby odolné proti 
mokrému oteru.

Vlastnosti 

4vnútorná farba s príjemnou 
citrónovou vôňou s účinnou ochranou 
filmu proti plesni; 

4veľmi paropriepustná; 

4výnimočne nízky obsah prchavých 
organických zlúčenín; 

4jednoduché nanášanie;

4odolná proti suchému oteru. 

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý.. 

4vhodné podklady sú jemné omietky 
všetkých druhov, vyrovnávacími 
hmotami zahladené povrchy, 
reliéfne papierové tapety, ako aj 
sadrokartónové a vláknocementové 
dosky, drevotriesky, neomietnutý 
betón a pod. 

4možné je aj nanášanie na dobre 
prídržné staré disperzné nátery a 
dobre prídržné dekoračné omietky 
všetkých druhov.

4nevhodné podklady: povrchy 
premaľované farbami vyrobenými na 
báze kriedy. 

Príprava a nanášanie

4na očistený podklad pred natieraním 
nanesieme vhodný základný náter; 

4nanášame ju valčekom, štetcom 
alebo striekaním.

4riedi sa vodou do 10%; 

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

      

Farebné odtiene

4biely (odtieň 1001); 

4vzorkovník JUB (odtiene končiace na 
číslice 3, 4 a 5); 

4do pastelových odtieňov je možné 
tónovanie aj DIPI COLOROM alebo 
DIPI KONCENTRATOM.

Technické údaje

4spotreba: 170 - 200 ml/m2

pre dve vrstvy; 

4hustota: cca 1,59 kg/l; 

4faktor difúzneho odporu μ: < 100; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783): < 0,01 m trieda I - 
vysoká priepustnosť pre vodnú paru; 

4doba schnutia (T: +20 ºC, r. vl.: 65 %): 
suchá na dotyk: cca 3 hod., vhodnosť 
pre nasledujúcu úpravu: 4 - 6 hod.; 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/a 
(2010) 30 g/l): max. 1 g/l; 

4krycia schopnosť: trieda 2
pri výdatnosti 9 m2/l; 

4vzhľad: matný.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 2 l 

4plastové vedrá 5 l 

4plastové vedrá 10 l

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť.

4trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov. 

JUPOL BLOCK  špeciálna farba na blokovanie fľakov
Popis a oblasť použitia

4JUPOL BLOCK je rýchlo schnúca 
špeciálna farba na blokovanie fľakov, 
vyrobená na základe vodnej disperzie 
akrylátových spojív; 

4určená na obnovovacie maľovanie 
všetkých druhov vnútorných 
stenových a stropných povrchov, 
ktoré sú nasýtené s vo vode ľahko a 
rýchlo rozpustnými látkami. 

Vlastnosti 

4výborne blokuje fľaky: od nikotínu, 
dechtu a iných derivátov tabakového 
dymu; po väčších a menších 
požiaroch; od znečistenia; od tanínu 
a iných farbív; vína, ovocných džúsov, 
kávy, kečupov a pod.; vodových farieb 
a oleja; 

4vysoká krycia schopnosť; 

4dobre paropriepustná; 

4veľmi odolná proti mokrému oteru; 

4rýchle schnutie farebného filmu – 
vhodná na ďalšiu úpravu už po 6 hod.; 

4jednoduché nanášanie. 

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý, bez 
prachu a iných neprídržných alebo 
slabo prídržných častíc. V najväčšej 
možnej miere z podkladu odstránime 
aj zvyšky oleja a iných mastnôt. 

Príprava a nanášanie

4povrch s viacvrstvovými nátermi menej 
kvalitných farieb spevníme nanesením 
farby JUPOL GOLD alebo nanesením 
zriedeného náteru JUKOLprimer : voda = 
1 : 1; nanášame valčekom s dlhým vlasom 
alebo štetcom; 

4farbu neriedime; jednotlivé stenové 
plochy maľujeme bez prestávok od 
jedného krajného rohu k druhému 
(premaľujeme celú plochu steny a nielen 
lokálne tam kde je fľak).

      

Farebné odtiene

4biely (odtieň 1001); 

4vzorkovník JUB (odtiene končiace na 
číslice 4 a 5).

Technické údaje

4spotreba: 220 - 250 ml/m2 pre dve 
vrstvy, závisí od podkladu; 

4hustota: cca 1,50 kg/l; faktor 
difúzneho odporu μ: < 8000; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783): < 0,8 m; trieda Il - 
stredná priepustnosť pre vodnú paru; 

4doba schnutia (T: +20ºC, r. vl.: 65%): 
suchá na dotyk: cca 1 hod., vhodnosť 
pre nasledujúcu úpravu: 6 hod.; 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/a 
(2010) 30 g/l): max. 5 g/l; 

4krycia schopnosť: trieda 2
pri výdatnosti 8 m2/l; 

4vzhľad: matný.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 2 l; 

4plastové vedrá 5 l; 

4plastové vedrá 15 l;

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť.

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov. 

JUPOL STRONG  vnútorná farba s vysokou umývateľnosťou na veľmi zaťažené povrchy
Popis a oblasť použitia

4JUPOL strong je prvá farba, na ktorú 
poskytujeme 5 ročnú záruku na 
nezmenené vlastnosti, ktoré zahrňujú 
kryciu schopnosť, lesk a umývateľnosť 
v súlade s normou EN 13 300; 

4ekologická farba s veľkou 
umývateľnosťou, určená na dekoračnú 
ochranu viacej zaťažených vnútorných 
stenových povrchov, ako sú kuchyne, 
kúpeľne, obchodné priestory a pod.; 

4z dôvodu výnimočnej umývateľnosti 
umožňuje čistenie farebného filmu 
»štandardnými domácimi čistiacimi 
prostriedkami« od: kávy, kečupu, 
horčice, krému na topánky, čaju, vína ... 

Vlastnosti 

4výborná odolnosť proti 
opotrebovaniu a mechanickému 
poškodeniu farebného filmu; 

4výborná odolnosť proti mokrému 
oteru; 

4výborná odolnosť na čistenie fľakov 
»štandardnými domácimi čistiacimi 
prostriedkami«; 

4hladký film s matným vzhľadom; 

4dobrá krycia schopnosť; 

4dobre paropriepustná; 

4jednoduché nanášanie; 

4dobrá ochrana povrchov, ktoré 
nemaľujeme, pretože farba sa ťažko 
odstráni z neželaných povrchov.

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, 
bez slabo prídržných častíc, prachu, 
mastných fľakov alebo iných nečistôt; 

4vhodné podklady sú jemné omietky 
všetkých druhov, vyrovnávacími 
hmotami zahladené povrchy, reliéfne 
tapety, ako aj sadrokartónové a 
vláknocementové dosky, drevotriesky, 
neomietnutý betón a pod.; 

4možné je aj nanášanie na dobre 
prídržné staré disperzné nátery a 
dobre prídržné dekoračné omietky 
všetkých druhov. 

Príprava a nanášanie

4na očistený podklad pred natieraním 
nanesieme vhodný základný náter; 

4nanášame valčekom, štetcom alebo 
striekaním; 

4riedi sa vodou do 10%; 

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

      

Farebné odtiene

4biely (odtieň 1001); 

4vzorkovník JUB (odtiene končiace na 
číslice 4 a 5).

Technické údaje

4spotreba: 160 – 190 ml/m2 pre dve 
vrstvy, závisí od podkladu; 

4hustota: cca 1,39 kg/l; 

4faktor difúzneho odporu μ: < 14.800; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783): < 0,7 m trieda II - 
stredná priepustnosť pre vodnú paru; 

4doba schnutia (T: +20ºC, r. vl.: 65%): 
suchá na dotyk: cca 3 hod ., vhodnosť 
pre nasledujúcu úpravu: 4 - 6 hod.; 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/a 
(2010) 30 g/l): max. 1 g/l; 

4krycia schopnosť: trieda 2
pri výdatnosti 8 m2/l; 

4vzhľad: matný.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 2 l 

4plastové vedrá 5 l; 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť; 

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov. 

2.1 Vnútorné farby B
JUPOL vnútorné maliarske farby 
so špeciálnymi vlastnosťami

JUPOL SPRAY  vnútorná farba „Perfect spray” s vysokou krycou schopnosťou 
Popis a oblasť použitia

4JUPOL Spray je ekologická 
umývateľná farba s vysokou krycou 
schopnosťou na rýchle a jednoduché 
oživenie vnútorných priestorov 
striekaním 

4farba má označenie “Perfect spray”, 
to znamená nanášanie striekacím 
zariadením s identickým zeleným 
logom Perfect spray (Wagner);

4používa sa na dekoračnú ochranu 
vnútorných stien a stropov; 

4je vyrobená na základe vodnej 
disperzie polymérnych spojív.

Vlastnosti 

4jednoducho sa nanáša pištoľou – 
označenou “Perfect spray”; 

4dobrá odolnosť proti mokrému oteru; 

4vysoká krycia schopnosť; 

4hodvábno matný vzhľad; 

4veľmi paropriepustná. 

4výnimočne nízky obsah prchavých 
organických zlúčenín.

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, 
bez slabo prídržných častíc, prachu, 
mastných fľakov alebo iných nečistôt; 

4vhodné podklady sú vyrovnávacími 
hmotami zahladené povrchy, 
papierové a reliéfne tapety, reliéfne 
tapety zo sklených vlákien, ako aj 
sadrokartónové a vláknocementové 
dosky, drevotriesky, neomietnutý 
betón a pod.; 

4možné je aj nanášanie na dobre 
prídržné staré disperzné nátery a 
dobre prídržné dekoračné omietky 
všetkých druhov.

Príprava a nanášanie

4na očistený podklad podľa potreby 
nanesieme základný náter; 

4nanášame striekaním, valčekom 
alebo štetcom; 

4nanášanie striekaním: farbu 
nanášame v dvoch navzájom kolmých 
smeroch – mokrý na mokrý; 

4čistenie náradia: vodou.

      

Farebné odtiene

4biely (odtieň 1001); 

4vzorkovník JUB (odtiene končiace na 
číslice 3, 4 a 5).

Technické údaje

4spotreba: 160 - 190 ml/m2

na dve vrstvy; 

4hustota: cca 1,51 kg/l; 

4faktor difúzneho odporu μ: < 400; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783): < 0,04 m trieda I - 
vysoká priepustnosť pre vodnú paru; 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/a 
(2010) 30 g/l): max. 1 g/l; 

4odolnosť proti mokrému oteru: 
trieda 4; 

4krycia schopnosť: trieda 2,
pri výdatnosti 7,5 m2/l; 

4vzhľad: matný.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 10 l;

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť.

4trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov. 

NOVINKANKKA
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JUPOL PROFESSIONAL  biela vnútorná maliarska farba pre profesionálne použitie

Popis a oblasť použitia

4JUPOL PROFESSIONAL farba 
vyrobená na základe vodnej disperzie 
polymérnych spojív; 

4použitie na dekoračnú ochranu stien 
a stropov v obytných a občianskych 
budovách, školách, materských 
školách, nemocniciach, hoteloch, 
domovoch dôchodcov a iných 
verejných objektoch; 

4vhodná na profesionálne použitie.

Vlastnosti 

4vysoká paropriepustnosť; 

4výnimočná krycia schopnosť; 

4výnimočne nízky obsah prchavých 
organických zlúčenín; 

4jednoducho sa nanáša; 

4odolná proti suchému oteru; 

4šetrná k životnému prostrediu a pre 
zdravie nezávadná maliarska farba. 

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, 
bez slabo prídržných častíc, prachu, 
mastných fľakov alebo iných nečistôt.

4vhodné podklady sú jemné omietky 
všetkých druhov, vyrovnávacími 
hmotami zahladené povrchy, 
reliéfne papierové tapety, ako aj 
sadrokartónové a vláknocementové 
dosky, drevotriesky, neomietnutý 
betón a pod.

4nevhodné podklady: povrchy 
premaľované farbami vyrobenými na 
báze kriedy, povrchy premaľované 
olejovými farbami, lakmi alebo 
emailami. 

Príprava a nanášanie

4na očistený podklad pred natieraním 
nanesieme vhodný základný náter. 

4nanášame ju valčekom, štetcom, 
môžeme ju nanášať aj striekaním.

4riedime vodou do 10% (podľa 
potreby). 

4farbu najskôr dôkladne premiešame, 
až potom ju riedime vodou alebo 
tónujeme.

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

      

Farebné odtiene

4biely (odtieň 1001); 

4do pastelových odtieňov je možné 
tónovanie s DIPI COLOROM alebo DIPI 
KONCENTRATOM.

Technické údaje

4spotreba: 170 - 200 ml/m2

na dve vrstvy, závisí od podkladu; 

4hustota: cca 1,65 kg/l;

4faktor difúzneho odporu μ: < 100; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783): < 0,01 m trieda l - 
vysoká priepustnosť pre vodnú paru; 

4doba schnutia (T: +20ºC, r. vl.: 65%): 
suchá na dotyk: cca 3 hod ., vhodnosť 
pre nasledujúcu úpravu: 4 - 6 hod.; 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/a 
(2010) 30 g/l): max. 1 g/l; 

4krycia schopnosť: trieda 2
pri výdatnosti 9 m2/l; 

4vzhľad: lesklý.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 15 l

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť.

4trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov. 

2.2 Vnútorné farby pre profesionálne použitie A JUPOL vnútorné maliarske farby

JUPOL SPECIAL  vnútorná umývateľná farba s vysokou krycou schopnosťou
Popis a oblasť použitia

4JUPOL SPECIAL je k životnému 
prostrediu šetrná umývateľná farba, 
vyrobená na základe vodnej disperzie 
polymérnych spojív; 

4používa sa na dekoračnú ochranu viac 
zaťažených vnútorných stien a stropov, 
kde je požadovaný aj estetický vzhľad 
premaľovaného povrchu; 

4vhodná na profesionálne použitie; 

4nad výrobou farby má stály dohľad 
TÜV SÜD Industrie Service GmbH, 
München; 

4k dispozícii v širokej škále farebných 
odtieňov podľa vzorkovníkov: JUB, 
NCS a RAL Classic. 

Vlastnosti 

4veľmi odolná proti mokrému oteru; 

4vysoká krycia schopnosť; 

4výnimočne nízky obsah prchavých 
organických zlúčenín; 

4jednoducho sa nanáša; 

4k dispozícii v širokej škále farebných 
odtieňov; 

4vysoká paropriepustnosť; 

4matný vzhľad. 

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, 
bez slabo prídržných častíc, prachu, 
mastných fľakov alebo iných nečistôt.

4vhodné podklady sú jemné omietky 
všetkých druhov, vyrovnávacími 
hmotami zahladené povrchy, papierové 
a reliéfne tapety, reliéfne tapety zo 
sklených vlákien, ako aj sadrokartónové 
a vláknocementové dosky, drevotriesky, 
neomietnutý betón a pod. 

4možné je aj nanášanie na dobre prídržné 
staré disperzné nátery a dobre prídržné 
dekoračné omietky všetkých druhov. 

Príprava a nanášanie

4na očistený podklad pred natieraním 
nanesieme vhodný základný náter. 

4nanášame ju valčekom, štetcom 
alebo striekaním.

4riedi sa vodou do 5% (podľa potreby).

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

      

Farebné odtiene

4biely (odtieň 1001), báza 1000 a 
báza 2000; 

4vzorkovník JUB; 

4vzorkovník RAL Classic; 

4vzorkovník NCS; 

4do pastelových odtieňov je možné 
tónovanie DIPI KONCENTRATOM.

Technické údaje

4spotreba: 160 - 190 ml/m2na dve vrstvy; 

4hustota: cca 1,65 kg/l; 

4faktor difúzneho odporu μ: < 325; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783): < 0,04 m trieda l - 
vysoká priepustnosť pre vodnú paru; 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/a 
(2010) 30 g/l): max. 1 g/l; 

4doba schnutia (T: +20ºC, r. vl.: 65%): 
suchá na dotyk: cca 3 hod.; 

4odolnosť proti mokrému oteru: veľmi 
odolný, trieda 2; 

4krycia schopnosť: trieda 2, pri 
výdatnosti 8,5 m2/l; 

4vzhľad: hlboko matný.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 5 l; 

4plastové vedrá 15 l;

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť.

4trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov. 

JUPOL SILIKAT  vnútorná silikátová farba
Popis a oblasť použitia

4JUPOL SILIKAT je k životnému 
prostrediu šetrná, na základe 
draselného vodného skla vyrobená 
vnútorná maliarska farba; 

4odporúčame ju predovšetkým na 
dekoračnú ochranu stien a stropov v 
objektoch architektonického dedičstva, 
bez obmedzení je použiteľná aj na 
úpravu stenových povrchov v obytných 
a obchodných budovách, školách, 
škôlkach, nemocniciach, hoteloch, 
domovoch dôchodcov a iných 
verejných objektoch; 

4nad výrobou farby má stály dohľad TÜV 
SÜD Industrie Service GmbH, München.

Vlastnosti 

4výnimočne nízky obsah prchavých 
organických zlúčenín; 

4farebný film sa chemicky viaže na 
podklad;

4jednoduché nanášanie; 

4bez lesku;

4veľmi paropriepustná;

4odolná proti mokrému oteru. 

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, 
bez slabo prídržných častíc, prachu, 
mastných fľakov alebo iných nečistôt.

4vhodné podklady: predovšetkým 
nové - ešte neskarbonizované a 
staré - už skarbonizované vápenné a 
vápennocementové omietky. 

4možné je nanášanie na staré dobre 
prídržné silikátové farby, silikátové a 
dekoračné omietky.

4po predchádzajúcom nátere 
JUBOSILu GF je možná aj úprava 
povrchov premaľovaných disperznými 
farbami. 

Príprava a nanášanie

4na očistený podklad pred natieraním 
nanesieme vhodný základný náter. 

4pred nanášaním dôkladne ochránime 
okenné tabule, okenné a dverné rámy 
a parapetné dosky, pretože prípadné 
fľaky nie je možné odstrániť. 

4nanášame ju valčekom, štetcom 
alebo striekaním.

4riedi sa vodou do 10%.

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

      

Farebné odtiene

4biely (odtieň 1001); 

4vzorkovník JUB (odtiene označené 
s *).

Technické údaje

4spotreba: 180 - 210 ml/m2 na dve vrstvy; 

4hustota: cca 1,55 kg/l; 

4faktor difúzneho odporu μ: < 135; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783): < 0,02 m trieda l - vysoká 
priepustnosť pre vodnú paru; 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/a
(2010) 30 g/l): max. 1 g/l; 

4doba schnutia (T: +20ºC, r. vl.: 65%): 
suchá na dotyk: cca 3 hod.; 

4odolnosť proti mokrému oteru: 
odolný, trieda 3; 

4krycia schopnosť: trieda 2, 
pri výdatnosti 7 m2/l; 

4vzhľad: matný.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 5 l

4plastové vedrá 15 l

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť.

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov. 
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JUPOL LATEX MAT  vnútorná matná farba s veľkou umývateľnosťou
Popis a oblasť použitia

4JUPOL LATEX MATT je k životnému 
prostrediu šetrná veľmi umývateľná farba, 
vyrobená na základe vodnej disperzie 
moderných polymérnych spojív; 

4určená na dekoračnú ochranu stien 
a iných povrchov v školách, škôlkach, 
nemocniciach, hoteloch, domovoch 
dôchodcov a iných verejných objektoch, 
ako aj v dielňach a priemyselných 
objektoch, ktoré sú z hygienických 
dôvodov často umývané bežnými 
domácimi čistiacimi prostriedkami, ako aj 
agresívnymi dezinfekčnými prostriedkami; 

4nad výrobou farby má stály dohľad TÜV 
SÜD Industrie Service GmbH, München. 

Vlastnosti 

4veľmi odolná proti mokrému oteru; 

4film je odolný proti čisteniu povrchov 
bežnými domácimi čistiacimi 
prostriedkami a dezinfekčnými 
zdravotníckymi prostriedkami 
(HEXAQUART S, SURFANIOS CITRON, 
INCIDUR, KOHRSOLIN FF);

4dobrá odolnosť proti opotrebovaniu; 

4hladký film s hodvábne matným 
vzhľadom; 

4výnimočne nízky obsah prchavých 
organických zlúčenín; 

4jednoduché nanášanie;

4k dispozícii je v širokej škále 
farebných odtieňov.

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, 
bez slabo prídržných častíc, prachu, 
mastných fľakov alebo iných nečistôt.

4vhodné podklady sú vyrovnávacími 
hmotami zahladené povrchy, 
papierové a reliéfne tapety, reliéfne 
tapety zo sklených vlákien, ako aj 
sadrokartónové a vláknocementové 
dosky, drevotriesky, neomietnutý 
betón, jemné omietky všetkých 
druhov a pod.

4možné je aj nanášanie na staré 
podklady, dobre prídržné a na 
mokrému oteru odolné disperzné 
nátery.

Príprava a nanášanie

4na očistený podklad pred natieraním 
nanesieme vhodný základný náter. 

4nanášame ju valčekom, štetcom 
alebo striekaním.

4riedi sa vodou do 5 %.

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

      

Farebné odtiene

4biely (odtieň 1001), báza 1000 a 
báza 2000; 

4vzorkovník JUB; 

4vzorkovník RAL Classic; 

4vzorkovník NCS; 

4do pastelových odtieňov je možné 
tónovanie DIPI KONCENTRATOM.

Technické údaje

4spotreba: 150 - 190 ml/m2 na dve vrstvy; 

4hustota: cca 1,59 kg/l; 

4faktor difúzneho odporu μ: < 950; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783): < 0,10 m trieda l - 
vysoká priepustnosť pre vodnú paru; 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/a 
(2010) 30 g/l): max. 1 g/l;

4doba schnutia (T: +20ºC, r. vl.: 65%): 
suchá na dotyk: cca 3 hod.,

4odolnosť proti mokrému oteru: veľmi 
odolný, trieda 2; 

4krycia schopnosť: trieda 2, 
pri výdatnosti 7 m2/l; 

4vzhľad: matný.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 2 l 

4plastové vedrá 5 l 

4plastové vedrá 15 l

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť.

4trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov. 

JUPOL LATEX POLMAT  vnútorná polo matná farba s veľkou umývateľnosťou
Popis a oblasť použitia

4JUPOL LATEX POLMAT je k životnému 
prostrediu šetrná veľmi umývateľná farba, 
vyrobená na základe vodnej disperzie 
moderných polymérnych spojív; 

4určená na dekoračnú ochranu stien 
a iných povrchov v školách, škôlkach, 
nemocniciach, hoteloch, domovoch 
dôchodcov a iných verejných objektoch, 
ako aj v dielňach a priemyselných 
objektoch, ktoré sú z hygienických 
dôvodov často umývané bežnými 
domácimi čistiacimi prostriedkami, ako aj 
agresívnymi dezinfekčnými prostriedkami; 

4nad výrobou farby má stály dohľad TÜV 
SÜD Industrie Service GmbH, München. 

Vlastnosti 

4veľmi odolná proti mokrému oteru; 

4film je odolný proti čisteniu povrchov 
bežnými domácimi čistiacimi 
prostriedkami a dezinfekčnými 
zdravotníckymi prostriedkami 
(HEXAQUART S, SURFANIOS CITRON, 
INCIDUR, KOHRSOLIN FF);

4dobrá odolnosť proti opotrebovaniu; 

4hladký film s hodvábne lesklým 
vzhľadom; 

4výnimočne nízky obsah prchavých 
organických zlúčenín; 

4jednoduché nanášanie;

4k dispozícii je v širokej škále 
farebných odtieňov. 

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, 
bez slabo prídržných častíc, prachu, 
mastných fľakov alebo iných nečistôt.

4vhodné podklady sú vyrovnávacími 
hmotami zahladené povrchy, 
papierové a reliéfne tapety, reliéfne 
tapety zo sklených vlákien, ako aj 
sadrokartónové a vláknocementové 
dosky, drevotriesky, neomietnutý 
betón, jemné omietky všetkých 
druhov a pod.

4možné je aj nanášanie na staré 
podklady, dobre prídržné a na 
mokrému oteru odolné disperzné 
nátery. 

Príprava a nanášanie

4na očistený podklad pred natieraním 
nanesieme vhodný základný náter. 

4nanášame ju valčekom, štetcom 
alebo striekaním.

4riedi sa vodou do 5 %.

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

      

Farebné odtiene

4biely (odtieň 1001), báza 1000 a 
báza 2000; 

4vzorkovník JUB; 

4vzorkovník RAL Classic; 

4vzorkovník NCS; 

4do pastelových odtieňov je možné 
tónovanie DIPI KONCENTRATOM.

Technické údaje

4spotreba: 150 - 190 ml/m2 na dve vrstvy; 

4hustota: cca 1,42 kg/l; 

4faktor difúzneho odporu μ: < 3000; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783): < 0,30 m trieda ll - 
stredná priepustnosť pre vodnú paru; 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/b 
(2010) 100 g/l): max. 1 g/l; 

4doba schnutia (T: +20ºC, r. vl.: 65%): 
vhodnosť pre nasledujúcu úpravu: 4 - 6 hod.; 

4odolnosť proti mokrému oteru: 
výborne odolný, trieda 1; 

4krycia schopnosť: trieda 2,
pri výdatnosti 7 m2/l; 

4vzhľad: polo matný.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 2 l 

4plastové vedrá 5 l 

4plastové vedrá 15 l

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť.

4trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov. 

JUPOL LATEX SATEN  vnútorná saténová farba s veľkou umývateľnosťou
Popis a oblasť použitia

4JUPOL LATEX SATEN je k životnému 
prostrediu šetrná veľmi umývateľná farba, 
vyrobená na základe vodnej disperzie 
moderných polymérnych spojív; 

4určená na dekoračnú ochranu stien 
a iných povrchov v školách, škôlkach, 
nemocniciach, hoteloch, domovoch 
dôchodcov a iných verejných objektoch, 
ako aj v dielňach a priemyselných 
objektoch, ktoré sú z hygienických 
dôvodov často umývané bežnými 
domácimi čistiacimi prostriedkami, ako aj 
agresívnymi dezinfekčnými prostriedkami; 

4nad výrobou farby má stály dohľad TÜV 
SÜD Industrie Service GmbH, München. 

Vlastnosti 

4veľmi odolná proti mokrému oteru; 

4film je odolný proti čisteniu povrchov 
bežnými domácimi čistiacimi 
prostriedkami a dezinfekčnými 
zdravotníckymi prostriedkami 
(HEXAQUART S, SURFANIOS CITRON, 
INCIDUR, KOHRSOLIN FF);

4dobrá odolnosť proti opotrebovaniu; 

4hladký film s hodvábne lesklým 
vzhľadom; 

4výnimočne nízky obsah prchavých 
organických zlúčenín; 

4jednoduché nanášanie;

4k dispozícii je v širokej škále 
farebných odtieňov. 

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, 
bez slabo prídržných častíc, prachu, 
mastných fľakov alebo iných nečistôt.

4vhodné podklady sú vyrovnávacími 
hmotami zahladené povrchy, 
papierové a reliéfne tapety, reliéfne 
tapety zo sklených vlákien, ako aj 
sadrokartónové a vláknocementové 
dosky, drevotriesky, neomietnutý 
betón, jemné omietky všetkých 
druhov a pod.

4možné je aj nanášanie na staré 
podklady, dobre prídržné a na 
mokrému oteru odolné disperzné 
nátery.

Príprava a nanášanie

4na očistený podklad pred natieraním 
nanesieme vhodný základný náter. 

4nanášame ju valčekom, štetcom 
alebo striekaním.

4riedi sa vodou do 5 %.

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

      

Farebné odtiene

4biely (odtieň 1001), báza 1000 a 
báza 2000; 

4vzorkovník JUB; 

4vzorkovník RAL Classic; 

4vzorkovník NCS; 

4do pastelových odtieňov je možné 
tónovanie DIPI KONCENTRATOM.

Technické údaje

4spotreba: 150 - 190 ml/m2 na dve vrstvy; 

4hustota: cca 1,36 kg/l; 

4faktor difúzneho odporu μ: < 2500; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783): < 0,25 m trieda ll - 
stredná priepustnosť pre vodnú paru; 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/b 
(2010) 100 g/l): max. 1 g/l; 

4doba schnutia (T: +20ºC, r. vl.: 65%): 
suchá na dotyk: cca 3 hod.; 

4odolnosť proti mokrému oteru: 
výborne odolný, trieda 1; 

4krycia schopnosť: trieda 2, pri 
výdatnosti 7 m2/l; 

4vzhľad: saténový.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 2 l 

4plastové vedrá 5 l 

4plastové vedrá 15 l

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť.

4trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov. 

2.2 Vnútorné farby pre profesionálne použitie A JUPOL vnútorné maliarske farby
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BIO VÁPENNÁ VNÚTORNÁ FARBA  prírodná vnútorná farba
Popis a oblasť použitia

4BIO VÁPENNÁ VNÚTORNÁ FARBA 
je farba vyrobená na základe 
haseného vápna – prírodnej suroviny, 
ktorá poskytuje veľkú pórovitosť 
konečnej vrstvy farby a tým veľkú 
paropriepustnosť; 

4používa sa na ochranu pamiatkových 
objektov ako aj obytných priestorov, 
najmä na dekoračnú ochranu 
stenových a stropných povrchov 
v priestoroch so stále zvýšenou 
vlhkosťou vzduchu.

Vlastnosti 

4silný dezinfekčný účinok;

4prirodzene fungicídny a baktericídny 
účinok;

4jednoduché nanášanie;

4vysoko paropriepustná; 

4výnimočne nízky obsah prchavých 
organických zlúčenín. 

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, 
bez slabo prídržných častíc, prachu, 
mastných fľakov alebo iných nečistôt.

4vhodné podklady: všetky dobre 
nasiakavé nie veľmi hrubo omietnuté 
minerálne podklady, nové a staré 
vápenné a vápennocementové jemné 
omietky. 

4nevhodné podklady: všetky povrchy 
premaľované disperznými nátermi a 
farbami vyrobenými na báze kriedy, 
povrchy premaľované olejovými 
farbami, lakmi alebo emailami, 
povrchy z plastu, drevené povrchy. 

Príprava a nanášanie

4na očistený podklad pred natieraním 
nanesieme vhodný základný náter.

4pred nanášaním dôkladne ochránime 
okenné tabule, okenné a dverné rámy.

4používajte osobné ochranné 
prostriedky.

4nanášame ju valčekom, štetcom 
alebo striekaním.

4najskôr ju dôkladne premiešame, až 
potom riedime vodou do 10%.

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

        

Farebné odtiene

4biely.
Technické údaje

4spotreba: 180 - 210 ml/m2 
na dve vrstvy; 

4hustota: cca 1,50 kg/l; 

4faktor difúzneho odporu μ: < 120; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783): < 0,02 m trieda l - 
vysoká priepustnosť pre vodnú paru; 

4prídržnosť na váp. cem. omietku
 (EN 24624): > 0,35 N/mm2; 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/a 
(2010) 30 g/l): max. 8 g/l; 

4doba schnutia (T: +20ºC, r. vl.: 65%): 
suchá na dotyk: cca 4 - 6 hod ., 
vhodnosť pre nasledujúcu úpravu: 
24 hod.; 

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 5 l 

4plastové vedrá 16 l

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť.

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov. 

AMIKOL  latexová farba s účinnou ochranou fi lmu proti plesni 
Popis a oblasť použitia

4AMIKOL je farba s účinnou ochranou 
filmu proti plesni, vyrobená 
na základe vodnej disperzie 
polymérnych spojív, plnív, pigmentov 
a špeciálnych prísad; 

4používa sa na maľovanie tých 
povrchov, na ktorých z dôvodu makro 
a mikroklimatických podmienok 
očakávame vznik a rozvoj plesní na 
stenách.

Vlastnosti 

4farba na veľmi zaťažené a na 
napadnutie plesňami náchylné 
vnútorné stenové povrchy v 
pekárňach, výrobniach nápojov, 
zdravotníckych zariadeniach … 

4vyznačuje sa dobrou 
paropriepustnosťou;

4bez vône; 

4veľmi umývateľná.

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, 
bez slabo prídržných častíc, prachu, 
mastných fľakov alebo iných nečistôt.

4vhodné podklady: nepremaľované 
povrchy: vápennocementové a 
cementové omietky, obklady z 
kvalitných sadrokartónových dosiek, 
vyrovnávacími hmotami zahladené 
povrchy, betónové povrchy, 
vláknocementové dosky, drevotriesky.

4nevhodné podklady: povrchy 
premaľované farbami vyrobenými na 
báze kriedy, premaľované olejovými 
farbami, lakmi alebo emailami. 

Príprava a nanášanie

4na očistený podklad pred natieraním 
nanesieme vhodný základný náter. 

4nanášame ju valčekom, štetcom 
alebo striekaním.

4riedi sa vodou do 5%.

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

      

Farebné odtiene

4biely; 

4do pastelových odtieňov je možné 
tónovanie DIPI KONCENTRATOM.

Technické údaje

4spotreba: 150 - 190 ml/m2 na dve 
vrstvy na hladkom podklade; 

4hustota: cca 1,42 kg/l; 

4faktor difúzneho odporu μ: cca 3000; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783): < 0,30 m trieda II - 
stredná priepustnosť pre vodnú paru; 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/a 
(2010) 30 g/l): max. 3 g/l; 

4doba schnutia: cca 3 hod.,

4odolnosť proti mokrému oteru
(EN 13300): trieda 1; 

4krycia schopnosť: trieda 1 pri 
výdatnosti 7 m2/l; 

4vzhľad: polo matný.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 15 l 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť.

4trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov. 

2.3 Vápenné vnútorné farby A Vnútorné maliarske farby

2.2 Vnútorné farby na profesionálne použitie B
Vnútorné maliarske farby 
so špeciálnymi vlastnosťami



w
w

w
.j

u
b

.e
u

w
w

w
.j

u
b

.e
u

D
ek

or
ač

n
á 

úp
ra

va
 v

n
ú

to
rn

ýc
h

 s
te

n
ov

ýc
h

 p
ov

rc
h

ov
 fa

rb
am

i

D
ek

or
ač

n
á 

úp
ra

va
 v

n
ú

to
rn

ýc
h

 s
te

n
ov

ýc
h

 p
ov

rc
h

ov
 fa

rb
am

i

2 2

40 www.jub.eu www.jub.eu 41Pred použitím si pozorne prečítajte technický list a kartu bezpečnostných údajov. ** Počet farebných odtieňov môže byť z určitých obmedzení menší ako je uvedené celkové množstvo odtieňov vo vzorkovníkoch.

DENIKOL  prostriedok na izoláciu fľakov
Popis a oblasť použitia

4DENIKOL je náter vyrobený 
na základe haseného vápna a 
špeciálnych prísad; 

4používa sa na blokovanie vo vode 
rýchlo a ľahko rozpustných látok na 
stenových alebo stropných povrchoch 
ako sú napr. nikotínové a dechtové 
škvrny, soli v škvrnách po zatečení, 
tanín a iné farbivá, menšie mastné 
škvrny a pod. 

Vlastnosti 

4účinne izoluje škvrny, ako sú 
nikotínové a dechtové fľaky, soli v 
škvrnách po zatečení, tanín a iné 
farbivá, menšie mastné fľaky a pod.

Podklad 

4DENIKOLOM môžeme blokovať 
len škvrny na suchých vnútorných 
stenových a stropných povrchoch, na 
ktorých sú staré vrstvy farieb pevne 
prídržné k podkladu; 

4z dôvodu špecifického pôsobenia 
môžeme tento náter použiť len na 
blokovanie škvŕn, ktoré ešte neboli 
natreté rozpúšťadlovými alebo 
umývateľnými disperznými farbami, 
pretože tieto zabraňujú väzbu 
DENIKOLU so škvrnami v podklade.

4nanášanie akýchkoľvek základných 
náterov na očistený podklad nie je 
prípustné. 

Príprava a nanášanie

4nanášame ju štetcom a valčekom. 

4pred  použitím a tiež počas práce ho 
viackrát dobre premiešame.

4pred nanášaním ochránime okenné 
tabule, okenné a dverné rámy a 
parapetné dosky.

4minimálne riedime vodou.

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

      

Farebné odtiene

4biely.
Technické údaje

4spotreba: cca 150 - 400 ml/m2 
na dve vrstvy; 

4hustota: cca 1,15 kg/l; 

4faktor difúzneho odporu μ: < 100; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783): < 0,01 m trieda I - 
vysoká priepustnosť pre vodnú paru; 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/g 
(2010) 30 g/l): max. 1 g/l; 

4doba schnutia (T: +20ºC, r. vl.: 65%): 
vhodnosť pre nasledujúcu úpravu: 
24 hod..

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 5 l 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť.

4trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov.  

ALGICID PLUS  prostriedok na ničenie stenových rias a plesní
Popis a oblasť použitia

4ALGICID PLUS je bezfarebný biocídny 
roztok v glykole a vode, ktorý hlboko 
penetruje do stenového podkladu 
a účinne pôsobí na široké spektrum 
stenových rias a plesní; 

4používa sa na dezinfekciu fasádnych 
a vnútorných stenových povrchov 
upravených nátermi a omietkami ako 
aj na dezinfekciu betónu a kameňa; 

4v objektoch potravinárskeho 
priemyslu sa používa ako náter na 
ničenie plesní; 

4používa sa ako kuratívny prostriedok. 

Vlastnosti 

4účinný pri ničení plesní a rias na 
stenách;

4vhodný pre vnútorné a fasádne 
stenové povrchy.

Podklad 

4napadnuté fasádne povrchy 
umyjeme prúdom vody, vnútorné 
povrchy umyjeme mokrou handrou. 

4plastovú nádobu pred použitím 
dobre pretrasieme; 

4pri silnejšom výskyte rias resp. 
plesní postup pred ďalšou úpravou 
povrchov podľa potreby zopakujeme 
- zvyšky rias, ak je to možné, fyzicky 
odstránime. 

Príprava a nanášanie

4povrchy najskôr umyjeme prúdom 
vody, vnútorné povrchy umyjeme 
mokrou handrou; 

4pred použitím dobre pretrasieme; 

4riedime vodou v pomere 1 : 5.

4natierame štetcom alebo valčekom; 
v prípade aplikácie rozprašovačom 
ALGICID PLUS neriedime; 

4čistenie náradia: vodou; 

4pri práci používajte vhodné osobné 
ochranné prostriedky a dodržiavajte 
bezpečnostné návody.

        

Farebné odtiene

4priehľadný.
Technické údaje

4spotreba: 50 - 100 ml/m2; 

4hustota: cca 1,00 kg/l 

4doba schnutia (T: +20ºC, r. vl.: 65%): 
8 - 12 hod.

Balenie / skladovanie

4plastová nádoba 500 ml; 

4plastová nádoba s rozprašovačom 
500 ml; 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť; 

4trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov. 

4Biocídny výrobok používajte 
bezpečne. 

JUBOCID  prostriedok na prevenciu proti plesni na stenách 
Popis a oblasť použitia

4JUBOCID je vodná suspenzia 
fungicídnych látok, ktorá ako prísada 
k vnútorným maliarskym disperzným 
farbám (JUPOL CLASSIC, JUPOL 
BRILLIANT, JUPOL GOLD, JUPOL 
LATEX) účinne zabraňuje, resp. 
znemožňuje rast a rozvoj väčšiny 
najrozšírenejších plesní a iných 
mikroorganizmov na stenách; 

4výrobok sa používa len ako 
preventívna fungicídna prísada do 
farieb a neúčinkuje ako dezinfekčný 
prostriedok na už napadnutých 
stenových povrchoch. 

Vlastnosti 

4preventívny účinný prostriedok na 
zabránenie rastu a rozvoja väčšiny 
plesní a mikroorganizmov na stenách. 

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, 
bez slabo prídržných častíc, prachu, 
mastných fľakov alebo iných nečistôt.

Príprava a nanášanie

4pred použitím dobre pretrasieme;

4prostriedok v koncentrácii do cca 5% 
(do 75 ml/l) vmiešame do disperznej 
farby;

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou;

4pri práci používajte vhodné osobné 
ochranné prostriedky a dodržiavajte 
bezpečnostné návody.

  

Farebné odtiene

4mútna vodná suspenzia.
Technické údaje

4spotreba: max. 75 ml/l disperznej 
farby; 

4hustota: cca 1,00 kg/l.

Balenie / skladovanie

4plastová nádoba 500 ml

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť.

4trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov. 

4Biocídny výrobok používajte 
bezpečne. 

2.3 Vápenné vnútorné farby B
Vnútorné maliarske farby 

so špeciálnymi vlastnosťami

2.4 Špeciálne výrobky na problematické povrchy
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JUB Decor – Dekoračná úprava 
vnútorných stenových povrchov

Inšpirácia  vzorov

Chcete si vytvoriť kúsok prírody aj doma a oživiť pocity bezstarostného návratu k prírode, alebo si 

chcete jednoducho vytvoriť vo svojom dome unikátny priestor, ktorý bude unikátny? 

To všetko môžete dosiahnuť zvláštnymi dekoračnými technikami s výrobkami JUB Decor, ktoré 

vášmu  domu dajú svojráznu pečať. Nimi môžete na stenových povrchoch vyčarovať ušľachtilý 

vzhľad, ktorý sa v vašom domove postará o osobitnú pohodu. 

Premyslite si možné unikátne vzhľady reliéfneho koženého povrchu, vzhľad kôry dreva, štruktúru 

kôry javora, vzhľad prírodného kameňa, ktoré na stenovom povrchu so zvláštnym dekoračným 

účinkom zdôrazňujú lesk mramoru a ešte mnohých iných prírodných materiálov. Môžete si vy-

brať niektorú z techník; Versus, Madeira, Acero, Aurora, Travertin, Classic, Egeo, Spatolato, Petti-

nato, Jeans, Mica a Pearl. 

Hrou a výberom správneho náradia a výrobkov JUB Decor v kombinácii rôznych farebných odtieňov 

a trochou fantázie, vznikajú pod šikovnými rukami špičkové diela, ktoré dajú vášmu domu ko- 

nečný charakter. 

Pomôckou pri dekorácii interiérov a exteriérov, ktorá je k dispozícii na našej internetovej stránke 

www.jub.eu, je aplikácia JUB design studio, kde si môžete na fotografiách typizovaných priesto-

rov a objektov vyskúšať kombinácie farieb a textúr.
3
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DECOR GLAMOUR (Glamour)  krycia metalická maliarska farba
Popis a oblasť použitia

4DECOR GLAMOUR je krycia metalická 
maliarska farba určená na dekoračnú 
úpravu vnútorných stenových a 
stropných povrchov, kde chceme 
dosiahnuť atraktívny a moderný 
kovový, resp. metalický vzhľad;

4farba je vyrobená na základe vodnej 
disperzie polymérnych spojív. 

Vlastnosti 

4zvláštny metalický, resp. kovový 
vzhľad; 

4veľmi odolná proti mokrému oteru; 

4veľmi paropriepustná; 

4výnimočne nízky obsah prchavých 
organických zlúčenín; 

4umožňuje vyhotovenie rôznych 
dekoračných efektov dekoračnými 
technikami: Pettinato, Acero, Aurora, 
Versus, Egeo.

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, 
bez slabo prídržných častíc, prachu, 
zvyškov bedniacich olejov, mastnoty 
a iných nečistôt; 

4vhodné podklady sú všetky 
druhy tvrdých jemne zahladených 
stenových povrchov a povrchy s 
pevne prídržnými starými vrstvami 
vo vode nerozmáčavých disperzných 
farieb; 

4pred prvým maľovaním podklad 
podfarbíme farbou JUPOL BRILLIANT 
vo farebnom odtieni, ktorý je čo 
najbližšie k vybranému odtieňu 
DECOR GLAMOUR. 

Príprava a nanášanie

4farbu pred použitím dôkladne 
premiešame; 

4nanášame rôznymi spôsobmi v 
závislosti od želaného konečného 
vzhľadu; 

4odporúčame techniku „pettinato“, 
ktorou dosiahneme na premaľovaných 
povrchoch najsilnejší dekoračný účinok; 

4nanášame valčekom, štetcom; 

4zaujímavý dekoračný účinok 
dosiahneme aj iným náradím, napr. 
hubkou, plastovou alebo oceľovou 
maliarskou špachtľou.

      

Farebné odtiene

4zlatý (odtieň 7001); 

4strieborný (odtieň 7002); 

4bronzový (odtieň 7003);

421 farebných odtieňov zo 
vzorkovníka JUB.

Technické údaje

4spotreba: závisí od techniky 
(pettinato 120 - 150 ml/m2

pre dve vrstvy); 

4hustota: 1,06 kg/l 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/l 
(2010) 200 g/l): max. 1 g/l; 

4doba schnutia (T: +20ºC, r. vl.: 65%): 
suchá na dotyk: cca 3 hod ., vhodnosť 
pre nasledujúcu úpravu: 6 - 8 hod.; 

4odolnosť proti mokrému oteru: 
veľmi odolný - trieda 2.

Balenie / skladovanie

4plastové nádoby 0,65 l; 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť; 

4trvanlivosť: minimálne 9 mesiacov. 

DECOR MARMORIN (Marmorin)  dekoračný tmel
Popis a oblasť použitia

4DECOR MARMORIN je dekoračný tmel 
určený na farebné, živé a s nádychom 
fantázie upravené stenové povrchy v 
obytných priestoroch, zlatníctvach, 
bankách, hľadiskách a pod. 

4je vyrobený na základe vodnej 
disperzie akrylátových spojív, 
minerálnych plnív, pigmentov a 
špeciálnych prísad. 

Vlastnosti 

4nekonečné možnosti farebných 
kombinácií;

4podľa spôsobu úpravy poskytuje 
podobu textúry kameňa, usne, plátna, 
dreva; 

4umožňuje realizáciu rôznych 
dekoračných efektov dekoračnými 
technikami: Acero, Aurora, Travertin, 
Versus, Classic, Egeo, Spatolato; 

4po natretí s DECOR MARMORIN SHINE 
dosiahneme veľkú vodoodpudivosť. 

Podklad 

4nanášame ho na vhodne 
pripravený zahladený podklad 
(omietky, betón, sadrokartónové 
alebo vláknocementové dosky a 
drevotriesky); 

4z už premaľovaných povrchov 
odstránime slabo prídržné vrstvy 
farieb, olejové nátery, laky a emaily. 
Povrchy napadnuté plesňami 
dezinfikujeme a očistíme. 

Príprava a nanášanie

4nanášame ho rôznymi spôsobmi v 
závislosti od želaného konečného 
vzhľadu: "spatolato", "technika 
hrubovrstvých náterov " a iné 
„maliarske“ úpravy povrchov; 
vyleštený povrch natrieme s DECOR 
MARMORIN SHINE; 

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

      

Farebné odtiene

4vzorkovník JUB; 

4možnosť tónovania aj JUPOLOM Gold 
alebo Unitonom (do 2%).

Technické údaje

4spotreba: závisí od techniky 
(spatolato 100 - 300 g/m2); 

4hustota: 1,6 kg/l; 

4faktor difúzneho odporu μ: < 100; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783): < 0,14 m trieda I - 
vysoká priepustnosť pre vodnú paru; 

4doba schnutia (T: +20ºC, r. vl.: 65%): 
cca 24 hod.; 

4celková hrúbka zaschnutých 
viacerých vrstiev: 2 – 3 mm; mokrý 
oter (EN 13300): natretý s DECOR 
MARMORIN SHINE odolný, trieda 3.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 1 kg  (len BIELY)

4plastové vedrá 8 kg; 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť; 

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov.  

DECOR MARMORIN SHINE (Marmorin emulzia)  ochranný vosk
Popis a oblasť použitia

4DECOR MARMORIN SHINE je vodná 
emulzia voskov určená na ochranu 
stenových povrchov upravených s 
DECOR MARMORINOM. 

Vlastnosti 

4zvyšuje lesk a vodoodpudivosť 
povrchov upravených s DECOR 
MARMORINOM; 

4odolný na mokré čistenie.

Podklad 

4Stenové povrchy upravené DECOR 
MARMORINOM. 

Príprava a nanášanie

4nanesieme ho v jednej alebo dvoch 
vrstvách.

4nanášame ho handrou alebo hubou.

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

    

Farebné odtiene

4transparentný.
Technické údaje

4spotreba: približne 50 ml/m2 pre 
jednu vrstvu; 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/g 
(2010) 30 g/l): max. 19 g/l.

Balenie / skladovanie

4plastová nádoba 0,65l; 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť; 

4trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov.  

3.1 Dekoračná úprava vnútorných stenových povrchov
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DECOR PERLA (Artcolor)  dekoračný gél 
Popis a oblasť použitia

4DECOR Perla je polo transparentný 
akrylátový gél určený na farebné, 
živé a s nádychom fantázie upravené 
stenové povrchy v obytných 
priestoroch, zlatníctvach, bankách, 
hľadiskách a pod; 

4je vyrobený na základe vodnej 
disperzie akrylátových spojív, 
špeciálnych plnív, pigmentov a prísad.

Vlastnosti 

4nekonečné možnosti farebných 
kombinácií;

4podľa spôsobu úpravy poskytuje 
podobu textúry kameňa, usne, plátna, 
dreva; 

4umožňuje realizáciu rôznych 
dekoračných efektov dekoračnými 
technikami: Mica, Pearl; 

4odolný na mokré čistenie. 

Podklad 

4nanášame ho na vhodne 
pripravený zahladený podklad 
(omietky, betón, sadrokartónové 
alebo vláknocementové dosky a 
drevotriesky); 

4z už premaľovaných povrchov 
odstránime slabo prídržné vrstvy 
farieb, olejové nátery, laky a emaily. 
Povrchy napadnuté plesňami 
dezinfikujeme a očistíme.

Príprava a nanášanie

4výrobok nanášame v jednej, dvoch, 
troch alebo viacerých vrstvách;

4nanášame ho rôznymi spôsobmi v 
závislosti od želaného konečného 
vzhľadu: najčastejšie plastovou 
špachtľou alebo špachtľou z 
nerezového oceľového plechu, 
valčekom a následne upravujeme 
hubou, handrou, štetcom a pod.

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

        

Farebné odtiene

4vzorkovník JUB; 

4biely, zlatý, strieborný, bronzový; 

4možnosť tónovania aj JUPOLOM Gold 
alebo Unitonom (do 3 %).

Technické údaje

4spotreba: 200 - 300 g/m2 
pre každú vrstvu; 

4hustota: 0,91 – 1,10 kg/l; 

4faktor difúzneho odporu μ: < 2500; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
 (EN ISO 7783-2): < 1,4 m trieda ll - 
stredná priepustnosť pre vodnú paru; 

4doba schnutia (T: +20ºC, r. vl.: 65%): 
cca 24 hod.; 

4hrúbka zaschnutej vrstvy: 
50 - 250 μm; 

4mokrý oter (EN 13300):
 odolný, trieda 3; 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/b 
(2010) 100 g/l): max. 35 g/l.

Balenie / skladovanie

4plastová nádoba 1 kg

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť; 

4trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov. 

DECOR ANTIQUE (Jubosil Antik)  silikátová lazurovacia farba
Popis a oblasť použitia

4DECOR ANTIQUE je určený na 
dekoračnú úpravu fasádnych a 
vnútorných jemne alebo hrubo 
omietnutých stenových povrchov; 

4zvláštne techniky nanášania 
poskytujú povrchom rustikálny 
vzhľad; 

4je ekologická farba vyrobená na 
základe draselného vodného skla a 
organických prísad.

Vlastnosti 

4alkalicky odolná;

4veľmi vodoodpudivá;

4paropriepustná;

4dobre odolná atmosférickému 
zaťaženiu; 

4umožňuje realizáciu rôznych 
dekoračných efektov dekoračnými 
technikami: Jeans, Madeira. 

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, 
bez slabo prídržných častíc, prachu, 
zvyškov bedniacich olejov, mastnoty 
a iných nečistôt; 

4vhodné podklady: predovšetkým 
nové - ešte neskarbonizované a 
staré - už skarbonizované vápenné a 
vápennocementové omietky; 

4nevhodné podklady: všetky povrchy 
premaľované nátermi na báze kriedy, 
povrchy premaľované olejovými 
farbami, lakmi alebo emailami, 
povrchy z plastu; 

4neodporúčame ho na ochranu 
betónu v exteriéri. 

Príprava a nanášanie

4na očistený podklad pred natieraním 
nanesieme vhodný základný náter;

4najskôr ho dôkladne premiešame a 
zriedime na konzistenciu vhodnú pre 
techniku a podmienky nanášania;

4riedime ho SILICATEprimerom do 
50 %; 

4nanášame štetcom,  maliarskym 
valčekom, môžeme použiť aj handru, 
hubu...; 

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

        

Farebné odtiene

4biely (odtieň 1001); 

4vzorkovník JUB (odtiene označené *).

Technické údaje

4spotreba: prvá vrstva: cca 100 ml/m2, 
každá nasledujúca: cca 60 ml/m2; 

4hustota: cca 1,02 kg/l; 

4faktor difúzneho odporu μ: < 300; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd (EN ISO 
7783-2): < 0,03 m trieda l - vysoká

4prídržnosť na váp. cement. omietku
(EN 24624): > 0,5 N/mm2; 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/a 
(2010) 30 g/l): max. 1 g/l; 

4priepustnosť vody v kvapalnej fáze 
w24 (EN 1062-3): < 0,3 kg/m2h0,5, trieda 
2 - stredná; 

4doba schnutia: min. 12 hod.; 

4vzhľad: matný.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 5 l 

4plastové vedrá 10 l

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť; 

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov. 

3.1 Dekoračná úprava vnútorných stenových povrchov
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Ochrana a dekorácia drevených 
a kovových povrchov

Drevo  dar prírody
Drevo a kov sú dôležité konštrukčné a dekoračné prvky pri výstavbe našich domovov. V spoločnosti JUB 

sme na ich ochranu skompletizovali ponuku v rámci obchodnej značky JUBIN, ktorá zahŕňa transparent- 

né a krycie nátery vysokej kvality s vynikajúcimi vlastnosťami. Výrobky sú výsledkom niekoľkoročných 

výskumov a vyhovujú všetkým legislatívnym požiadavkám a normám z oblasti vývoja lazurovacích a 

krycích náterov. 

Drevo vo svojom základnom tvare dáva osobitú pečať prítomnosti prírody v našom domove. Drevené ob-

klady na fasáde a v interiéri ako aj nábytok z prírodného dreva dávajú ľuďom pocit tepla a domáceho 

prostredia. Drevo ako prírodný materiál však bohužiaľ podlieha starnutiu a rôznym škodcom, preto ho je 

potrebné primerane ochrániť a starať sa oň. Na ochranu môžeme použiť lazurovacie nátery, pri ktorých 

vďaka transparentnosti ostane textúra dreva viditeľná alebo krycie farby v rôznych farebných odtieňoch, 

ktoré sú k dispozícii v JUMIX systéme.

Lazurovacie nátery JUBIN s priesvitnými mikropigmentmi prenikajú spolu so spojivom do dreva a chránia 

ho pred záťažou prostredia a zároveň zachovávajú jeho prirodzený vzhľad. Drevo, ktoré je vystavené 

vonkajším vplyvom, je potrebné ochrániť pred škodcami – insektami a pôsobením mikroorganizmov 

a zabrániť možnému práchniveniu a modraniu dreva. Spoločnosť JUB ponúka výborný účinný výrobok 

na ochranu dreva − JUBIN Impregnacia. JUBIN Decor je vhodný na systémovú ochranu dreva spolu so 

základným náterom a poskytuje zafarbeným povrchom veľkolepý estetický vzhľad. 

Ochrana a starostlivosť o kovové povrchy 
V našom príbytku často nájdeme aj kovové povrchy, ktoré podliehajú hrdzaveniu, preto je nevyhnutná 

protikorózna ochrana, zároveň sa však farbený povrch stane aj príjemnejší. Spomedzi výrobkov 

obchodnej značky JUBIN je v každom prípade potrebné vyzdvihnúť JUBIN METAL, ktorý chráni 

kovové povrchy bez predchádzajúceho nanesenia základného náteru. Výrobok má vynikajúce 

protikorózne vlastnosti a môže sa nanášať priamo na kov. V systéme s JUBINom METAL PRIMER 

sa môže použiť aj na podkladoch: hliník, pozinkovaný plech, meď.

4



w
w

w
.j

u
b

.e
u

w
w

w
.j

u
b

.e
u

O
ch

ra
n

a 
a 

d
ek

or
ác

ia
 d

re
ve

ný
ch

 a
 k

ov
ov

ýc
h

 p
ov

rc
h

ov

O
ch

ra
n

a 
a 

d
ek

or
ác

ia
 d

re
ve

ný
ch

 a
 k

ov
ov

ýc
h

 p
ov

rc
h

ov

4 4

50 www.jub.eu www.jub.eu 51Pred použitím si pozorne prečítajte technický list a kartu bezpečnostných údajov. Pred použitím si pozorne prečítajte technický list a kartu bezpečnostných údajov.

AKRILIN  tmel na drevo
Popis a oblasť použitia

4AKRILIN je disperzná vyrovnávacia 
hmota na opravy povrchových chýb a 
poškodení na výrobkoch z masívneho 
dreva a iných podobných povrchoch 
pred konečnou povrchovou úpravou - 
jemným brúsením, nanášaním lazúr a 
iných náterov a lakovaním; 

4je vyrobená na základe akrylátových 
spojív, mikro mletých plnív a 
špeciálnych prísad;

Vlastnosti 

4účinne sanuje povrchové chyby do 3 
mm v jednej vrstve; 

4vhodný na vonkajšie aj vnútorné 
použitie;

4kompatibilný so systémami na 
vodnom a alkydovom základe

4dobrá prídržnosť;

4jednoduché nanášanie;

4ekologický výrobok. 

Podklad 

4podklad musí byť čistý a suchý;

4vhodný na: masívne drevo, dyhované 
a neopracované drevotriesky, 
preglejky alebo panelové dosky. 

Príprava a nanášanie

4pripravený na použitie;

4nanášame ho nerezovou oceľovou 
špachtľou tak, že vyplníme všetky 
praskliny;

4suchý vytmelený povrch prebrúsime 
jemným brúsnym papierom;

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

  

Farebné odtiene

4biely (10),

4farba smreku (20),

4farba buku (30),

4farba dubu (40).

Technické údaje

4spotreba: cca 1,0 kg/m2 
na vrstvu hrúbky 1 mm; 

4hustota: 1,75 – 1,85 kg/l; 

4hrúbka vrstvy: do 3 mm 
v jednej vrstve; 

4doba schnutia (T: +20ºC, r. vl.: 65%): 
cca 30 minút;

4ďalšia úprava: po 1 až 2 hod.

Balenie / skladovanie

4plastové tuby 150 g

4plastové vedrá 750 g

4plastové vedrá 8 kg; 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť; 

4trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov.

JUBIN IMPREGNACIA  biocídna impregnácia na drevo
Popis a oblasť použitia

4JUBIN IMPREGNACIA je bezfarebná 
impregnácia na drevo, vyrobená na 
základe vodnej disperzie alkydových 
spojív; 

4je vhodná na ochranu drevených 
prístreškov a iných obkladov, drevených 
plotov a dreveného stavebného nábytku 
pred natieraním lazurovacími alebo 
krycími farbami a lakmi (napr.  JUBIN 
LASUR, JUBIN DECOR); 

4nie je vhodný na ochranu dreva v 
obytných priestoroch. 

Vlastnosti 

4obsah fungicídu účinne chráni drevo 
pred modraním a práchnivením; 

4obsah insekticídu chráni drevo pred 
škodcami dreva; 

4veľmi nízky obsah prchavých 
organických zlúčenín (VOC). 

  

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, 
bez prachu a iných nečistôt. 

4vlhkosť dreva nesmie byť vyššia ako 
12% (listnaté) resp. 15% (ihličnaté). 

4povrch dreva očistíme od živice 
nitro riedidlom a necháme ho dobre 
vyschnúť. Prípadné chyby dreva 
(praskliny, zárezy a iné nerovnosti) 
opravíme tmelom na drevo AKRILIN 
(tmel vyberieme v odtieni čo 
najbližšom k farbe dreva).

4pri obnove starých lazurovacích 
náterov, povrch dobre očistíme kefou. 

Príprava a nanášanie

4pred použitím dobre premiešame;

4nanášame v jednej alebo dvoch 
vrstvách; 

4nanášame štetcom alebo ponáraním; 

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

    

Farebné odtiene

4bezfarebný.
Technické údaje

4spotreba: 180 ml/m2 v jednej vrstve; 

4hustota: cca 1,00 kg/l; 

4doba schnutia (T: +20ºC, r. vl.: 65%): 
2 hod., pre ďalšiu úpravu: 4 až 6 hod; 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/h 
(2010) 30 g/l): max. 22 g/l.

Balenie / skladovanie

4plastové nádoby 0,65 l; 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť; 

4trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov. 

4Biocídny výrobok používajte 
bezpečne. 

JUBIN LASUR  priesvitný náter na drevo
Popis a oblasť použitia

4JUBIN LASUR je priesvitný náter na 
drevo vyrobený na základe vodnej 
disperzie akrylátových spojív. Je vhodný 
na dekoračnú ochranu prvkov drevených 
konštrukcií a iných drevených povrchov 
v exteriéri a interiéri stavebných objektov 
ako sú: drevené strešné konštrukcie, 
drevené prístrešky a iné obklady, 
drevené ploty, drevený stavebný a 
záhradný nábytok a pod.

4pri viac zaťažených povrchoch 
používame JUBIN LASUR ako záverečný 
náter v systémovej ochrane s výrobkom 
JUBIN IMPREGNACIA 

Vlastnosti 

4ponechá viditeľnú textúru dreva; 

4výrobok šetrný k životnému 
prostrediu a spotrebiteľovi;

4vyznačuje sa rýchlym schnutím;

4nemá nepríjemnú vôňu;

4nie je zdraviu škodlivý;

4vhodný na dekoračnú ochranu 
detských hier a hračiek;

4UV ochrana pred slnkom;

4jednoduché nanášanie;

4veľmi nízky obsah prchavých 
organických zlúčenín (VOC).

  

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, 
bez slabo prídržných častíc, prachu, 
mastných fľakov alebo iných nečistôt. 

4vlhkosť dreva nesmie byť vyššia ako 
12% (listnaté) resp. 15% (ihličnaté). 

4povrch dreva očistíme od živice 
nitro riedidlom a necháme ho dobre 
vyschnúť. 

4prípadné chyby dreva (praskliny, 
zárezy a iné nerovnosti) opravíme 
tmelom na drevo AKRILIN (tmel 
vyberieme v odtieni čo najbližšom k 
farbe dreva).

Príprava a nanášanie

4v dvoch vrstvách na suchý a čistý 
povrch štetcom, vhodným maliarskym 
valčekom alebo striekaním;

4riedime vodou do 5%;

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

      

Farebné odtiene

4bezfarebný ( 1), biely (1001), báza 
100, borovica (2), teak (3), orech(4), 
eben (5), hruška (6), mahagón(7), 
palisander (9), dub (93); 

4vzorkovník JUB JUBIN; 

4pri obnovovacom natieraní si vyberte 
o niečo svetlejší odtieň, aby konečný 
vzhľad nebol veľmi tmavý.

Technické údaje

4spotreba: 60 - 80 ml/m2 (pre jednu 
vrstvu), cca140 ml/m2 (pre dve vrstvy); 

4hustota: cca 1,05 kg/l; 

4doba schnutia (T: +20ºC, r. vl.: 65%): 
2 hod., pre ďalšiu úpravu: 4 až 6 hod; 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/e 
(2010) 130 g/l): max. 22 g/l.

Balenie / skladovanie

4plastové nádoby 0,65 l

4plastové nádoby 2,25 l

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť; 

4trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov. 

4.1 Vyrovnávacie hmoty na drevo

4.2 Nátery na vodnom základe A Lazúry
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JUBIN DECOR PRIMER  základná farba na drevo
Popis a oblasť použitia

4JUBIN DECOR PRIMER je biela základná 
farba na drevo, vyrobená na základe 
vodnej disperzie akrylátových spojív. 
Používa sa ako základný náter pri 
dekoračnej ochrane drevených 
konštrukcií a iných drevených povrchov v 
interiéri a exteriéri stavebných objektov 
vodnými krycími farbami a lakmi (napr. 
JUBIN DECOR); 

4JUBIN DECOR PRIMER používame ako 
základný náter v systémovej ochrane 
drevených konštrukcií a iných drevených 
prvkov v interiéri a exteriéri s JUBINom 
DECOR. 

Vlastnosti 

4výrobok šetrný k životnému 
prostrediu a spotrebiteľovi;

4vyznačuje sa rýchlym schnutím;

4nemá nepríjemnú vôňu;

4nie je zdraviu škodlivý;

4vhodný na dekoračnú ochranu 
detských hier a hračiek;

4UV ochrana pred slnkom;

4jednoduché nanášanie;

4veľmi nízky obsah prchavých 
organických zlúčenín (VOC).

  

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, 
bez slabo prídržných častíc, prachu, 
mastných fľakov alebo iných nečistôt. 

4vlhkosť dreva nesmie byť vyššia ako 
12% (listnaté) resp. 15% (ihličnaté). 

4povrch dreva očistíme od živice 
nitro riedidlom a necháme ho dobre 
vyschnúť. 

4prípadné chyby dreva (praskliny, 
zárezy a iné nerovnosti) opravíme 
tmelom na drevo AKRILIN (tmel 
vyberieme v odtieni čo najbližšom k 
farbe dreva). 

Príprava a nanášanie

4nanášame ho v jednej vrstve štetcom, 
vhodným maliarskym valčekom alebo 
striekaním; 

4riedime vodou do 5%;

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

      

Farebné odtiene

4biely.
Technické údaje

4spotreba: 80 - 100 ml/m2 
(pre jednu vrstvu), 
cca 140 ml/m2 (pre dve vrstvy); 

4hustota: cca 1,35 kg/l; 

4doba schnutia (T: +20ºC, r. vl.: 65%): 
2 hod., pre ďalšiu úpravu: 4 až 6 hod; 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/d 
(2010) 130 g/l): max. 62 g/l.

Balenie / skladovanie

4plastové nádoby 0,65 l; 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť; 

4trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov. 

4.2 Nátery na vodnom základe B Krycie farby na drevo

4.2 Nátery na vodnom základe C Krycie farby na kov

JUBIN DECOR UNIVERSAL  krycia farba na drevo a kov
Popis a oblasť použitia

4JUBIN DECOR universal je krycia farba na 
drevo a kov vyrobená na základe vodnej 
disperzie akrylátových spojív; 

4je vhodný na dekoračnú ochranu drevených 
povrchov v exteriéri a interiéri, (drevené 
strešné konštrukcie, drevené prístrešky a iné 
obklady, drevené ploty, drevený nábytok a 
pod.) v kombinácii s JUBINom DECOR primer. 
Ak chceme ochrániť drevo pred škodcami 
dreva, požívame JUBIN IMPREGNACIU;

4je vhodný  aj na ochranu kovov v 
nezaťažených vnútorných priestoroch 
(stoličky, radiátory, kovové príslušenstvo 
v interiéri) na základný náter JUBIN Metal 
primer na vodnom základe.

Vlastnosti 

4výrobok šetrný k životnému 
prostrediu a spotrebiteľovi; 

4vyznačuje sa rýchlym schnutím;

4nemá nepríjemnú vôňu;

4nie je zdraviu škodlivý; 

4vhodný na dekoračnú ochranu 
detských hier a hračiek; 

4UV ochrana pred slnkom;

4jednoduché nanášanie;

4veľmi nízky obsah prchavých 
organických zlúčenín (VOC).

  

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, 
bez slabo prídržných častíc, prachu, 
mastných fľakov alebo iných nečistôt;

4vlhkosť dreva nesmie byť vyššia ako 
12% (listnaté) resp. 15% (ihličnaté);

4povrch dreva očistíme od živice 
nitro riedidlom a necháme ho dobre 
vyschnúť;

4prípadné chyby dreva (praskliny, 
zárezy a iné nerovnosti) opravíme 
tmelom na drevo AKRILIN (tmel 
vyberieme v odtieni čo najbližšom k 
farbe dreva). 

Príprava a nanášanie

4nanášame ho štetcom, maliarskym 
valčekom alebo striekaním;

4riedime vodou do 5%;

4krycia schopnosť farby riedením 
rýchlo klesá!

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

      

Farebné odtiene

4biely (1001), žltý (2), oker (3), červený 
(4), modrý (5), zelený (6), sivý (7), 
tmavohnedý (8) a čierny (9); 

4báza 1000 a báza 2000; 

4vzorkovník JUB; 

4vzorkovník RAL Classic.

Technické údaje

4spotreba: 60 - 80 ml/m2 
(pre jednu vrstvu), 
cca140 ml/m2 (pre dve vrstvy); 

4hustota: cca 1,26 kg/l; 

4doba schnutia (T: +20ºC, r. vl.: 65%): 
2 hod., pre ďalšiu úpravu: 4 až 6 hod; 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/d 
(2010) 130 g/l): max. 32 g/l.

Balenie / skladovanie

4plastové nádoby 0,65 l

4plastové nádoby 2,25 l

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť; 

4trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov. 
NOVINKAVINKAAA

JUBIN DECOR UNIVERSAL   základná farba na drevo
Popis a oblasť použitia

4JUBIN DECOR universal je krycia farba na 
drevo a kov vyrobená na základe vodnej 
disperzie akrylátových spojív; 

4je vhodný na dekoračnú ochranu drevených 
povrchov v exteriéri a interiéri, (drevené 
strešné konštrukcie, drevené prístrešky a iné 
obklady, drevené ploty, drevený nábytok a 
pod.) v kombinácii s JUBINom DECOR primer. 
Ak chceme ochrániť drevo pred škodcami 
dreva, požívame JUBIN IMPREGNACIU;

4je vhodný  aj na ochranu kovov v 
nezaťažených vnútorných priestoroch 
(stoličky, radiátory, kovové príslušenstvo 
v interiéri) na základný náter JUBIN Metal 
primer na vodnom základe.

Vlastnosti 

4výrobok šetrný k životnému 
prostrediu a spotrebiteľovi; 

4vyznačuje sa rýchlym schnutím;

4nemá nepríjemnú vôňu;

4nie je zdraviu škodlivý; 

4vhodný na dekoračnú ochranu 
detských hier a hračiek; 

4UV ochrana pred slnkom;

4jednoduché nanášanie;

4veľmi nízky obsah prchavých 
organických zlúčenín (VOC).

  

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, 
bez slabo prídržných častíc, prachu, 
mastných fľakov alebo iných nečistôt;

4vlhkosť dreva nesmie byť vyššia ako 
12% (listnaté) resp. 15% (ihličnaté);

4povrch dreva očistíme od živice 
nitro riedidlom a necháme ho dobre 
vyschnúť;

4prípadné chyby dreva (praskliny, 
zárezy a iné nerovnosti) opravíme 
tmelom na drevo AKRILIN (tmel 
vyberieme v odtieni čo najbližšom k 
farbe dreva). 

Príprava a nanášanie

4nanášame ho štetcom, maliarskym 
valčekom alebo striekaním;

4riedime vodou do 5%;

4krycia schopnosť farby riedením 
rýchlo klesá!

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

      

Farebné odtiene

4biely (1001), žltý (2), oker (3), červený 
(4), modrý (5), zelený (6), sivý (7), 
tmavohnedý (8) a čierny (9); 

4báza 1000 a báza 2000; 

4vzorkovník JUB; 

4vzorkovník RAL Classic.

Technické údaje

4spotreba: 60 - 80 ml/m2 
(pre jednu vrstvu), 
cca140 ml/m2 (pre dve vrstvy); 

4hustota: cca 1,26 kg/l; 

4doba schnutia (T: +20ºC, r. vl.: 65%): 
2 hod., pre ďalšiu úpravu: 4 až 6 hod; 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/d 
(2010) 130 g/l): max. 32 g/l.

Balenie / skladovanie

4plastové nádoby 0,65 l

4plastové nádoby 2,25 l

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť; 

4trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov. 

NOVINKAVINKAAA
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JUBIN METAL  antikorózna farba na kov – NEW GENERATION

Popis a oblasť použitia

4JUBIN METAL je na základe vodnej 
disperzie akrylátových spojív vyrobená 
základná a krycia farba v jednom; 

4používa sa na antikoróznu a dekoračnú 
ochranu konštrukcií a iných prvkov z ocele 
a železa v exteriéri a interiéri stavebných 
objektov napr. ploty, záhradný nábytok, 
oceľový stavebný nábytok, zábradlia, 
oceľové dekoračné prvky a pod. 

4v systéme s JUBINom METAL PRIMER 
sa môže použiť aj na podkladoch: hliník, 
pozinkovaný plech, meď.

Vlastnosti 

4výrobok šetrný k životnému prostrediu 
a spotrebiteľovi; 

4umožňuje priame použitie na kov, 
bez predchádzajúceho brúsenia a 
pieskovania do kovového lesku; 

4základný a krycí náter v jednom; 

4rýchlo schne; 

4vhodný na použitie v interiéri a 
exteriéri; 

4jednoduché nanášanie 

4veľmi nízky obsah prchavých 
organických zlúčenín (VOC).

Podklad 

4podklad musí byť suchý a čistý; 

4drôtenou kefou alebo brúsnym 
papierom zbrúsime z povrchu slabo 
prídržné častice. Pieskovanie do 
kovového lesku alebo chemické 
odstraňovanie korózie nie je 
potrebné. odlupujúce sa vrstvy 
farby odstránime, ak sú k podkladu 
dobre prídržné len ich očistíme 
tvrdou drôtenou kefou alebo jemne 
prebrúsime (brúsny papier č. 180 
alebo 220); 

4očistené povrchy dôkladne 
odmastíme (napr. nitro riedidlom).

Príprava a nanášanie

4pred použitím dobre premiešame;

4nanášame ho štetcom, jemným 
penovým maliarskym valčekom 
(„flock“ valčekom) alebo striekaním; 

4neriedime, len pri nanášaní 
striekaním ho riedime vodou do 10%;

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

      

Farebné odtiene

4biely (1001), strieborný (5005), grafit 
(5004), tmavohnedý (8), zelený (6), 
čierny (9); 

4báza1000 a báza 2000; 

4vzorkovník JUB; 

4vzorkovník JUB JUBIN; 

4vzorkovník RAL Classic.

Technické údaje

4spotreba: 80 - 100 ml/m2

(pre každú vrstvu); 

4hustota: 1,28 kg/l; 

4farebné odtiene s kovovým efektom: 
cca 1,40 kg/l; 

4doba schnutia (T: +20ºC, r. vl.: 65%): 
2 hod., pre ďalšiu úpravu: 6 hod; 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/d 
(2010) 130 g/l): max. 60 g/l.

Balenie / skladovanie

4plastové nádoby 0,65 l

4plastové nádoby 2,25 l

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť; 

4trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov. 

4.2 Nátery na vodnom základe C Krycie farby na kov

JUBIN LAZURBASE  biocídna impregnácia na drevo
Popis a oblasť použitia

4JUBIN LAZURBASE je základná 
ochrana dreva, ktorú používame na 
ochranu pred insektami a hubami 
(modranie, práchnivenie). Je vhodný 
na ochranu balkónových a záhradných 
oplotení, pergol, prístreškov, podbití a 
stavebného nábytku (napr. okien alebo 
dverí); 

4nie je vhodný na ochranu dreva v 
obytných priestoroch.

Vlastnosti 

4účinná fungicídna a insekticídna 
ochrana dreva pred modraním a 
práchnivením ako aj pred škodcami 
dreva; 

4jednoduché nanášanie; 

 

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, 
bez slabo prídržných častíc, prachu, 
mastných fľakov alebo iných nečistôt; 

4povrch dreva očistíme od živice 
nitro riedidlom a necháme ho dobre 
vyschnúť; 

4prípadné chyby dreva (praskliny, 
zárezy a iné nerovnosti) opravíme 
tmelom na drevo AKRILIN (tmel 
vyberieme v odtieni čo najbližšom k 
farbe dreva). 

Príprava a nanášanie

4v nezriedenom stave nanášame 
na suché, čisté a dobre obrúsené a 
odprášené drevo;

4štetcom, polievaním alebo ponáraním; 

4pred použitím je potrebné výrobok 
dobre premiešať; 

4náradie ihneď po použití umyjeme 
lakovým benzínom, white spiritom alebo 
iným riedidlom.

      

Farebné odtiene

4bezfarebný 
Technické údaje

4spotreba: 5 – 8 m2/l (závisí od 
spôsobu nanášania, druhu dreva a 
jeho povrchového opracovania a 
vlhkosti); 

4hustota: cca 0,80 kg/l; 

4doba schnutia: nasledujúcu vrstvu 
nanesieme po 24 hod; 

4EU VOC podkategória A/h, max. 
obsah VOC 750 g/l (2010); 

4obsah VOC vo výrobku pripravenom 
na použitie max. 725 g/l.

Balenie / skladovanie

4plechová nádoba 0,75 l; 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých, vetraných a tmavých 
priestoroch pri teplote +5°C až +30°C; 

4trvanlivosť: 5 rokov. 

4.3 Nátery na alkydovom základe A Lazúry

NOVINKAVINKAA

JUBIN METAL PRIMER  základný náter na železo a farebné kovy

Popis a oblasť použitia

4JUBIN METAL PRIMER je antikorózny 
základný náter na kov. Používa sa na 
základnú ochranu predmetov z ocele, 
železa, medi, hliníka a pozinkovaného 
plechu v exteriéri a interiéri objektov, v 
kombinácii s JUBINom METAL. V systéme 
s JUBINom DECOR UNIVERSAL je vhodný 
na ochranu kovových povrchov v menej 
zaťažených priestoroch (predovšetkým v 
interiéri), v systéme s JUBINom METAL ešte 
dodatočne zlepšuje antikoróznu ochranu 
atmosféricky zaťažených povrchov.

Vlastnosti 

4výrobok šetrný k životnému prostrediu 
a spotrebiteľovi;

4vyznačuje sa rýchlym schnutím;

4nemá nepríjemnú vôňu;

4vhodný na dekoračnú ochranu 
kovových povrchov v kombinácii s 
JUBINom METAL a JUBINom DECOR, 
vhodný aj na farebné kovy (hliník, 
pozinkovaný plech a meď);

4zlepšuje prídržnosť konečných náterov;

4jednoduché nanášanie;

4veľmi nízky obsah prchavých 
organických zlúčenín (VOC).

Podklad 

4pred natieraním odstránime hrubé 
a neprídržné častice a povrch dobre 
odmastíme alkoholom, acetónom, 
nitro riedidlom, iným špeciálnym 
prostriedkom na odmasťovanie;

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, 
bez slabo prídržných častíc, prachu, 
mastných fľakov alebo iných nečistôt.

Príprava a nanášanie

4JUBIN METAL PRIMER nanášame 
v jednej alebo dvoch vrstvách na 
suchý a čistý povrch štetcom alebo 
striekaním;

4náter pred použitím dobre 
premiešame, ak ho nanášame 
striekaním, môžeme ho zriediť vodou 
do 10%;

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

      

Farebné odtiene

4sivý.
Technické údaje

4spotreba: 80 - 100 ml/m2

(pre jednu vrstvu),
závisí od drsnosti podkladu;

4hustota: cca 1,28 kg/l; 

4doba schnutia (T: +20ºC, r. vl.: 65%):
2 hod., pre ďalšiu úpravu: 4 až 6 hod; 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/d 
(2010) 130 g/l): max. 60 g/l.

Balenie / skladovanie

4plastové nádoby 0,65 l;

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých, vetraných a tmavých 
priestoroch pri teplote od +5°C do 
+25°C. Nesmie zmrznúť;

4trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov.NOVINKAVINKA
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JUBIN LAZURTON  priesvitný náter na drevo 
Popis a oblasť použitia

4JUBIN LAZURTON je tenkovrstvý 
lazurovací náter určený na ochranu 
dreva, pričom textúra dreva zostane 
viditeľná. 

4lazúra je k dispozícii v 12 odtieňoch 
a pre viacej zaťažené povrchy sa 
môže použiť v kombinácii s JUBINom 
Lazurtop.

Vlastnosti 

4ponecháva viditeľnú textúru dreva; 

4veľká UV ochrana pred degradáciou; 

4jednoduché nanášanie; 

  

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, 
bez slabo prídržných častíc, prachu, 
mastných fľakov alebo iných nečistôt; 

4povrch dreva očistíme od živice 
nitro riedidlom a necháme ho dobre 
vyschnúť; 

4prípadné chyby dreva (praskliny, 
zárezy a iné nerovnosti) opravíme 
tmelom na drevo AKRILIN (tmel 
vyberieme v odtieni čo najbližšom k 
farbe dreva). 

Príprava a nanášanie

4v nezriedenom stave nanášame 
na suché, čisté a dobre obrúsené a 
odprášené drevo; 

4štetcom, valčekom alebo striekaním v 1 
až 2 vrstvách, závisí od želanej intenzity 
odtieňa a zaťaženia poveternostnými 
vplyvmi; 

4pred použitím je potrebné JUBIN 
LAZURTON dobre premiešať; 

4náradie ihneď po použití umyjeme 
lakovým benzínom, white spiritom alebo 
iným riedidlom.

      

Farebné odtiene

4biely (11), bezfarebný (12), borovica 
(13), červený smrek (14), buk (15), 
orech (16), teak (17), eben (22), 
mahagón (23), palisander (24); 

4pri obnovovacom natieraní použite o 
niečo svetlejšie odtiene, aby konečný 
vzhľad nebol veľmi tmavý.

Technické údaje

4spotreba: 9 – 12 m2/l (pre dve vrstvy), 

4hustota: cca 0,80 –1,00 kg/l; 

4doba schnutia: nasledujúcu vrstvu 
nanesieme po 24 hod; 

4EU VOC podkategória A/f, max. obsah 
VOC 700 g/l (2010); 

4obsah VOC vo výrobku pripravenom 
na použitie max. 695 g/l.

Balenie / skladovanie

4plechová nádoba 0,75 l; 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých, vetraných a tmavých 
priestoroch pri teplote +5°C až +30°C; 

4trvanlivosť: 3 roky. NOVINKAVINKKA

4.3 Nátery na alkydovom základe A Lazúry

4.3 Nátery na alkydovom základe B Krycie farby na drevo 

JUBIN WOOD PRIMER  základný náter na drevo
Popis a oblasť použitia

4biela krycia základná farba špičkového 
zloženia na ochranu dreva, zabezpečuje 
dýchanie dreva a tým ochranu pred 
degradáciou.

Vlastnosti 

4dobré vyrovnanie podkladu; 

4možné brúsenie;

4výborná paropriepustnosť;

4jednoduchá aplikácia.

  

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, 
bez slabo prídržných častíc, prachu, 
mastných fľakov alebo iných nečistôt; 

4vlhkosť dreva nesmie byť vyššia ako 
12% (listnaté) resp. 15% (ihličnaté); 

4povrch dreva očistíme od živice 
nitro riedidlom a necháme ho dobre 
vyschnúť;

4prípadné chyby dreva (praskliny, 
zárezy a iné nerovnosti) opravíme 
tmelom na drevo AKRILIN (tmel 
vyberieme v odtieni čo najbližšom k 
farbe dreva). 

Príprava a nanášanie

4pred použitím náter dobre premiešame 
(neriedime), pri nanášaní striekaním sa 
podľa potreby riedi riedidlom;

4nanáša sa v jednej vrstve na suchý a 
čistý povrch štetcom, valčekom alebo 
striekaním;

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme riedidlom, 
zaschnuté fľaky nie je možné odstrániť.

      

Farebné odtiene

4biely.
Technické údaje

4spotreba: 8 – 10 m2/
(pre jednu vrstvu),

4hustota: cca 0,80 –1,00 kg/l; 

4doba schnutia: nasledujúcu vrstvu 
nanesieme po 24 hod; 

4EU VOC podkategória A/g, max. 
obsah VOC 350 g/l (2010); 

4obsah VOC vo výrobku pripravenom 
na použitie max. 345 g/l.

Balenie / skladovanie

4plechová nádoba 0,75 l; 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých, vetraných a tmavých 
priestoroch pri teplote +5°C až +25°C; 

4trvanlivosť: 3 roky. NOVINKA

JUB LAZURTOP  priesvitný náter na drevo
Popis a oblasť použitia

4JUB LAZURTOP je hrubovrstvý 
priesvitný náter určený na dekoráciu a 
dlhodobú a účinnú ochranu všetkých 
druhov tvrdého a mäkkého dreva v 
exteriéri aj v interiéri; 

4povrchom zabezpečuje plný vzhľad, 
pričom textúra dreva zostane viditeľná. 
Obsahuje UV filtre, ktoré chránia 
drevo pred degradáciou a je určený 
na ochranu dreva aj v náročných 
poveternostných podmienkach.

Vlastnosti 

4ponecháva viditeľnú textúru dreva; 

4veľká UV ochrana pred degradáciou; 

4jednoduché nanášanie; 

  

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, 
bez slabo prídržných častíc, prachu, 
mastných fľakov alebo iných nečistôt; 

4povrch dreva očistíme od živice 
nitro riedidlom a necháme ho dobre 
vyschnúť; 

4prípadné chyby dreva (praskliny, 
zárezy a iné nerovnosti) opravíme 
tmelom na drevo AKRILIN (tmel 
vyberieme v odtieni čo najbližšom k 
farbe dreva). 

Príprava a nanášanie

4v nezriedenom stave nanášame 
na suché, čisté a dobre obrúsené a 
odprášené drevo; 

4štetcom, valčekom, striekaním alebo 
ponáraním v 2 až 3 vrstvách, závisí od 
želanej intenzity odtieňa a zaťaženia 
poveternostnými vplyvmi; 

4pred použitím je potrebné JUB 
LAZURTOP dobre premiešať; 

4náradie ihneď po použití umyjeme 
lakovým benzínom, white spiritom alebo 
iným riedidlom.

      

Farebné odtiene

4biely (11),bezfarebný (12), borovica 
(13), červený smrek (14), buk (15), 
orech (16), teak (17), mahagón (23), 
palisander (24); 

4pri obnovovacom natieraní použite o 
niečo svetlejšie odtiene, aby konečný 
vzhľad nebol veľmi tmavý.

Technické údaje

4spotreba: 8 – 12 m2/l (pre dve vrstvy), 

4hustota: cca 0,80 –1,00 kg/l; 

4doba schnutia: nasledujúcu vrstvu 
nanesieme po 24 hod.; 

4EU VOC podkategória A/e, max. 
obsah VOC 400 g/l (2010); 

4obsah VOC vo výrobku pripravenom 
na použitie max. 395 g/l.

Balenie / skladovanie

4plechová nádoba 0,75 l; 

4plechová nádoba 2,5 l; 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých, vetraných a tmavých 
priestoroch pri teplote +5°C až +30°C; 

4trvanlivosť: 5 rokov. 

VINKA
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4.3 Nátery na alkydovom základe B Krycie farby na drevo 

JUBIN METAL PRIMER  základný náter na železo
Popis a oblasť použitia

4základný náter, v systémovej ochrane 
železa, ktorý zabezpečuje výbornú 
antikoróznu ochranu;

4výrobok sa jednoducho nanáša 
a vyznačuje sa výbornou 
roztierateľnosťou;

Vlastnosti 

4antikorózna ochrana

4výborná prídržnosť; 

4dobra krycia schopnosť;

4jednoduchá aplikácia.

  

Podklad 

4podklad musí byť suchý a čistý; 

4drôtenou kefou alebo brúsnym 
papierom zbrúsime z povrchu slabo 
prídržné častice; 

4pieskovanie do kovového lesku alebo 
chemické odstraňovanie korózie nie 
je potrebné;

4staré opadávajúce vrstvy farieb 
odstránime, v prípade, že tieto sú 
dobre prídržné k podkladu ich len 
očistíme tvrdou drôtenou kefou alebo 
jemne prebrúsime;

4očistené povrchy dôkladne 
odmastíme.

Príprava a nanášanie

4pred použitím náter dobre premiešame 
(neriedime), pri nanášaní striekaním sa 
podľa potreby riedi riedidlom;

4nanáša sa v jednej vrstve na suchý a 
čistý povrch štetcom, valčekom alebo 
striekaním.

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme riedidlom, 
zaschnuté fľaky nie je možné odstrániť.

      

Farebné odtiene

4oxidovo - červený;

4sivý.

Technické údaje

4spotreba: 8 – 10 m2/l (pre jednu 
vrstvu),

4hustota: cca 0,80 –1,00 kg/l; 

4doba schnutia: nasledujúcu vrstvu 
nanesieme po 24 hod; 

4EU VOC podkategória A/g, max. 
obsah VOC 350 g/l (2010); 

4obsah VOC vo výrobku pripravenom 
na použitie max. 345 g/l.

Balenie / skladovanie

4plechová nádoba 0,75 l; 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých, vetraných a tmavých 
priestoroch pri teplote +5°C až +25°C; 

4trvanlivosť: 3 roky. 

NOVINKA

JUBIN EMAIL UNIVERSAL  krycia farba na drevo a kov 
Popis a oblasť použitia

4univerzálny email zabezpečuje 
dlhodobú ochranu a dekoráciu 
kovových a drevených povrchov v 
exteriéri aj v interiéri v systéme s 
príslušným základným náterom (JUBIN 
WOOD PRIMER, JUBIN METAL PRIMER 
na alkydovom základe);

4vyznačuje sa vysokým leskom, dobrou 
krycou schopnosťou, ľahkou aplikáciou 
a výbornou roztierateľnosťou;

4k dispozícii v 12 atraktívnych odtieňoch.

Vlastnosti 

4dlhodobá dekoračná ochrana 
drevených a kovových povrchov;

4vysoký lesk;

4výborná krycia schopnosť; 

4jednoduchá aplikácia;

4výborná roztierateľnosť;

4dobrá pružnosť a pevnosť farebného 
filmu

4dobrá odolnosť proti atmosférickým 
vplyvom.

  

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý. 

4vlhkosť dreva nesmie byť vyššia ako 
12% (listnaté) resp. 15% (ihličnaté); 

4povrch dreva očistíme od živice nitro 
riedidlom a necháme ho dobre vyschnúť;

4prípadné chyby dreva (praskliny, zárezy 
a iné nerovnosti) opravíme tmelom 
na drevo AKRILIN (tmel vyberieme v 
odtieni čo najbližšom k farbe dreva);

4kovové povrchy: povrchy očistíme 
drôtenou kefou alebo brúsnym 
papierom zbrúsime z povrchu slabo 
prídržné častice. Pieskovanie do 
kovového lesku alebo chemické 
odstraňovanie korózie nie je potrebné.

Príprava a nanášanie

4pred použitím náter dobre premiešame 
(neriedime), pri nanášaní striekaním sa 
podľa potreby riedi riedidlom;

4nanáša sa v dvoch vrstvách na suchý a 
čistý povrch štetcom, valčekom alebo 
striekaním.

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme riedidlom, 
zaschnuté fľaky nie je možné odstrániť.

      

Farebné odtiene

4biely (01), sl. kosť (15), žltý (20), oker 
(30), červený (40), bordový (45), 
modrý (50), svetlo zelený (60), tmavo 
zelený (65), sivý (70), hnedý (80), 
čierny (90). 

Technické údaje

4spotreba: 8 – 10 m2/l (pre jednu 
vrstvu), pri hrúbke suchého filmu 
30 μm;

4hustota: cca 0,93 –1,10 kg/l; 

4doba schnutia: nasledujúcu vrstvu 
nanesieme po 24 hod; 

4EU VOC podkategória A/i, max. obsah 
VOC 500 g/l (2010); 

4obsah VOC vo výrobku pripravenom 
na použitie max. 495 g/l.

Balenie / skladovanie

4plechová nádoba 0,75 l; 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých, vetraných a tmavých 
priestoroch pri teplote +5°C až +25°C; 

4trvanlivosť: 3 roky. 

NOVINKA

4.3 Nátery na alkydovom základe B Krycie farby na kov 

VINKA

VINKA
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Ochrana a dekorácia fasádnych 
stenových povrchov

Harmónia farieb  v prostredí 
Najtypickejší fasádny povrch väčšiny obytných, občianskych a priemyselných objektov je takým 

alebo onakým spôsobom upravená omietka. Nové fasádne omietky ochránime pred škodlivým 

pôsobením dažďovej vody vhodnou fasádnou farbou, tak že zachováme jej paropriepustnosť, 

vodoodpudivosť čo najviac zvýšime. Vhodnosť omietok na premaľovanie dosiahneme dosta-

točne dlhým schnutím, za normálnych podmienok (T = +20ºC, rel. vl. vzduchu = 65%) je to 

minimálne 1 deň pre každý mm hrúbky. Z dôvodu starnutia fasádnych náterov a zníženia ich 

vodoodpudivosti každých 10 až 15 rokov premaľujeme fasádne povrchy obnovovacím náterom. 

Fasádny povrch sa za tú dobu čiastočne zmyje, znečistí a mierne zbledne, takže mu novým fareb-

ným náterom vrátime aj vyhovujúci estetický vzhľad. 

Následok neskorého obnovenia farbeného náteru sú poškodenia omietky. Náklady sanácie takýchto 

poškodení spravidla presahujú náklady udržiavacieho maľovania. Naša ponuka fasádnych farieb 

obsahuje farby na prvé a obnovovacie natieranie hladkých a drsných povrchov. Vzhľadom na 

druh, kvalitu, vek a stav podkladu fasádneho podkladu si môžeme vyberať z farieb s vysokou 

alebo strednou paropriepustnosťou a s vysokou alebo strednou vodoodpudivosťou. Všetky vyrá-

bame z veľmi kvalitných spojív a veľmi svetlostálych pigmentov. Širokou a pestrou ponukou fa-

rebných odtieňov môžeme uspokojiť aj veľmi náročného zákazníka. V najkratšom možnom čase 

ich pripravíme vo výrobnom závode alebo na miešacích zariadeniach na špecializovaných pre-

dajných miestach. 

Pomôckou pri dekorácii interiérov a exteriérov, ktorá je k dispozícii na našej internetovej stránke 

www.jub.eu, je aplikácia JUB design studio, kde si môžete na fotografiách typizovaných priesto-

rov a objektov vyskúšať kombinácie farieb a textúr.

5
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ACRYLcolor  akrylátová fasádna farba
Popis a oblasť použitia

4ACRYLcolor je fasádna farba šetrná 
k životnému prostrediu, vyrobená 
na základe vodnej disperzie 
polymérnych spojív; 

4je vhodná na maľovanie pevných 
jemne omietnutých resp. jemne 
zahladených fasádnych povrchov 
a v praxi sa najčastejšie používa na 
fasádach obytných domov ako aj 
väčších objektov. 

Vlastnosti 

4veľmi vodoodpudivá;

4dobrá krycia schopnosť; 

4odolná proti atmosférickým vplyvom;

4jednoduché nanášanie.

Podklad 

4vhodná na: predovšetkým už skarboni-
zované klasické vápennocementové 
omietky staré viac ako jeden rok. 

4možné je aj nanesenie na dobre 
prídržné staré fasádne nátery; 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, 
bez slabo prídržných častíc, prachu, 
zbytkov debniacich olejov, mastných 
fľakov alebo iných nečistôt.

4nevhodná na: nové vápenné a 
vápennocementové omietky, povrchy 
premaľované nátermi vyrobenými na 
báze kriedy.

4teplota vzduchu a podkladu 
+5°C až +35°C.

Príprava a nanášanie

4na očistený podklad pred natieraním 
nanesieme vhodný základný náter 
(druhy základných náterov sú 
uvedené v technických listoch); 

4nanášame ju valčekom, štetcom, 
môžeme ju nanášať aj striekaním; 

4podľa potreby ju riedime vodou (do 
10%);

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

        

Farebné odtiene

4biely (odtieň 1001), báza 1000 a 
báza 2000; 

4špeciálne odtiene: tmavo hnedý 
(1140), oxidovo červený (1210), čierny 
(1500), žltý (3010), oker (3100), zlatý 
(5001), strieborný (5002), bronzový 
(5003); 

4vzorkovník JUB; 

4vzorkovník NCS (obmedzene); 

4možné tónovanie pridaním 
tónovacích farieb (UNITON).

Technické údaje

4spotreba: 180 - 210 ml/m2 pre 2x náter; 

4hustota: 1,52 kg/l; 

4faktor difúzneho odporu μ
(EN ISO 7783-2): < 3000; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd: 
< 0,30 m, trieda II; 

4priepustnosť vody v kvapalnej fáze w24 
(EN 1062-3): < 0,1 kg/m2h0,5 trieda III (nízka); 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/c 
(2010) 40 g/l): max. 25 g/l; 

4prídržnosť na štandardnú váp. cem. 
omietku (1 : 1 : 6) (EN 24624): > 0,6 MPa; 

4prídržnosť na štandardný betón
(EN 1542): > 2,0 MPa; 

4vzhľad: matný.

Balenie / skladovanie

4plastové nádoby 0,75 l

4plastové vedrá 5 l

4plastové vedrá 15 l; 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť; 

4trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov. 

REVITALcolor AG  mikroarmovaná akrylátová fasádna farba 
Popis a oblasť použitia

4REVITALcolor AG je mikroarmovaná 
fasádna farba vyrobená na základe 
vodnej disperzie akrylátových spojív, 
pigmentov, plnív a špeciálnych prísad; 

4je vhodná na natieranie pevných 
hrubšie omietnutých fasádnych 
povrchov a na natieranie fasádnych 
povrchov, kde sú viditeľné 
vlásočnicové praskliny (do šírky 
0,3 mm).

Vlastnosti 

4účinne zabraňuje rozvoju rias a plesní 
na povrchu náteru; 

4premosťuje vlásočnicové praskliny 
(do šírky 0,3 mm);

4veľmi vodoodpudivá; 

4odolná proti atmosférickým vplyvom;

4dobre paropriepustná.

Podklad 

4aspoň mesiac staré 
vápennocementové a cementové 
omietky; 

4minimálne mesiac staré neomietnuté 
betónové fasádne povrchy; 

4možné nanášanie na dobre 
prídržné staré akrylátové, silikátové 
a silikónové vrstvy farieb resp. 
dekoračné omietky; 

4nevhodná na: nové vápenné a 
vápennocementové omietky, povrchy 
premaľované nátermi vyrobenými na 
báze kriedy; 

4teplota vzduchu a podkladu 
+5°C až +35°C. 

Príprava a nanášanie

4na očistený podklad pred natieraním 
nanesieme vhodný základný náter 
(druhy základných náterov sú 
uvedené v technických listoch); 

4nanášame ju valčekom alebo 
štetcom; 

4podľa potreby ju riedime vodou (do 
10%);

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

      

Farebné odtiene

4biely (odtieň 1001), 

4báza 1000; 

4vzorkovník JUB; 

4vzorkovník NCS (obmedzene); 

4možné tónovanie pridaním 
tónovacích farieb (UNITON).

Technické údaje

4spotreba: cca 300 - 700 ml/m2 pre 2x náter; 

4hustota: cca 1,60 kg/l 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/c 
(2010) 40 g/l): max. 12 g/l; 

4faktor difúzneho odporu μ
(EN ISO 7783-2): < 800; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd:
< 0,12 m trieda I (vysoká paropriepustnosť); 

4priepustnosť vody v kvapalnej fáze 
w24 (EN 1062-3): < 0,06 kg/m2h0,5 
trieda III (nízka); 

4prídržnosť na štandardnú váp. cem. 
omietku (1 : 1 : 6) (EN 24624):
> 0,3 MPa; 

4vzhľad: matný.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 5 l

4plastové vedrá 16 l; 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť; 

4trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov. 

5.1 Akrylátové fasádne farby 
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JUBOSILcolor silicone (Jubosil F)  silikónová fasádna farba
Popis a oblasť použitia

4JUBOSILcolor silicone je fasádna 
farba šetrná k životnému prostrediu, 
vyrobená na základe silikónových 
spojív; 

4je vhodná na maľovanie pevných 
jemne omietnutých resp. jemne 
zahladených fasádnych povrchov, 
ktoré sú bez prasklín alebo 
akýchkoľvek iných chýb. 

Vlastnosti 

4výborná paropriepustnosť;

4dlhodobá veľká vodoodpudivosť; 

4odolná proti atmosférickým vplyvom;

4výborná krycia schopnosť;

4farebný film je odolný proti účinkom 
dymových plynov.

Podklad 

4aspoň mesiac staré 
vápennocementové a cementové 
omietky; 

4minimálne mesiac staré neomietnuté 
betónové fasádne povrchy; 

4možné nanášanie na dobre 
prídržné staré akrylátové, silikátové 
a silikónové vrstvy farieb resp. 
dekoračné omietky; 

4nevhodná na: povrchy premaľované 
nátermi vyrobenými na báze kriedy, 
povrchy premaľované olejovými 
farbami, lakmi alebo emailami, 
povrchy z plastu, drevené povrchy. 

Príprava a nanášanie

4na očistený podklad pred natieraním 
nanesieme vhodný základný náter; 

4nanášame ju valčekom, štetcom, 
môžeme ju nanášať aj striekaním.

4okenné tabule, okenné a dverné 
rámy a parapetné dosky dôkladne 
zakryjeme, prípadné fľaky ihneď 
odstránime; 

4riedime vodou do 10%.

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

      

Farebné odtiene

4biely (odtieň 1001), 

4báza 1000; 

4vzorkovník JUB (odtiene označené *).

Technické údaje

4spotreba: 180 - 210 ml/m2 pre 2x náter; 

4hustota: cca 1,50 kg/l; 

4faktor difúzneho odporu μ: < 350; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783-2): < 0,04 m trieda I - 
vysoká priepustnosť pre vodnú paru; 

4priepustnosť vody v kvapalnej fáze 
w24 (EN 1062-3): < 0,06 kg/m2h0,5 
trieda III - nízka; 

4doba schnutia (T: +20ºC, rel. vl.: 65%): 6 hod; 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/c 
(2010) 40 g/l): max. 22 g/l; 

4prídržnosť na štandardnú váp. cem. 
omietku: >0,5 MPa; 

4vzhľad: matný.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 5 l

4plastové vedrá 16 l

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť; 

4trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov. 

JUBOSILhydrophob  vodoodpudivý bezfarebný silikónový náter
Popis a oblasť použitia

4JUBOSILhydrophob je bezfarebný 
impregnačný prostriedok, vyrobený 
na základe oligomérnych siloxanov a 
organických rozpúšťadiel; 

4vzhľadom na dobrú impregnáciu 
do pórovitých minerálnych 
podkladov zvyšuje resp. zlepšuje 
ich vodoodpudivosť, čím ich dobre 
chráni pred zasolením a chemickou 
koróziou, chráni ich aj pred rozvojom 
rias a plesní na stenách. 

Vlastnosti 

4dobre penetruje do pórovitých 
minerálnych podkladov;

4chráni povrch pred zasolením a 
chemickou koróziou;

4chráni povrch pred rozvojom rias a 
plesní;

4zvyšuje odolnosť pred mrazom. 

Podklad 

4vhodný na: všetky druhy minerálnych 
dekoračných omietok, minerálne 
fasádne farby, tehlové fasády, 
betónové povrchy, povrchy z 
prírodného a umelého kameňa, 
vláknocementové dosky; 

4betónové povrchy musia byť staré 
minimálne dva mesiace; 

4nevhodný na: celkom uzatvorené 
minerálne podklady: mramor, granit, 
klinker ako aj drevo, plast; 

4teplota vzduchu a podkladu +5°C 
až +25°C. 

Príprava a nanášanie

4nanášame ho striekaním, polievaním 
alebo  štetcom v dvoch vrstvách 
(technika „mokrý na mokrý“); 

4nanášame ho v tvare „závesov“ v 
dĺžke 30 - 40 cm.

4okenné tabule, okenné a dverné 
rámy a parapetné dosky dôkladne 
zakryjeme, prípadné fľaky ihneď 
odstránime; 

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

    

Farebné odtiene

4bezfarebný náter.
Technické údaje

4spotreba: 0,1 - 1,0 l/m2 
(závisí od nasiakavosti podkladu); 

4hustota: cca 0,80 kg/l; 

4faktor difúzneho odporu μ: nezmení 
paropriepustnosť podkladu; 

4priepustnosť vody v kvapalnej fáze 
w24 (EN 1062-3): < 0,1 kg/m2h0,5 
trieda III- nízka; 

4doba schnutia (T: +20ºC, rel. vl.: 65%): 6 hod; 

4prídržnosť na váp. cem. omietku
(EN 24624): neviaže sa na podklad, 
vyplní kapiláry; 

4vzhľad: bezfarebný náter; 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/h 
(2010) 750 g/l): max. 740 g/l.

Balenie / skladovanie

4plechová nádoba 5 l

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť; 

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov.

REVITALcolor silicone  mikroarmovaná silikónová fasádna farba 
Popis a oblasť použitia

4REVITALcolor silicone je k životnému 
prostrediu šetrná mikroarmovaná 
fasádna farba vyrobená na základe 
silikónových spojív a špeciálnych 
prísad, ktoré zabraňujú rozvoju rias a 
plesní na povrchu náteru; 

4je vhodná na natieranie pevných hrubšie 
omietnutých fasádnych povrchov a na 
natieranie fasádnych povrchov, kde sú 
viditeľné vlasové praskliny; 

4patrí medzi fasádne nátery, ktoré 
poskytujú najkomplexnejšiu a 
dlhodobú ochranu fasády, ako aj 
minimálne usadenie nečistôt na 
povrchu fasády.

Vlastnosti 

4účinne zabraňuje rozvoju rias a plesní 
na povrchu náteru;

4premosťuje vlásočnicové praskliny 
(do šírky 0,3 mm);

4výborná paropriepustnosť; 

4dlhodobá veľká vodoodpudivosť; 

4odolná proti atmosférickým vplyvom. 

Podklad 

4vápennocementové a cementové omietky; 

4minimálne mesiac staré neomietnuté 
betónové fasádne povrchy; 

4možné nanášanie na dobre prídržné 
staré akrylátové, silikátové a silikónové 
vrstvy farieb resp. dekoračné omietky; 

4nevhodná na: povrchy premaľované 
nátermi vyrobenými na báze kriedy, 
povrchy premaľované olejovými 
farbami, lakmi alebo emailami, povrchy 
z plastu, drevené povrchy; 

4teplota vzduchu a podkladu +5°C až 
+35°C; 

4vlasové praskliny v podklade, najskôr
(1 – 2x) natrieme REVITALprimerom.

Príprava a nanášanie

4na očistený podklad pred natieraním 
nanesieme vhodný základný náter; 

4nanášame valčekom alebo štetcom; 

4riedime ju vodou do 10%.

4okenné tabule, okenné a dverné 
rámy a parapetné dosky dôkladne 
zakryjeme, prípadné fľaky ihneď 
odstránime.

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

    

Farebné odtiene

4biely (odtieň 1001), 

4báza 1000 a báza 2000; 

4vzorkovník JUB (odtiene označené *).

Technické údaje

4spotreba: 300 - 700 ml/m2 pre 2x náter; 

4hustota: cca 1,67 kg/l; 

4faktor difúzneho odporu μ: < 500; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783-2): < 0,08 m trieda I - 
vysoká priepustnosť pre vodnú paru; 

4priepustnosť vody v kvapalnej fáze w24 
(EN 1062-3): < 0,03 kg/m2h0,5  trieda III - nízka; 

4doba schnutia (T: +20ºC, rel. vl.: 65%): 
4 - 6 hod; 

4ochrana pred dažďom: cca 24 hod.; 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/c (2010) 
40 g/l): max. 20 g/l; 

4prídržnosť na štandardnú váp. cem. 
omietku (EN 24624): > 0,5 N/mm2.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 5 l

4plastové vedrá 16 l

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť; 

4trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov. 

NANOXILcolor  samočistiaca silikónová mikroarmovaná fasádna farba
Popis a oblasť použitia

4NANOXILcolor je na základe vodnej 
disperzie silikónových spojív vyrobená 
mikroarmovaná fasádna farba so 
samočistiacim účinkom; 

4na dekoračnú ochranu všetkých 
druhov pevných reliéfne upravených, 
resp. drsných a zahladených, resp. 
jemne drsných fasádnych povrchov; 

4na udržiavacie maľovanie fasádnych 
povrchov napadnutých stenovými 
riasami a plesňami (najskôr 
dezinfikovať povrch); 

4na údržbu fasád objektov so 
záverečnou omietkou Nanoxil. 

Vlastnosti 

4samočistiaci efekt; 

4mikroarmovaná; 

4výnimočná vodoodpudivosť povrchu; 

4výborná paropriepustnosť; 

4dobrá krycia schopnosť; 

4dobrá odolnosť pred napadnutím 
stenovými riasami a plesňami; 

4veľká odolnosť proti účinkom rôznych 
atmosférických vplyvov (UV lúče, 
dymové splodiny, dážď); 

4slabá prídržnosť prachu a iných 
nečistôt na povrch. 

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, 
bez slabo prídržných častíc, prachu, 
zbytkov debniacich olejov, mastných 
fľakov alebo iných nečistôt; 

4základný náter je povinný pred prvým 
ako aj pred obnovovacím maľovaním; 

4vhodná na: všetky druhy pevných 
reliéfne upravených, resp. drsných 
a zahladených, resp. jemne drsných 
fasádnych povrchov, aspoň mesiac 
staré vápennocementové a cementové 
jemné omietky, minimálne dva 
mesiace staré neomietnuté betónové 
fasádne povrchy, vláknocementové a 
im podobné fasádne dosky. 

Príprava a nanášanie

4na očistený podklad pred natieraním 
nanesieme vhodný základný náter; 

4nanášame valčekom alebo štetcom; 
môže sa riediť vodou do 10%; 

4okenné tabule, okenné a dverné 
rámy a parapetné dosky dôkladne 
zakryjeme, prípadné fľaky ihneď 
odstránime.

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

    

Farebné odtiene

4biely (odtieň 1001); 

4vzorkovník JUB (odtiene končiace na 
číslice 4 a 5 označené *).

Technické údaje

4spotreba: 300 - 700 ml/m2 pre 
dvojnásobný náter; 

4hustota: cca 1,7 kg/l; 

4faktor difúzneho odporu μ: < 500; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783-2): < 0,08 m trieda I - 
vysoká priepustnosť pre vodnú paru; 

4priepustnosť vody v kvapalnej fáze 
w24 (EN 1062-3): < 0,03 kg/m2h0,5  
trieda III - nízka; 

4ochrana pred dažďom: cca 24 hod.; 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/c 
(2010) 40 g/l): < 20 g/l; 

4prídržnosť na štandardnú váp. cem. 
omietku (EN 24624): > 0,5 N/mm2.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 16 l
• skladovanie: v originálnom, 

uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť; 

• trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov.

5.2 Silikónové fasádne farby
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JUBOSILcolor silicate  silikátová fasádna farba
Popis a oblasť použitia

4JUBOSILcolor silicate je k životnému 
prostrediu šetrná silikátová farba 
vyrobená na základe draselného 
vodného skla a organických prísad a 
vyhovuje norme DIN 18363; 

4z dôvodu špecifického spôsobu 
chemickej väzby na minerálny 
podklad je veľmi vhodná na obnovu 
fasádnych povrchov objektov 
kultúrneho dedičstva (budovy v 
starých centrách miest, cirkevné 
objekty, hrady a pod.); 

4na obnovovacie maľovanie fasádnych 
plôch obložených silikátovými 
tehlami. 

Vlastnosti 

4veľmi dobre paropriepustná;

4odolná proti atmosférickým vplyvom;

4chemicky sa viaže k podkladu.

Podklad 

4odporúčame na ochranu pevných jemne 
omietnutých fasádnych povrchov, ktoré 
sú bez prasklín alebo akýchkoľvek iných 
chýb a poškodení; 

4vhodná na: nové hladké - ešte neskarboni-
zované - ako aj staré - už skarbonizované 
vápenné a vápennocementové omietky; 

4ich povrch musí mať čo 
najrovnomernejšiu štruktúru; 

4nevhodná na: všetky povrchy natreté 
akrylátovými alebo silikónovými nátermi 
a farbami vyrobenými na báze kriedy; 

4neodporúčame ju na ochranu betónu; 

4teplota vzduchu a podkladu +8°C až 
+ 30°C. 

Príprava a nanášanie

4na očistený podklad pred natieraním 
nanesieme vhodný základný náter; 

4nanášame ju valčekom, štetcom, 
môžeme ju nanášať aj striekaním, vždy 
aspoň 2 vrstvy; 

4pred nanášaním dôkladne ochránime 
okenné tabule, okenné a dverné rámy a 
parapetné dosky, pretože prípadné fľaky 
nie je možné odstrániť; 

4riedi sa Silicateprimerom do 10%; 

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

        

Farebné odtiene

4biely (odtieň 1001), báza 1000; 

4vzorkovník JUB (odtiene označené *); 

4možné je aj tónovanie pridaním 
špeciálnych tónovacích farieb 
(niektoré Unitony).

Technické údaje

4spotreba: 180 - 210 ml/m2 pre 2x 
náter (riedime vodou po premiešaní); 

4hustota: cca 1,52 kg/l; 

4faktor difúzneho odporu μ: < 300; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783-2): < 0,03 m trieda I - 
vysoká priepustnosť pre vodnú paru; 

4priepustnosť vody v kvapalnej fáze 
w24 (EN 1062-3): < 0,2 kg/m2h0,5 

trieda II - stredná; 

4doba schnutia (T: +20ºC, rel. vl.: 65%): 
suchá na dotyk: 3 hod.

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/c 
(2010) 40 g/l): max. 28 g/l; 

4vzhľad: matný.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 5 l 

4plastové vedrá 16 l 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť; 

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov. 

REVITALcolor silicate  mikroarmovaná silikátová fasádna farba
Popis a oblasť použitia

4REVITALcolor silicate je na základe 
draselného vodného skla vyrobená 
mikroarmovaná fasádna farba; 

4z dôvodu špecifického spôsobu 
chemickej väzby na minerálny 
podklad je veľmi vhodná na obnovu 
fasádnych povrchov objektov 
kultúrneho dedičstva (budovy v 
starých centrách miest, cirkevné 
objekty, hrady a pod.). 

Vlastnosti 

4účinne premosťuje vlasové praskliny 
(do šírky 0,3 mm); 

4veľmi paropriepustná; 

4vodoodpudivá;

4odolná proti atmosférickým vplyvom;

4výborná krycia schopnosť.

Podklad 

4na natieranie pevných hrubšie 
omietnutých fasádnych povrchov 
a na natieranie jemne omietnutých 
povrchov, kde sú viditeľné vlasové 
praskliny (do šírky 0,3 mm); 

4používa sa aj ako egalizačný náter 
pri minerálnych a silikátových 
dekoračných omietkach; 

4vhodná na: aspoň mesiac staré vápenné 
a vápennocementové omietky.

4nevhodná na: všetky povrchy natreté 
akrylátovými alebo silikónovými nátermi 
a farbami vyrobenými na báze kriedy; 

4teplota vzduchu a podkladu +8°C 
až + 30°C. 

Príprava a nanášanie

4na očistený podklad pred natieraním 
nanesieme vhodný základný náter. 

4nanášame ju valčekom alebo štetcom.

4vždy aspoň 2 vrstvy; 

4riedi sa Silicateprimerom do 10%; 
najskôr premiešame, potom riedime; 

4pred nanášaním dôkladne ochránime 
okenné tabule, okenné a dverné rámy 
a parapetné dosky, pretože prípadné 
fľaky nie je možné odstrániť.

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

      

Farebné odtiene

4biely (odtieň 1001), báza 1000; 

4vzorkovník JUB (odtiene označené *);

4možné je aj tónovanie pridaním 
špeciálnych tónovacích farieb 
(niektoré Unitony).

Technické údaje

4spotreba: 300 - 700 ml/m2 pre 2x náter; 

4hustota: cca 1,50 kg/l; 

4faktor difúzneho odporu μ: < 800; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783-2): < 0,12 m trieda I - 
vysoká priepustnosť pre vodnú paru; 

4priepustnosť vody v kvapalnej fáze 
w24 (EN 1062-3): < 0,1 kg/m2h0,5  
trieda III - nízka 

4doba schnutia: 4 - 6 hod; 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/c 
(2010) 40 g/l): max. 25 g/l; 

4prídržnosť na štandardnú váp. cem. 
omietku (EN 24624): > 0,5 N/mm2; 

4vzhľad: matný.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 5 l 

4plastové vedrá 16 l 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť; 

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov. 

BIO VÁPENNÁ FASÁDNA FARBA  prírodná fasádna farba
Popis a oblasť použitia

4BIO VÁPENNÁ FASÁDNA FARBA je 
k životnému prostrediu šetrná farba 
vyrobená na základe haseného vápna; 

4používa sa na dekoračnú ochranu 
málo únosných podkladov v starej 
vidieckej architektúre, pri dodatočnej 
vodoodpudivej ochrane ako aj 
na náročnejšie úpravy fasádnych 
povrchov chránených objektov 
architektonického dedičstva.

Vlastnosti 

4silný dezinfekčný účinok;

4pôsobí prirodzene fungicídne a 
baktericídne; 

4jednoduché nanášanie;

4veľká paropriepustnosť. 

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, 
bez slabo prídržných častíc, prachu, 
zbytkov debniacich olejov, mastných 
fľakov alebo iných nečistôt; 

4vhodná na: všetky dobre nasiakavé 
nie veľmi hrubo omietnuté minerálne 
podklady, nové a staré vápenné a 
vápennocementové jemné omietky; 

4nevhodná na: všetky povrchy 
premaľované disperznými nátermi a 
farbami vyrobenými na báze kriedy, 
povrchy premaľované olejovými 
farbami, lakmi alebo emailami. 

Príprava a nanášanie

4na očistený podklad pred natieraním 
nanesieme vhodný základný náter.

4pred nanášaním dôkladne ochránime 
okenné tabule, okenné a dverné rámy.

4používajte osobné ochranné 
prostriedky;

4nanášame ju valčekom, štetcom, 
môžeme ju nanášať aj striekaním, vždy 
aspoň 2 vrstvy; 

4riedi sa vodou do 10%.

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

        

Farebné odtiene

4biely.
Technické údaje

4spotreba: 225 - 250 ml/m2 pre 
dvojnásobný náter; 

4hustota: cca 1,40 kg/l; 

4faktor difúzneho odporu μ: < 300; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd 
(EN ISO 7783-2): < 0,03 m trieda I - 
vysoká priepustnosť pre vodnú paru; 

4priepustnosť vody v kvapalnej fáze 
w24 (EN 1062-3): < 1,6 kg/m2h0,5 

trieda I - vysoká; 

4doba schnutia: 4 - 6 hod; 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/c 
(2010) 40 g/l): max. 20 g/l; 

4prídržnosť na štandardnú váp. cem. 
omietku (EN 24624): > 0,40 N/mm2.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 18 l 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť; 

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov.

5.3 Silikátové fasádne farby

5.4 Vápenné fasádne farby
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Dekoračné omietky a                       
tepelnoizolačný systém JUBIZOL

Pohodlie a teplo  domova 
Dekoračné omietky používame na dekoračnú ochranu fasádnych ako aj vnútorných stenových povrchov. Ich 

vlastnosti sú prispôsobené rôznym poveternostným podmienkam. Na základe prevládajúceho spojiva ich 

rozdeľujeme na akrylátové, silikátové, silikónové a minerálne; podľa vzhľadu na škrabané (ryhované), hla-

dené, striekané a valčekované. Veľké množstvo dekoračných omietok z našej ponuky sa používa aj v tepel-

noizolačných systémoch JUBIZOL. Pri aplikácii týchto systémov je veľmi dôležitý výber kvalitných materiálov, 

ktoré zabezpečujú dlhotrvajúcu tepelnú a estetickú ochranu stavby. Konečný vzhľad systému dosiahneme 

záverečnou vrstvou dekoračnou omietkou, ktorá musí odolávať rôznym poveternostným podmienkam, pri 

čom  je veľmi dôležitá ich vodoodpudivosť, paropriepustnosť a farebná stálosť. 

JUBIZOL fasáda je univerzálny fasádny tepelnoizolačný systém, ktorý sa môže použiť pre rôzne objekty a archi-

tektonické štýly. Systém rieši požiadavky dostatočnej a účinnej tepelnej izolácie obvodového plášťa budovy, 

chráni fasádne povrchy pred atmosférickými vplyvmi a umožňuje riešenie želaného estetického vzhľadu 

objektu. V JUBIZOL fasáde môžeme farbami a textúrami záverečnej vrstvy, okrasnými obrubami, vencami 

a podobnými dekoračnými prvkami zabezpečiť požadovaný vzhľad obytným, obchodným alebo akým-

koľvek iným budovám, ktorý zodpovedá okolitému prostrediu a na druhej strane zvýrazňuje dizajn objektu. 

V súlade s hospodárnejším a racionálnejším využívaním energie, znižovaním emisií, nákladov na vykurova-

nie v zime a nákladov na chladenie v lete sa stáva fasádny tepelnoizolačný obal budovy mimoriadne dôle-

žitý. Štúdie potvrdzujú, že už minimálna hrúbka tepelnoizolačnej vrstvy fasádneho obkladu znižuje náklady 

na vykurovanie aspoň o 40%. Riešenia JUBIZOL fasády v rôznych verziách sú veľmi účinné ako sa potvrdilo 

v stredoeurópskych klimatických podmienkach aj na extrémne studenom ruskom ďalekom východe aj v 

horúcom podnebí juhoeurópskych krajín. 

Kvalitatívne vlastnosti zložiek fasádneho tepelnoizolačného systému JUBIZOL sú stanovené internými výrob-

nými špecifikáciami a slovinskými, európskymi a inými normami. JUB bol medzi prvými európskymi výrob-

cami, ktorí získali európske technické osvedčenia (ETA). JUB získal európske technické osvedčenia (ETA) už v 

rokoch 2004 a 2005 na rôzne systémy JUBIZOL fasáda. V roku 2008 JUB obdržal päť technických osvedčení 

na aplikáciu systémov na nemeckom trhu. Na kvalitu všetkých verzií systému poskytujeme zákazníkom 10 

ročnú záruku.  Zložky systému JUBIZOL spája červená značka JUBIZOL - energeticky úsporný systém - Energy 

Saving System. Úspory nákladov na vykurovanie pri použití tepelnoizolačného systému JUBIZOL si môžete 

vypočítať pomocou aplikácie JUB JUBIZOL Engineering, pomôcka pre interiérovú a exteriérovú dekoráciu 

je na našej web stránke www.jub.eu k dispozícii aplikácia JUB design studio, kde si môžete vyskúšať kom-

binácie farieb a textúr na fotografiách typických objektov.

6
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AKRYLÁTOVÁ HLADENÁ OMIETKA 1.5, 2.0 a 2.5  dekoračná omietka
Popis a oblasť použitia

4AKRYLÁTOVÁ HLADENÁ OMIETKA 
je omietka vyrobená na základe 
polymérnych spojív; 

4pre nanesenú omietku je typický 
rovnomerne zrnitý povrch;  

4používa sa na dekoračnú ochranu 
fasádnych stenových povrchov;

4má dobrú prídržnosť na všetky jemne 
drsné stavebné podklady.

Vlastnosti 

4vysoká vodoodpudivosť; 

4veľká pevnosť; 

4relatívne veľká paropriepustnosť;

4dobrá odolnosť proti atmosférickým 
vplyvom; 

4dodatočná ochrana pred napadnutím 
riasami a plesňami;

4odolnosť v akýchkoľvek klimatických 
podmienkach.

ETAG 004

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý.  

4vhodné podklady: jemné minerálne 
omietky všetkých druhov, základné 
omietky (na cementovom základe) 
tepelnoizolačných systémov, 
betónové povrchy, sadrokartónové a 
vláknocementové dosky, drevotriesky a pod. 

4nevhodné podklady: povrchy 
premaľované fasádnymi farbami a 
farbami na báze kriedy, olejovými farbami, 
lakmi alebo emailami.

4na základný náter použijeme UNIGRUND 
alebo vodou zriedený ACRYLcolor; 

4teplota vzduchu a podkladu +5°C až 
+35°C.

Príprava a nanášanie

4maltovú zmes vo vedre dobre 
premiešame elektrickým miešadlom;

4maltovú zmes pred použitím egalizujeme;

4podľa potreby ju riedime vodou (1 
dl / vedro);

4nanášame ju ručne - nerezovým 
oceľovým hladidlom - alebo strojne;

4krúživými ťahmi ju zahladíme 
hladkým hladidlom z tvrdého plastu, 
aby sme dosiahli čo najrovnomernejší 
a plný vzhľad;

4čistenie náradia: vodou.

        

Farebné odtiene

4biely (odtieň 1001), báza 3000;

4omietky so zrnitosťou 1.5 a 2.0: 
vzorkovník JUB;

4omietky so zrnitosťou 2.5: vzorkovník 
JUB (odtiene končiace na číslice 2, 
3, 4 a 5).

Technické údaje

4zrnitosť: 1.5, 2.0 a 2.5 mm; 

4spotreba: 2,5; 3,0; 5,0 kg/m2; 

4hustota: 1,8; 1,8; 1,7 kg/l; 

4faktor difúzneho odporu μ
(EN 1015-19): < 160;

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783-2): < 0,25; < 0,35; < 0,4 m;
trieda II - stredná priepustnosť pre vodnú paru; 

4doba schnutia (T: +20ºC, r. vl.: 65%): 
6 hod.; 

4ochrana pred dažďom: cca 24 hod; 

4kapilárna nasiakavosť (EN 1062-3):
< 0,10 kg/m2h0,5; 

4prídržnosť na váp. cem. omietku
(EN 24624): > 0,30 N/mm2.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 25 kg

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť. Chrániť pred slnkom;

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov.

AKRYLÁTOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA 2.0 a 2.5  dekoračná omietka
Popis a oblasť použitia

4AKRYLÁTOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA 
je omietka vyrobená na základe 
polymérnych spojív. 

4pre nanesenú omietku je typický 
rozbrázdený, dubovej kôre podobný 
povrch.  

4je určená na dekoračnú ochranu 
fasádnych stenových povrchov. 

4má dobrú prídržnosť na všetky jemne 
drsné stavebné podklady.

Vlastnosti 

4vysoká vodoodpudivosť; 

4veľká pevnosť; 

4relatívne veľká paropriepustnosť; 

4dobrá odolnosť proti atmosférickým 
vplyvom; 

4dodatočná ochrana pred napadnutím 
riasami a plesňami;

4odolnosť v akýchkoľvek klimatických 
podmienkach.

ETAG 004

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý.  

4vhodné podklady: jemné minerálne 
omietky všetkých druhov, základné 
omietky (na cementovom základe) 
tepelnoizolačných systémov, 
betónové povrchy, sadrokartónové a 
vláknocementové dosky, drevotriesky a pod. 

4nevhodné podklady: povrchy 
premaľované fasádnymi farbami a 
farbami na báze kriedy, olejovými farbami, 
lakmi alebo emailami.

4na základný náter použijeme UNIGRUND 
alebo vodou zriedený ACRYLcolor; 

4teplota vzduchu a podkladu +5°C až 
+35°C.

Príprava a nanášanie

4maltovú zmes vo vedre dobre 
premiešame elektrickým miešadlom. 

4maltovú zmes pred použitím 
egalizujeme.

4podľa potreby ju riedime vodou
(1 dl / vedro); 

4nanášame ju ručne - nerezovým 
oceľovým hladidlom - alebo strojne;

4niekoľko minút po nanesení, povrch 
omietky zahladíme hladidlom z 
tvrdého plastu;

4čistenie náradia: vodou.

      

Farebné odtiene

4biely (odtieň 1001), báza 3000;

4omietky so zrnitosťou 2.0: vzorkovník 
JUB;

4omietky so zrnitosťou 2.5: vzorkovník 
JUB (odtiene končiace na číslice 2, 
3, 4 a 5).

Technické údaje

4zrnitosť: 2.0 a 2.5 mm;

4spotreba: 2,5; 3,2 kg/m2;

4hustota: 1,70 kg/l; 1,70 kg/l;

4faktor difúzneho odporu μ
(EN 1015-19): < 165;

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783-2): < 0,35 m; < 0,4 m 
trieda II - stredná priepustnosť pre vodnú paru;

4doba schnutia (T: +20ºC, r. vl.: 65%): 
6 hod.;

4ochrana pred dažďom: cca 24 hod;

4kapilárna nasiakavosť (EN 1062-3):
< 0,10 kg/m2h0,5;

4prídržnosť na váp. cem. omietku
(EN 24624): > 0,30 N/mm2.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 25 kg

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť. Chrániť pred slnkom;

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov.

6.1 Dekoračné omietky A Akrylátové omietky

UNIXIL G 1.5 a 2.0  siloxanová akrylátová hladená omietka
Popis a oblasť použitia

4UNIXIL G  je omietka vyrobená z 
polymérnych spojív a siloxanových 
prísad; 

4pre nanesenú omietku je typický 
rovnomerne zrnitý povrch;

4je určená na dekoračnú ochranu 
fasádnych stenových povrchov 
všetkých druhov stavebných 
objektov, aj viacpodlažných budov s 
minimálnymi strešnými rímsami;

4má dobrú prídržnosť na všetky jemne 
drsné stavebné podklady.

Vlastnosti 

4omietka sa vyznačuje ľahkým 
nanášaním a nízkou tuhosťou z dôvodu 
vybraného pomeru medzi jemnými a 
hrubšími pieskovými plnivami;  

4dlhšia doba spracovania;

4dobrá vodoodpudivosť a veľká pevnosť;

4veľká odolnosť proti atmosférickým vplyvom;  

4relatívne veľká paropriepustnosť;

4vhodná aj ako záverečná omietka 
v kontaktných fasádnych tepelno-
izolačných systémoch s minerálnou vlnou;

4dlhodobá odolnosť pred napadnutím 
stenovými riasami a plesňami.

    ETAG 004

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý.  

4vhodné podklady: jemné minerálne 
omietky všetkých druhov, základné 
omietky (na cementovom základe) 
tepelnoizolačných systémov, 
betónové povrchy, sadrokartónové a 
vláknocementové dosky, drevotriesky a pod. 

4nevhodné podklady: povrchy 
premaľované fasádnymi farbami a 
farbami na báze kriedy, olejovými farbami, 
lakmi alebo emailami.

4na základný náter použijeme UNIGRUND 
alebo vodou zriedený ACRYLcolor; 

4teplota vzduchu a podkladu +5°C až 
+35°C.

Príprava a nanášanie

4maltovú zmes vo vedre dobre 
premiešame elektrickým miešadlom;

4maltovú zmes pred použitím 
egalizujeme;

4podľa potreby ju riedime vodou (1 dl 
/ vedro);

4nanášame ju ručne - nerezovým 
oceľovým hladidlom - alebo strojne;

4krúživými ťahmi ju zahladíme hladkým 
hladidlom z tvrdého plastu, aby sme 
dosiahli čo najrovnomernejší a plný vzhľad;

4čistenie náradia: vodou.

        

Farebné odtiene

4biely (odtieň 1001), báza 1000, báza 
2000; 

4omietky so zrnitosťou 1.5 a 2.0: 
vzorkovník JUB

Technické údaje

4zrnitosť: 1.5 a 2.0 mm; 

4spotreba: 2,5; 3,1 kg/m2; 

4hustota: 1,8; 1,8; 

4faktor difúzneho odporu μ
(EN 1015-19): < 120; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783-2): < 0,18; < 0,24 m; 
trieda II - stredná;

4doba schnutia (T: +20ºC, r. vl.: 65%): 
6 hod.; 

4ochrana pred dažďom: cca 24 hod; 

4kapilárna nasiakavosť (EN 1062-3):
< 0,10 kg/m2h0,5;

4prídržnosť na váp. cem. omietku
(EN 24624): > 0,30 N/mm2.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 25 kg

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť. Chrániť pred slnkom;

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov.

JUBIZOL Finish S 1.0  dekoračná omietka
Popis a oblasť použitia

4JUBIZOL Finish S 1.0 je omietka 
vyrobená na základe polymérnych 
spojív; 

4pre nanesenú omietku je typický 
rovnomerne zrnitý povrch;  

4používa sa na dekoračnú ochranu 
plôch špaliet, ozdobných prvkov na  
okenných a dverných otvoroch a pod.;

4má dobrú prídržnosť na všetky jemne 
drsné stavebné podklady.

Vlastnosti 

4vysoká vodoodpudivosť; 

4veľká pevnosť; 

4relatívne veľká paropriepustnosť;

4dobrá odolnosť proti atmosferickým 
vplyvom; 

4dodatočná ochrana pred napadnutím 
riasami a plesňami;

4odolnosť v akýchkoľvek klimatických 
podmienkach.

ETAG 004

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý.  

4vhodné podklady: jemné minerálne 
omietky všetkých druhov, základné 
omietky (na cementovom základe) 
tepelnoizolačných systémov, 
betónové povrchy, sadrokartónové a 
vláknocementové dosky, drevotriesky a pod. 

4nevhodné podklady: povrchy 
premaľované fasádnymi farbami a 
farbami na báze kriedy, olejovými farbami, 
lakmi alebo emailami.

4na základný náter použijeme UNIGRUND 
alebo vodou zriedený ACRYLcolor; 

4teplota vzduchu a podkladu +5°C až 
+35°C.

Príprava a nanášanie

4maltovú zmes vo vedre dobre 
premiešame elektrickým miešadlom;

4maltovú zmes pred použitím 
egalizujeme;

4podľa potreby ju riedime vodou
(1 dl / vedro);

4nanášame ju ručne - nerezovým 
oceľovým hladidlom - alebo strojne;

4krúživými ťahmi ju zahladíme 
hladkým hladidlom z tvrdého plastu, 
aby sme dosiahli čo najrovnomernejší 
a plný vzhľad;

4čistenie náradia: vodou.

        

Farebné odtiene

4biely (odtieň 1001);

4vzorkovník JUB (odtiene končiace na 
číslice 2, 3, 4 a 5).

Technické údaje

4zrnitosť: 1.0 mm; 

4spotreba: 2,1 kg/m2; 

4hustota: 1,7 kg/l; 

4faktor difúzneho odporu μ
(EN 1015-19): < 90;  

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd 
(EN ISO 7783-2): < 0,09 m; trieda I - 
vysoká priepustnosť pre vodnú paru; 

4doba schnutia (T: +20ºC, r. vl.: 65%): 
6 hod.; 

4ochrana pred dažďom: cca 24 hod; 

4kapilárna nasiakavosť (EN 1062-3):
< 0,06 kg/m2h0,5; 

4prídržnosť na váp. cem. omietku
(EN 24624): > 0,30 N/mm2.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 25 kg

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť. Chrániť pred slnkom;

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov.
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SILIKÁTOVÁ HLADENÁ OMIETKA 1.5 a 2.0  dekoračná omietka
Popis a oblasť použitia

4SILIKÁTOVÁ HLADENÁ OMIETKA 
je omietka vyrobená na základe 
draselného vodného skla;

4pre nanesenú omietku je typický 
rovnomerne zrnitý povrch;

4používa sa na dekoračnú ochranu 
fasádnych a vnútorných stenových 
povrchov;

4má dobrú prídržnosť na všetky jemne 
drsné stavebné podklady.

Vlastnosti 

4veľká pevnosť;

4nehorľavosť; 

4veľká paropriepustnosť;

4dobrá odolnosť proti atmosférickým 
vplyvom;

4dodatočná ochrana pred napadnutím 
riasami a plesňami.

ETAG 004

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý.  

4vhodné podklady: jemné minerálne 
omietky všetkých druhov, základné 
omietky (na cementovom základe) 
tepelnoizolačných systémov, 
betónové povrchy, sadrokartónové a 
vláknocementové dosky a pod. 

4nevhodné podklady: povrchy 
premaľované fasádnymi farbami a 
farbami na báze kriedy, olejovými 
farbami, lakmi alebo emailami...

4na základný náter použijeme 
UNIGRUND alebo JUBOSILcolor silicate: 
Silicateprimer: voda = 1: 1: 1; 

4teplota: +8°C až +30°C.

Príprava a nanášanie

4maltovú zmes vo vedre dobre 
premiešame elektrickým miešadlom. 

4maltovú zmes pred použitím egalizujeme. 

4nanášame ju ručne alebo strojne.

4krúživými ťahmi ju zahladíme 
hladkým hladidlom z tvrdého plastu, 
aby sme dosiahli čo najrovnomernejší 
a plný vzhľad.

4pred nanášaním dôkladne ochránime 
okenné tabule, okenné a dverné rámy 
a parapetné dosky, prípadné fľaky nie 
je možné odstrániť.

4čistenie náradia: vodou.

        

Farebné odtiene

4biely (odtieň 1001); 

4vzorkovník JUB (odtiene označené * a 
končiace na číslice 2, 3, 4 a 5).

Technické údaje

4zrnitosť: 1.5 a 2.0; 

4spotreba: 3,0; 3,5 kg/m2; 

4hustota: cca 1,97 kg/l; 

4faktor difúzneho odporu μ
(EN 1015-19): < 50; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783-2): < 0,08; < 0,1 m; 
trieda I - vysoká;

4doba schnutia (T: +20ºC, r. vl.: 65%): 
6 hod.; 

4ochrana pred dažďom: cca 24 hod; 

4kapilárna nasiakavosť (EN 1062-3)
< 0,1 kg/m2h0,5; 

4prídržnosť na váp. cem. omietku
(EN 24624): > 0,3 N/mm2.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 25 kg

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť. Chrániť pred slnkom;

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov.

6.1 Dekoračné omietky A Akrylátové omietky

SILIKÁTOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA 2.0  dekoračná omietka
Popis a oblasť použitia

4SILIKÁTOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA 
je omietka vyrobená na základe 
draselného vodného skla. 

4pre nanesenú omietku je typický 
rozbrázdený, dubovej kôre podobný 
povrch. 

4používa sa na dekoračnú ochranu 
fasádnych a vnútorných stenových 
povrchov. 

4má dobrú prídržnosť na všetky jemne 
drsné stavebné podklady.

Vlastnosti 

4veľká pevnosť;

4nehorľavosť; 

4veľká paropriepustnosť;

4dobrá odolnosť proti atmosférickým 
vplyvom;

4dodatočná ochrana pred napadnutím 
riasami a plesňami.

ETAG 004

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý.  

4vhodné podklady: jemné minerálne 
omietky všetkých druhov, základné 
omietky (na cementovom základe) 
tepelnoizolačných systémov, 
betónové povrchy, sadrokartónové a 
vláknocementové dosky a pod. 

4nevhodné podklady: povrchy 
premaľované fasádnymi farbami a 
farbami na báze kriedy, olejovými 
farbami, lakmi alebo emailami,...

4na základný náter použijeme 
UNIGRUND alebo JUBOSILcolor silicate: 
Silicateprimer: voda = 1: 1: 1; 

4teplota: +8°C až +30°C.

Príprava a nanášanie

4maltovú zmes vo vedre dobre 
premiešame elektrickým miešadlom. 

4maltovú zmes pred použitím 
egalizujeme.

4riedime SILICATEprimerom (1 dl / 
vedro); 

4nanášame ručne - nerezovým 
oceľovým hladidlom - alebo strojne.

4pred nanášaním dôkladne ochránime 
okenné tabule, okenné a dverné rámy a 
parapetné dosky, prípadné fľaky nie je 
možné odstrániť.

4čistenie náradia: vodou.

        

Farebné odtiene

4biely (odtieň 1001); 

4vzorkovník JUB (odtiene označené * a 
končiace na číslice 2, 3, 4 a 5).

Technické údaje

4zrnitosť: 2.0 mm; 

4spotreba: 2,5 kg/m2; 

4hustota: 1,80 kg/l; 

4faktor difúzneho odporu μ
(EN 1015-19): < 50; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783-2): < 0,1 m, trieda I - 
vysoká priepustnosť pre vodnú paru; 

4doba schnutia (T: +20ºC, r. vl.: 65%): 
6 hod.; 

4ochrana pred dažďom: cca 24 hod; 

4kapilárna nasiakavosť (EN 1062-3):
< 0,1 kg/m2h0,5;  

4prídržnosť na váp. cem. omietku
(EN 24624): > 0,3 N/mm2.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 25 kg

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť. Chrániť pred slnkom;

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov.

UNIXIL G cool 1.5 a 2.0  siloxanová akrylátová hladená omietka, odrážajúca infračervené lúče 
Popis a oblasť použitia

4UNIXIL G cool je omietka, ktorá sa vo 
fasádnom systéme JUBIZOL vyznačuje nižšou 
úrovňou zohrievania povrchu do 25%; 

4na výrobu odtieňov sa používajú špeciálne 
pigmenty odrážajúce infračervené lúče, 
ktoré sú výsledkom viacročných výskumov 
financovaných zo strany EU; 

4UNIXIL G cool zlučuje najlepšie vlastnosti 
akrylátových a silikónových omietok; 

4pre nanesenú omietku je typický 
rovnomerne zrnitý povrch; 

4je určená na dekoračnú ochranu fasádnych 
stenových povrchov všetkých druhov 
stavebných objektov, aj viacpodlažných 
budov s minimálnymi strešnými rímsami.

Vlastnosti 

4zabezpečuje nižšiu úroveň zohrievania povrchu 
do 25% vo fasádnom systéme JUBIZOL; 

4omietka sa vyznačuje ľahkým 
nanášaním a nízkou tuhosťou z dôvodu 
vybraného pomeru medzi jemnými a 
hrubšími pieskovými plnivami; 

4dlhšia doba spracovania;

4dobrá vodoodpudivosť a veľká pevnosť; 

4veľká odolnosť proti atmosférickému 
zaťaženiu a pomerne veľká paropriepustnosť;

4vhodná aj ako záverečná omietka 
v kontaktných fasádnych tepelno-
izolačných systémoch s minerálnou vlnou;

4dlhodobá odolnosť pred napadnutím 
stenovými riasami a plesňami.

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý.  

4vhodné podklady: jemné minerálne 
omietky všetkých druhov, základné 
omietky (na cementovom základe) 
tepelnoizolačných systémov, 
betónové povrchy, sadrokartónové a 
vláknocementové dosky, drevotriesky a pod. 

4nevhodné podklady: povrchy 
premaľované fasádnymi farbami a 
farbami na báze kriedy, olejovými farbami, 
lakmi alebo emailami.

4na základný náter použijeme UNIGRUND 
alebo vodou zriedený ACRYLcolor; 

4teplota vzduchu a podkladu +5°C až 
+35°C.

Príprava a nanášanie

4maltovú zmes vo vedre dobre 
premiešame elektrickým miešadlom;

4maltovú zmes pred použitím egalizujeme;

4podľa potreby ju riedime vodou (1 
dl / vedro);

4nanášame ju ručne - nerezovým 
oceľovým hladidlom - alebo strojne;

4krúživými ťahmi ju zahladíme 
hladkým hladidlom z tvrdého plastu, 
aby sme dosiahli čo najrovnomernejší 
a plný vzhľad;

4čistenie náradia: vodou.

        

Farebné odtiene

410 vybraných tmavých odtieňov 
podľa vzorkovníka JUB: 4660, 1500, 
1501, 1490, 3420, 1190, 1140, 1130, 
1120 a 1090, všetky s hodnotou Y 
< 25.

Technické údaje

4zrnitosť: 1.5 a 2.0 mm; 

4spotreba: 2,5; 3,1 kg/m2; 

4hustota: 1,8; 1,8; 

4faktor difúzneho odporu μ (EN 1015-
19): < 120; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783-2): < 0,18; < 0,24 m; 
trieda II - stredná;

4doba schnutia (T: +20ºC, r. vl.: 65%): 
6 hod.; 

4ochrana pred dažďom: cca 24 hod; 

4kapilárna nasiakavosť (EN 1062-3):
< 0,10 kg/m2h0,5;

4prídržnosť na váp. cem. omietku
(EN 24624): > 0,30 N/mm2.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 25 kg

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť. Chrániť pred slnkom;

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov.

6.1 Dekoračné omietky B Silikátové omietky
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SILIKÓNOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA 2.0  dekoračná omietka
Popis a oblasť použitia

4SILIKÓNOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA 
je omietka vyrobená na základe 
kombinácie silikónových a iných 
polymérnych spojív.

4pre nanesenú omietku je typický 
rozbrázdený, dubovej kôre podobný 
povrch.  

4je určená na dekoračnú ochranu 
fasádnych stenových povrchov.  

4má dobrú prídržnosť na všetky jemne 
drsné stavebné podklady.

Vlastnosti 

4veľká pevnosť;

4veľká paropriepustnosť; 

4dlhodobá veľká vodoodpudivosť 
z dôvodu silikónového spojiva, to 
znamená horšiu prídržnosť prachu, sadzí 
a iných nečistôt na povrch omietky; 

4dobrá odolnosť proti atmosférickým 
vplyvom, odolná aj veľmi náročným 
poveternostným podmienkam na 
fasádnych povrchoch vysokých 
objektov s minimálnymi rímsami;

4dlhodobá odolnosť pred napadnutím 
stenovými riasami a plesňami.

ETAG 004

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý;

4vhodné podklady: jemné minerálne omietky 
všetkých druhov, základné omietky (na 
cementovom základe) tepelnoizolačných 
systémov, betónové povrchy, sadrokartónové 
a vláknocementové dosky, drevotriesky a 
pod.;

4nevhodné podklady: povrchy 
premaľované fasádnymi farbami a 
farbami na báze kriedy, olejovými 
farbami, lakmi alebo emailami;

4na základný náter použijeme 
UNIGRUND alebo vodou zriedený 
JUBOSILcolor silicone; 

4teplota: +5°C až +35°C.

Príprava a nanášanie

4maltovú zmes vo vedre dobre 
premiešame elektrickým miešadlom; 

4maltovú zmes pred použitím egalizujeme;

4riedime vodou (podľa potreby, 1dcl/
vedro); 

4nanášame ju ručne - nerezovým 
oceľovým hladidlom alebo strojne; 

4niekoľko minút po nanesení, povrch 
omietky zahladíme hladidlom z tvrdého 
plastu;

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

      

Farebné odtiene

4biely (odtieň 1001); 

4vzorkovník JUB (odtiene označené * a 
končiace na číslice 2, 3, 4 a 5).

Technické údaje

4zrnitosť: 2.0 mm; 

4spotreba: 2,8 kg/m2; 

4hustota: 1,70 kg/l; 

4faktor difúzneho odporu μ
(EN 1015-19): < 60; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd 
(EN ISO 7783-2): < 0,12 m; trieda I 
(vysoká priepustnosť pre vodnú paru); 

4doba schnutia (T: +20ºC, r. vl.: 65%): 
6 hod.; 

4ochrana pred dažďom: cca 24 hod; 

4kapilárna nasiakavosť (EN 1062-3): 
< 0,06 kg/m2h0,5;  

4prídržnosť na váp. cem. omietku (EN 
24624): > 0,25 N/mm2.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 25 kg

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť. Chrániť pred slnkom;

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov.

6.1 Dekoračné omietky C Silikónové omietky 

NANOXIL G 1.5 a 2.0  samočistiaca silikónová hladená omietka
Popis a oblasť použitia

4NANOXIL G je omietka vyrobená na 
základe kombinácie silikónových a 
iných polymérnych spojív; 

4pre nanesenú omietku je typický 
rovnomerne zrnitý povrch;

4je určená na dekoračnú ochranu 
fasádnych stenových povrchov 
moderných budov bez alebo s 
minimálnymi strešnými rímsami;

4má dobrú prídržnosť na všetky jemne 
drsné stavebné podklady.

Vlastnosti 

4vyrobená je na základe najnovších 
poznatkov nanotechnológie; 

4z dôvodu veľkého obsahu silikónových 
spojív a siloxanových prísad sa na ňu 
horšie prichytáva prach, sadze a iné 
nečistoty; 

4odolná proti poveternostným vplyvom 
veľmi vystavených fasádnych povrchov 
- veľmi vysoká odolnosť proti pôsobeniu 
dymových plynov, UV lúčov a iných 
atmosférických vplyvov;

4dlhodobá odolnosť pred napadnutím 
stenovými riasami a plesňami.

ETAG 004

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý.  

4vhodné podklady: jemné minerálne 
omietky všetkých druhov, základné 
omietky (na cementovom základe) tepelno- 
izolačných systémov, betónové povrchy, 
sadrokartónové a vláknocementové dosky, 
drevotriesky a pod.;

4nevhodné podklady: povrchy 
premaľované fasádnymi farbami a 
farbami na báze kriedy, olejovými 
farbami, lakmi alebo emailami;

4na základný náter použijeme 
UNIGRUND alebo vodou zriedený 
JUBOSILcolor silicone; 

4teplota: +5°C až +35°C.

Príprava a nanášanie

4maltovú zmes vo vedre dobre 
premiešame elektrickým miešadlom. 

4maltovú zmes pred použitím egalizujeme; 

4riedime vodou (podľa potreby, 1dcl/
vedro); 

4nanášame ju ručne - nerezovým 
oceľovým hladidlom alebo strojne;

4niekoľko minút po nanesení ju krúživými 
ťahmi zahladíme hladkým hladidlom 
z tvrdého plastu, aby sme dosiahli čo 
najrovnomernejší a plný vzhľad; 

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

        

Farebné odtiene

4biely (odtieň 1001); 

4vzorkovník JUB (odtiene označené * a 
končiace na číslice 2, 3, 4 a 5).

Technické údaje

4zrnitosť: 1.5 in 2.0 mm; 

4spotreba: 2,4; 3,0 kg/m2 (závisí od 
zrnitosti); 

4hustota: 1,9; 1,8 kg/l; 

4faktor difúzneho odporu μ
(EN 1015-19): < 60; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783-2): 0,09; < 0,12 m; trieda I 
(vysoká priepustnosť pre vodnú paru); 

4doba schnutia (T: +20ºC, r. vl.: 65%): 6 hod.; 

4ochrana pred dažďom: cca 24 hod; 

4kapilárna nasiakavosť (EN 1062-3): 
< 0,02 kg/m2h0,5;  

4prídržnosť na váp. cem. omietku 
(EN 24624): > 0,30 N/mm2.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 25 kg

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť. Chrániť pred slnkom;

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov.

SILIKÓNOVÁ HLADENÁ OMIETKA 1.5 a 2.0  dekoračná omietka
Popis a oblasť použitia

4SILIKÓNOVÁ HLADENÁ OMIETKA 
je omietka vyrobená na základe 
kombinácie silikónových a iných 
polymérnych spojív;  

4pre nanesenú omietku je typický 
rovnomerne zrnitý povrch;

4je určená na dekoračnú ochranu 
fasádnych stenových povrchov;

4má dobrú prídržnosť na všetky jemne 
drsné stavebné podklady.

Vlastnosti 

4veľká pevnosť a dobrá paropriepustnosť; 

4dlhodobá veľká vodoodpudivosť z 
dôvodu silikónového spojiva, to znamená 
horšiu prídržnosť prachu, sadzí a iných 
nečistôt na povrch omietky; 

4dobrá odolnosť proti atmosférickým 
vplyvom;

4odolná aj veľmi náročným 
poveternostným podmienkam na 
fasádnych povrchoch vysokých objektov s 
minimálnymi rímsami;

4dlhodobá odolnosť pred napadnutím 
stenovými riasami a plesňami.

ETAG 004

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý;

4vhodné podklady: jemné minerálne 
omietky všetkých druhov, základné 
omietky (na cementovom základe) 
tepelnoizolačných systémov, betónové 
povrchy, sadrokartónové a vláknocementové 
dosky, drevotriesky a pod.;

4nevhodné podklady: povrchy 
premaľované fasádnymi farbami a 
farbami na báze kriedy, olejovými 
farbami, lakmi alebo emailami;

4na základný náter použijeme 
UNIGRUND alebo vodou zriedený 
JUBOSILcolor silicone; 

4teplota: +5°C až +35°C.

Príprava a nanášanie

4maltovú zmes vo vedre dobre 
premiešame elektrickým miešadlom; 

4maltovú zmes pred použitím egalizujeme;

4riedime vodou (podľa potreby, 1dcl/
vedro); 

4nanášame ju ručne - nerezovým 
oceľovým hladidlom alebo strojne;

4niekoľko minút po nanesení ju krúživými 
ťahmi zahladíme hladkým hladidlom 
z tvrdého plastu, aby sme dosiahli čo 
najrovnomernejší a plný vzhľad; 

4čistenie náradia: vodou.

  

Farebné odtiene

4biely (odtieň 1001); 

4vzorkovník JUB (odtiene označené * a 
končiace na číslice 2, 3, 4 a 5).

Technické údaje

4zrnitosť: 1.5 a 2.0 mm; 

4spotreba: 2,4; 3,0 kg/m2

(závisí od zrnitosti); 

4hustota: 1,8; 1,85 kg/l; 

4faktor difúzneho odporu μ
(EN 1015-19): < 60; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
EN ISO 7783-2): < 0,09; < 0,12 m; 
trieda I (vysoká priepustnosť); 

4doba schnutia (T: +20ºC, r. vl.: 65%): 
6 hod.; 

4kapilárna nasiakavosť (EN 1062-3): 
< 0,06 kg/m2h0,5;  

4prídržnosť na váp. cem. omietku
(EN 24624): > 0,25 N/mm2.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 25 kg

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť. Chrániť pred slnkom;

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov.
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MINERÁLNA ŠKRABANÁ OMIETKA 2.0  dekoračná omietka
Popis a oblasť použitia

4MINERÁLNA ŠKRABANÁ OMIETKA je 
omietka vyrobená na základe bieleho 
cementu, hydraulického vápna, 
minerálnych plnív a iných prísad; 

4pre nanesenú omietku je typický 
rozbrázdený, dubovej kôre podobný 
povrch;

4je určená na dekoračnú ochranu 
fasádnych a vnútorných stenových 
povrchov. 

Vlastnosti 

4veľká pevnosť;

4dobrá prídržnosť k podkladu;

4veľká paropriepustnosť;

4odolnosť proti atmosférickým 
vplyvom.

EN 998-1

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý;

4teplota podkladu musí byť od +8°C do 
+30°C;

4vhodné podklady: jemné minerálne 
omietky všetkých druhov, základné 
omietky (na cementovom základe) tepelno- 
izolačných systémov, betónové povrchy, 
sadrokartónové a vláknocementové dosky, 
drevotriesky a pod.;

4nevhodné podklady: povrchy 
premaľované fasádnymi farbami a farbami 
na báze kriedy, olejovými farbami, lakmi 
alebo emailami;

4použitie základného náteru podľa údajov v 
technickom liste.

Príprava a nanášanie

4maltovú zmes pripravíme v miešačke 
na betón alebo v primerane veľkom 
plastovom vedre, ak budeme miešanie 
vykonávať ručným elektrickým miešadlom.

4nanášame ju ručne - nerezovým oceľovým 
hladidlom – alebo strojne v hrúbke, ktorá 
je čo najbližšie k priemeru najhrubšieho 
pieskového zrna v maltovej zmesi. 

4niekoľko minút po nanesení povrch omietky 
zahladíme tvrdým hladkým plastovým 
hladidlom, polystyrénovým, nerezovým 
oceľovým alebo dreveným hladidlom.

    

Farebné odtiene

4biely;

4povrch omietky je možné premaľovať 
fasádnou farbou Revitalcolor AG 
alebo Revitalcolorsilicate.

Technické údaje

4zrnitosť: 2.0; 

4spotreba: 2,6 kg/m2; 

4hustota maltovej zmesi: 1,80 kg/l; 

4pevnosť v tlaku (EN 1015-11):
> 5,5 N/mm2; 

4kapilárna nasiakavosť (EN 1015-18): 
W 2 (EN 1062-3): < 0,10 kg/m2h0,5;  

4faktor difúzneho odporu μ
 (EN 1015-19): <15; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783-2): < 0,03 m; 

4prídržnosť zatvrdnutej malty
(EN 1015-12): 0,5 N/mm2 100% B; 

4súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0,93 W/mK; 

4reakcia na oheň: A 1.

Balenie / skladovanie

4papierové vrecia 20 kg

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch pri 
teplote +5°C až +25°C. Chrániť pred 
vlhkosťou.

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov.

6.1 Dekoračné omietky D Minerálne omietky 

6.1 Dekoračné omietky E Mramorové akrylátové omietky – Kulirplasty

KULIRPLAST 2.0  mramorová akrylátová omietka
Popis a oblasť použitia

4KULIRPLAST 2.0 je akrylátová 
omietka vyrobená z viacfarebného 
mramorového granulátu; 

4je určená na dekoračnú ochranu 
všetkých druhov jemne upravených 
fasádnych povrchov, zvlášť soklov, 
používa sa aj na veľmi zaťažených 
vnútorných stenových povrchoch na 
chodbách, schodiskách a pod. 

Vlastnosti 

4prírodný mramorový granulát; 

4typický rovnomerne zrnitý vzhľad; 

4dobrá prídržnosť na všetky jemne 
drsné stavebné podklady; 

4veľká pevnosť; 

4vhodná na použitie na veľmi zaťažené 
vnútorné stenové povrchy; 

4dobrá odolnosť proti atmosférickým 
vplyvom; 

4dlhodobá odolnosť pred napadnutím 
stenovými riasami a plesňami.

EN 15824

Podklad 

4podklad musí byť rovný, jemne 
drsný, tvrdý, suchý a čistý, bez slabo  
prídržných častíc, prachu, mastných 
fľakov alebo iných nečistôt; 

4nové podkladné omietky pred 
nanesením dekoračnej omietky 
necháme schnúť (každý 1 cm hrúbky 
aspoň 7 - 10 dní), na nové betónové 
podklady dekoračné omietky 
nenanášame skôr ako mesiac po 
betonáži; 

4pred nanesením je povinné použitie 
základného náteru.

Príprava a nanášanie

4maltovú zmes vo vedre dobre 
premiešame ručným elektrickým 
miešadlom, tak aby zostala jemná a 
napenená; 

4riedime len výnimočne (do 1dl/vedro 
AKRIL EMULZIOU); 

4nanášame ju ručne nerezovým 
oceľovým hladidlom v hrúbke 2,5 
mm;

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

    

Farebné odtiene

420 farebných odtieňov: 405, 440, 445, 
450, 455, 460, 470, 480, 490, 495; 

4omietka je vyrobená z prírodných 
mramorových zŕn, preto sú medzi 
odtieňmi jednotlivých dodávok 
a jednotlivými výrobnými 
šaržami a vzorkami uvedenými 
vo vzorkovníkoch možné menšie 
rozdiely!

Technické údaje

4zrnitosť: 2.0 mm; 

4spotreba: cca 4,5 kg/m2; 

4hustota: cca 1,45 kg/l; 

4faktor difúzneho odporu μ
(EN 1015-19): < 100; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd 
(EN ISO 7783-2): < 0,20 m trieda II - 
stredná priepustnosť pre vodnú paru; 

4doba schnutia (T: +20ºC, rel. vl.: 65%): 
6 hod. 

4ochrana pred dažďom: cca 24 hod; 

4kapilárna nasiakavosť (EN 1062-3):
 < 0,20 kg/m2h0,5; 

4prídržnosť na váp. cem. omietku
(EN 24624): > 0,50 N/mm2.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 25 kg

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť. Chrániť pred slnkom.

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov.

MINERÁLNA HLADENÁ OMIETKA 1.5  dekoračná omietka
Popis a oblasť použitia

4MINERÁLNA HLADENÁ OMIETKA je 
omietka vyrobená na základe bieleho 
cementu, hydraulického vápna, 
minerálnych plnív a iných prísad; 

4pre nanesenú omietku je typický 
rovnomerne zrnitý povrch; 

4je určená na dekoračnú ochranu 
fasádnych a vnútorných stenových 
povrchov. 

Vlastnosti 

4veľká pevnosť;

4dobrá prídržnosť k podkladu;

4veľká paropriepustnosť;

4odolnosť proti atmosférickým 
vplyvom.

EN 998-1

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý;

4teplota musí byť od +8°C do +30°C;

4vhodné podklady: jemné minerálne 
omietky všetkých druhov, základné 
omietky (na cementovom základe) tepelno- 
izolačných systémov, betónové povrchy, 
sadrokartónové a vláknocementové dosky, 
drevotriesky a pod.;

4nevhodné podklady: povrchy 
premaľované fasádnymi farbami a farbami 
na báze kriedy, olejovými farbami, lakmi 
alebo emailami;

4použitie základného náteru podľa údajov v 
technickom liste.

Príprava a nanášanie

4maltovú zmes pripravíme v miešačke 
na betón alebo v primerane veľkom 
plastovom vedre, ak budeme 
miešanie vykonávať ručným 
elektrickým miešadlom.

4niekoľko minút po nanesení povrch 
omietky zahladíme krúživými pohybmi 
tvrdým hladkým plastovým hladidlom, 
polystyrénovým, nerezovým oceľovým 
alebo dreveným hladidlom.

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

      

Farebné odtiene

4biely;

4povrch omietky je možné premaľovať 
fasádnou farbou Revitalcolor AG 
alebo Revitalcolorsilicate.

Technické údaje

4zrnitosť: 1.5 mm; 

4spotreba: 2,6 kg/m2; 

4hustota maltovej zmesi: cca 1,66 kg/l; 

4pevnosť v tlaku (EN 1015-11): 
> 5,5 N/mm2; 

4kapilárna nasiakavosť (EN 1015-18): 
W 2 (EN 1062-3): < 0,10 kg/m2h0,5; 

4faktor difúzneho odporu μ
(EN 1015-19): <15; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783-2): < 0,03 m; 

4prídržnosť zatvrdnutej malty
(EN 1015-12): 0,5 N/mm2 100% B; 

4súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0,93 W/mK; 

4reakcia na oheň: A 1.

Balenie / skladovanie

4papierové vrecia 20 kg

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch pri 
teplote +5°C až +25°C. Chrániť pred 
vlhkosťou.

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov.
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6.1 Dekoračné omietky F Valčekované omietky

VALIPLAST  dekoračná omietka
Popis a oblasť použitia

4VALIPLAST je omietka vyrobená na 
základe polymérnych spojív s viac 
alebo menej reliéfnym povrchom;

4je určená na dekoračnú ochranu 
fasádnych a vnútorných stenových 
povrchov; 

4reliéfny vzhľad povrchu závisí od 
techniky štrukturovania nanesenej 
omietky a použitého náradia; 

4má dobrú prídržnosť na všetky jemne 
drsné stavebné podklady.

Vlastnosti 

4veľká pevnosť;

4reliéfna štruktúra;

4dobrá prídržnosť k podkladu;

4veľmi paropriepustná;

4odolná proti účinkom dymových 
splodín a ultrafialových lúčov.

Podklad 

4podklad musí byť rovný, jemne 
drsný, tvrdý, suchý a čistý, bez slabo  
prídržných častíc, prachu, mastných 
fľakov alebo iných nečistôt;

4vhodné podklady: systém JUBIZOL, 
jemné minerálne omietky všetkých 
druhov, betónové povrchy, 
sadrokartónové a vláknocementové 
dosky;

4nevhodné podklady: povrchy 
premaľované fasádnymi farbami a 
farbami na báze kriedy, olejovými 
farbami, lakmi alebo emailami, povrchy 
z plastu, drevené povrchy;

4teplota: od +5°C do +35°C.

Príprava a nanášanie

4nanášame ju ručne nerezovým 
oceľovým hladidlom alebo strojne v 
hrúbke 1 - 3 mm.

4povrch čerstvo nanesenej omietky 
môžeme upraviť penovým 
maliarskym valčekom.

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

      

Farebné odtiene

4biely (odtieň 1001).
Technické údaje

4spotreba: cca 1 až 2 kg/m2

závisí od hrúbky a štruktúry;

4hustota: cca 1,75 kg/l;

4faktor difúzneho odporu μ
(EN 1015-19):< 400;

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783-2): < 0,8 m, trieda I 
(vysoká priepustnosť pre vodnú paru);

4doba schnutia (T: +20ºC, r. vl.: 65%): 
6 hod.;

4ochrana pred dažďom: cca 24 hod.;

4kapilárna nasiakavosť (EN 1062-3):
< 0,30 kg/m2h0,5;

4prídržnosť na váp. cem. omietku
(EN 24624): > 0,15 N/mm2.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 8 kg

4plastové vedrá 25 kg

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť. Chrániť pred slnkom.

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov.

NOVINKA

KULIRPLAST 1.8 Premium  dekoračná hladená omietka zo zafarbeného mramorového granulátu 
Popis a oblasť použitia

4KULIRPLAST 1.8 Premium s novými 
unikátnymi farebnými odtieňmi pre 
elegantné kombinácie s JUBIZOL 
fasádou; 

4inovatívna technológia zafarbenia 
mramorových granulátov s 
pigmentmi odolnými proti UV lúčom 
zabezpečuje výbornú odolnosť proti 
atmosférickému zaťaženiu a veľkú 
vodoodpudivosť;

4je určená na dekoračnú ochranu 
jemne upravených vnútorných a 
fasádnych povrchov, zvlášť soklov.

Vlastnosti 

4výrobok sa vyznačuje výbornou 
odolnosťou proti UV lúčom;

4rovnomerne zrnitý vzhľad;

4má dobrú prídržnosť na všetky jemne 
drsné stavebné podklady a ľahko sa 
nanáša;

4veľká vodoodpudivosť a pevnosť;

4dobrá odolnosť proti atmosférickému 
zaťaženiu;

4dlhodobá odolnosť pred napadnutím 
stenovými riasami a plesňami.

EN 15824

Podklad 

4podklad musí byť rovný, jemne 
drsný, tvrdý, suchý a čistý, bez slabo  
prídržných častíc, prachu, mastných 
fľakov alebo iných nečistôt;

4nové podkladné omietky pred 
nanesením dekoračnej omietky 
necháme schnúť (každý 1 cm hrúbky 
aspoň 7 – 10 dní), na nové betónové 
podklady nenanášame dekoračné 
omietky skôr ako mesiac po betonáži;

4pred nanesením je povinné použitie 
základného náteru.

Príprava a nanášanie

4jednoduchá príprava, zmes je už 
pripravená na nanesenie , podľa 
potreby (egalizácia) premiešame 
ručným miešadlom pri nízkych 
otáčkach, riedime ju len výnimočne;

4nanášame ručne nerezovým 
oceľovým hladidlom v hrúbke 2,0 
mm;

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

    

Farebné odtiene

424 farebných odtieňov: 600, 605, 610, 
615, 625, 630, 635, 640, 645, 655, 660, 
665, 670, 675, 685, 405P, 440P, 445P, 
450P, 455P, 470P, 480P, 490P, 495P.

Technické údaje

4zrnitosť: 1.8 mm;

4spotreba: cca 4,0 kg/m2

4hustota: cca 1,67 kg/l; 

4faktor difúzneho odporu μ
(EN 1015-19): < 100; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka
Sd (EN ISO 7783-2): < 0,20 m trieda II - 
stredná priepustnosť pre vodnú paru; 

4doba schnutia (T: +20ºC, rel. vl.: 65%): 
24 hod. 

4ochrana pred dažďom: cca 48 hod; 

4kapilárna nasiakavosť (EN 1062-3):
< 0,20 kg/m2h0,5, stredná; 

4prídržnosť na váp. cem. omietku
(EN 24624): > 0,50 N/mm2.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 25 kg

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť. Chrániť pred slnkom.

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov.

NKKA

6.1 Dekoračné omietky E Mramorové akrylátové omietky – Kulirplasty

405                  420            425       430                       440                 445                                450                                    455                 460                                 470                                 475                                480                                 485           490                          495



w
w

w
.j

u
b

.e
u

w
w

w
.j

u
b

.e
u

D
ek

or
ač

n
é 

om
ie

tk
y 

a 
te

p
el

n
oi

zo
la

čn
ý 

sy
st

ém
 J

U
BI

ZO
L

D
ek

or
ač

n
é 

om
ie

tk
y 

a 
te

p
el

n
oi

zo
la

čn
ý 

sy
st

ém
 J

U
BI

ZO
L

6 6

80 www.jub.eu www.jub.eu 81Pred použitím si pozorne prečítajte technický list a kartu bezpečnostných údajov. Pred použitím si pozorne prečítajte technický list a kartu bezpečnostných údajov.

6.1 Dekoračné omietky G Vápennocementové omietky

FINI OMET 1,0  dekoračná omietka
Popis a oblasť použitia

4FINI OMET je tenkovrstvá 
vápennocementová omietka 
vyrobená na základe bieleho 
cementu, hydraulického vápna, 
minerálnych plnív a iných prísad; 

4je určená na jemné vyrovnanie resp. 
zahladenie minerálnych fasádnych a 
vnútorných stenových povrchov; 

4omietku môžeme na fasáde 
alebo na vnútornom stenovom 
povrchu použiť aj ako záverečnú 
omietku, ktorú premaľujeme alebo 
aj dodatočne hydrofobizujeme 
(JUBOSILhydrophob).

Vlastnosti 

4výborná vodoodpudivosť;

4kvalitný podklad na nanesenie 
všetkých druhov tenkovrstvých 
záverečných dekoračných omietok.

EN 998-1

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý. 

4vhodné podklady: jemné minerálne 
omietky všetkých druhov, základné 
omietky (na cementovom základe) 
tepelnoizolačných systémov, 
betónové povrchy, sadrokartónové a 
vláknocementové dosky, drevotriesky 
a pod.;

4nevhodné podklady: povrchy 
premaľované fasádnymi farbami a 
farbami na báze kriedy, olejovými 
farbami, lakmi alebo emailami;

4teplota vzduchu a podkladu od +5°C 
do +35°C.

Príprava a nanášanie

4maltovú zmes pripravíme v miešačke 
na betón. Zmes miešame, kým hmota 
nezostane homogénna; 

4nanášame ju ručne nerezovým 
oceľovým hladidlom alebo strojne 
v hrúbke, ktorá je čo najbližšie k 
priemeru najhrubšieho pieskového 
zrna v maltovej zmesi;

4krúživými pohybmi ju zahladíme 
tvrdým hladkým plastovým hladidlom;

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

        

Farebné odtiene

4prírodne biela.
Technické údaje

4spotreba: cca 1,3 - 1,4 kg/m2

4hustota: cca 1,8; 1,78 kg/l;

4faktor difúzneho odporu μ
(EN 1015-19): < 20;

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd 
(EN ISO 7783-2): <0,08; <0,12 m, 
trieda I - vysoká priepustnosť;

4doba schnutia (T: +20ºC, rel. vl.: 65%): 
6 hod. 

4ochrana pred dažďom: cca 24 hod.;

4kapilárna nasiakavosť (EN 1062-3):
< 0,20 kg/m2h0,5;

4pevnosť v tlaku (EN 1015-11): > 2 MPa;

4prídržnosť na váp. cem. omietku
(EN 24624): > 0,30 N/mm2.

Balenie / skladovanie

4papierové vrecia 20 kg

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch pri 
teplote +5°C až +25°C. Chrániť pred 
vlhkosťou.

4trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov.

6.1 Dekoračné omietky H Minerálne dvojzložkové omietky

BAVALIT  dekoračná omietka
Popis a oblasť použitia

4BAVALIT je dvojzložková minerálna 
omietka vyrobená na základe 
cementu, hydraulického vápna, 
minerálnych plnív a iných prísad; 

4pre nanesenú omietku je typický 
rozbrázdený, dubovej kôre podobný 
povrch; 

4je určená na dekoračnú ochranu 
fasádnych a vnútorných stenových 
povrchov.

Vlastnosti 

4veľká pevnosť;

4dobrá paropriepustnosť a 
vodoodpudivosť;

4odolnosť proti atmosférickým 
vplyvom;

4dodatočne ochránená pred 
napadnutím riasami a plesňami.

EN 998-1

Podklad 

4podklad musí byť jemne drsný, tvrdý, 
suchý a čistý;

4vhodné podklady: jemné minerálne 
omietky všetkých druhov, základné 
omietky (na cementovom základe) tepelno- 
izolačných systémov, betónové povrchy, 
sadrokartónové a vláknocementové dosky, 
drevotriesky a pod.;

4nevhodné podklady: povrchy 
premaľované fasádnymi farbami a 
farbami na báze kriedy, olejovými 
farbami, lakmi alebo emailami;

4teplota vzduchu a podkladu od +5°C 
do +35°C.

Príprava a nanášanie

4nanášame ju ručne nerezovým 
oceľovým hladidlom alebo strojne 
v hrúbke, ktorá je čo najbližšia k 
priemeru najhrubšieho pieskového 
zrna v maltovej zmesi (2,5 - 3 mm);

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

      

Farebné odtiene

4biely;

4povrch omietky je možné premaľovať 
fasádnou farbou Revitalcolor AG 
alebo Revitalcolorsilicate.

Technické údaje

4zrnitosť: 2.5 mm;

4spotreba: zložka A: cca 3,2 kg/m2

zložka B: cca 0,4 kg/m2 (AKRIL EMULZIA);

4hustota maltovej zmesi: cca 1,75 kg/l;

4pevnosť v tlaku (EN 1015-11): > 6 N/mm2;

4kapilárna nasiakavosť (EN 1015-18): 
W 2, (EN 1062-3): < 0,35 kg/m2h0,5;

4faktor difúzneho odporu μ
(EN 1015-19): <15;

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783-2): < 0,06 m, trieda I - 
vysoká priepustnosť pre vodnú paru;

4prídržnosť zatvrdnutej malty (EN 1015-12):
0,5 N/mm2 100% B;

4súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ: 0,93 W/mK.

Balenie / skladovanie

4papierové vrecia 20 kg (zložka A)

4plastové vedrá 5 kg (zložka B)
(AKRIL EMULZIA)

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch pri 
teplote +5°C až +25°C. Chrániť pred 
vlhkosťou (zložka A). Nesmie zmrznúť, 
chrániť pred slnkom (zložka B).

4trvanlivosť:
min. 12 mesiacov (zložka A),
min. 18 mesiacov (zložka B).

VALIT  dekoračná omietka
Popis a oblasť použitia

4VALIT je dvojzložková minerálna 
omietka s typickým rustikálne 
upraveným povrchom, ktorý 
dosiahneme prevalčekovaním 
čerstvej vrstvy penovými alebo 
reliéfnymi valčekmi;

4najčastejšie sa používa na dekoračnú 
ochranu vnútorných stien, ako aj 
na ochranu nie veľmi zaťažených 
fasádnych povrchov.

Vlastnosti 

4rustikálny vzhľad povrchu;

4jednoduchá úprava.

EN 998-1

Podklad 

4podklad musí byť jemne drsný, tvrdý, 
suchý a čistý.  

4vhodné podklady: jemné minerálne 
omietky všetkých druhov, základné 
omietky (na cementovom základe) tepelno- 
izolačných systémov, betónové povrchy, 
sadrokartónové a vláknocementové dosky, 
drevotriesky a pod. 

4nevhodné podklady: povrchy 
premaľované fasádnymi farbami a 
farbami na báze kriedy, olejovými 
farbami, lakmi alebo emailami;

4teplota vzduchu a podkladu od +5°C 
do +35°C.

Príprava a nanášanie

4nanášame ju ručne nerezovým 
oceľovým hladidlom alebo strojne 
- striekaním v hrúbke približne 2 až 
3 mm.

4dekoračné efekty dosiahneme aj 
maliarskou špachtľou, hladidlom, 
hubou, štetcom a rôznymi reliéfnymi 
valčekmi.

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

        

Farebné odtiene

4biely;

4povrch omietky je možné premaľovať 
fasádnou farbou Revitalcolor AG 
alebo Revitalcolorsilicate.

Technické údaje

4zrnitosť: 1.0 mm;

4spotreba: zložka A: 1,2 - 2,5 kg/m2

zložka B (AKRIL EMULZIA):0,12 - 0,25 kg/m2;

4hustota: cca 1,65 kg/l;

4pevnosť v tlaku (EN 1015-11): > 12 N/mm2;

4faktor difúzneho odporu μ
(EN 1015-19): < 20;

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd 
(EN ISO 7783-2): < 0,06 m, trieda I - 
vysoká priepustnosť pre vodnú paru;

4doba schnutia (T: +20ºC, rel. vl.: 65%):
6 hod.; ochrana pred dažďom: cca 24 hod.;

4kapilárna nasiakavosť (EN 1062-3):
< 0,35 kg/m2h0,5;

4súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ: 0,93 W/mK

Balenie / skladovanie

4papierové vrecia 5 kg (zložka A)

4papierové vrecia 20 kg (zložka A)

4AKRIL EMULZIA (zložka B)

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch pri 
teplote +5°C až +25°C. Chrániť pred 
vlhkosťou (zložka A). Nesmie zmrznúť, 
chrániť pred slnkom (zložka B).

4trvanlivosť:
minimálne 12 mesiacov (5 kg),
minimálne: 6 mesiacov (20 kg).
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6.2 Lepidlá a lepiace malty 

JUBIZOL Ultralight fi x  lepiaca malta
Popis a oblasť použitia

4JUBIZOL Ultralight fix je prášková, 
polymérnymi spojivami a granulátmi 
EPS vylepšená veľmi pružná 
hrubovrstvá malta;

4používa sa na lepenie izolačných 
dosiek a na realizáciu základnej 
omietky.

Vlastnosti 

4na lepenie a realizáciu základnej 
omietky v JUBIZOL FASÁDE (EPS 
dosky, tvrdé dosky a lamely z 
minerálnej vlny, XPS dosky);

4výnimočne ľahké nanášanie;

4veľká výdatnosť;

4možné nanášanie v hrúbke do 8 mm;

4veľmi pružná;

4veľmi paropriepustná.

ETAG 004

Podklad 

4izolačné dosky môžeme lepiť na 
akýkoľvek rovný, tvrdý, suchý a čistý 
podklad;

4vhodné podklady: tehlové murivo, 
betón, pórobetón, vláknocementové 
dosky, minerálne omietky;

4nevhodné podklady: drevené, kovové 
a plastové povrchy;

4teplota vzduchu a podkladu od +5°C 
do +35°C.

Príprava a nanášanie

4maltu pripravíme v miešačke 
na betón alebo ju zamiešame 
elektrickým miešadlom vo vhodne 
veľkom plastovom vedre s pridaním 
23 % vody;

4necháme ju odstáť 5 - 10 minút, aby 
hmota nabobtnala;

4doba spracovania 2 - 3 hod.;

4nanášame ju nerezovým hladidlom;

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

        

Farebné odtiene

4sivý.
Technické údaje

4spotreba na: (A) lepenie: 3 – 4 kg/m2; 
(B) základná omietka: ~1,2 kg/m2 
(pre hrúbku 1mm);

4hustota čerstvej malty: cca 1,20 kg/l;

4doba schnutia (T: +20ºC, r. vl.: 65%): 
24 hod./mm;

4faktor difúzneho odporu μ < 40;

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(d = 3 mm): < 0,12 m;

4kapilárna nasiakavosť (EN 1015-18):
< 0,03 kg/m2h0,5;

4prídržnosť k betónu:
v suchom stave (požiadavka: 0,25): 
> 0,25 Mpa.

Balenie / skladovanie

4papierové vrecia 20 kg 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch pri 
teplote +5°C až +25°C. Chrániť pred 
vlhkosťou.

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov.

P

JUBIZOL Strong fi x  lepiaca malta
Popis a oblasť použitia

4JUBIZOL Strong fix je mikroarmovaná 
cementová malta, ktorá je v 
kombinácii s ostatnými JUBIZOL 
komponentmi odolná proti 
krupobitiu;

4môže sa použiť aj na lepenie 
tepelnoizolačných dosiek a na 
realizáciu základnej omietky na viacej 
zaťažených fasádnych povrchoch s 
minimálnymi strešnými rímsami.

Vlastnosti 

4odolná proti krupobitiu v systéme 
JUBIZOL Strong;

4na lepenie a realizáciu základnej 
omietky v JUBIZOL FASÁDE (EPS 
dosky, tvrdé dosky a lamely z 
minerálnej vlny, XPS dosky);

4super pružná;

4dodatočne mikroarmovaná;

4veľmi paropriepustná.

ETAG 004

Podklad 

4tepelnoizolačné dosky môžeme lepiť 
na akýkoľvek rovný, tvrdý, suchý a 
čistý podklad;

4vhodné podklady: tehlové murivo, 
betón, pórobetón, vláknocementové 
dosky, minerálne omietky;

4nevhodné podklady: drevené, kovové 
a plastové povrchy;

4teplota vzduchu a podkladu od +5°C 
do +35°C.

Príprava a nanášanie

4maltu pripravíme v miešačke 
na betón alebo ju zamiešame 
elektrickým miešadlom vo vhodne 
veľkom plastovom vedre s pridaním 
20% vody;

4necháme ju odstáť 5 - 10 minút, aby 
hmota nabobtnala;

4doba spracovania 2 - 3 hod.;

4nanášame ju nerezovým hladidlom;

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

        

Farebné odtiene

4sivý.
Technické údaje

4spotreba na: (A) lepenie; (B) základná omietka:
- EPS dosky: (A) = 3,5 – 5 kg/m2;
(B) = 4,5 kg/m2

- minerálna vlna: (A) = 3,5 – 5 kg/m2;
(B) = 7,0 kg/m2

4hustota čerstvej malty: cca 1,60 kg/l;

4doba schnutia (T: +20ºC, r. vl.: 65%): 
24 hod./mm;

4faktor difúzneho odporu μ: < 50;

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(d = 3 mm): < 0,14 m;

4kapilárna nasiakavosť w24 (EN 1062-3): 
< 0,10 kg/m2h0,5;

4prídržnosť k betónu: v suchom stave 
(požiadavka: 0,25): > 0,60 Mpa.

Balenie / skladovanie

4papierové vrecia 20 kg 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch pri 
teplote +5°C až +25°C. Chrániť pred 
vlhkosťou.

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov.

Pop

4J
c
k
k
k

4m
te
re
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m

JUBIZOL Microair fi x  lepiaca malta v prírodne bielej farbe
Popis a oblasť použitia

4JUBIZOL Microair fix je veľmi 
paropriepustná, bielym cementom a 
inými prísadami vylepšená maltová 
zmes;

4používa sa na lepenie 
tepelnoizolačných dosiek a na 
realizáciu základnej omietky vo 
veľmi paropriepustných fasádnych 
tepelnoizolačných systémoch s 
tepelnou izoláciou expandovaný 
polystyrén (aj dierovaný).

Vlastnosti 

4na lepenie a realizáciu základnej 
omietky vo vysoko paropriepustnom 
tepelnoizolačnom systéme JUBIZOL 
Microair;

4prírodne biela farba;

4výnimočne vysoká paropriepustnosť;

4výborná prídržnosť.

ETAG 004

Podklad 

4tepelnoizolačné dosky môžeme lepiť 
na akýkoľvek rovný, tvrdý, suchý a 
čistý podklad;

4vhodné podklady: tehlové murivo, 
betón, pórobetón, vláknocementové 
dosky, minerálne omietky;

4nevhodné podklady: drevené, kovové 
a plastové povrchy;

4teplota vzduchu a podkladu od +5°C 
do +35°C.

Príprava a nanášanie

4maltu pripravíme v miešačke 
na betón alebo ju zamiešame 
elektrickým miešadlom vo vhodne 
veľkom plastovom vedre s pridaním 
20% vody;

4necháme ju odstáť 5 - 10 minút, aby 
hmota nabobtnala;

4doba spracovania 2 - 3 hod.;

4nanášame ju nerezovým hladidlom;

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

    

Farebné odtiene

4prírodne biely.
Technické údaje

4spotreba na: (A) lepenie; (B) základná omietka: 
- EPS dosky: (A) = 3,5 – 5 kg/m2;
(B) = 4,5 kg/m2

4hustota čerstvej malty: cca 1,58 kg/l;

4doba schnutia: 24 hod./mm;

4faktor difúzneho odporu μ: cca 25;

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(d = 3 mm): ~ 0,08 m, trieda I - vysoká;

4kapilárna nasiakavosť w24 (EN 1062-3): 
< 0,10 kg/m2h0,5;

4prídržnosť k betónu:
- v suchom stave (požiadavka: 0,25):
> 0,60 Mpa
- 2 hodiny po ponorení do vody 
(požiadavka: 0,08): >0,30 Mpa.

Balenie / skladovanie

4papierové vrecia 20 kg 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch pri 
teplote +5°C až +25°C. Chrániť pred 
vlhkosťou.

4trvanlivosť: minimálne 9 mesiacov.

Po

4

4
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6.2 Lepidlá a lepiace malty 

JUBIZOL LEPIACA MALTA  lepiaca malta
Popis a oblasť použitia

4JUBIZOL lepiaca malta je prášková, 
polymérnymi spojivami vylepšená 
veľmi pružná mikroarmovaná 
cementová malta;

4používa sa na lepenie 
tepelnoizolačných dosiek a na 
realizáciu základnej omietky.

Vlastnosti 

4na lepenie a realizáciu základnej 
omietky v JUBIZOL FASÁDE (EPS 
dosky, tvrdé dosky a lamely z 
minerálnej vlny), XPS dosky;

4veľmi elastická;

4mikroarmovaná;

4veľmi paropriepustná.

ETAG 004

Podklad 

4tepelnoizolačné dosky môžeme lepiť 
na akýkoľvek rovný, tvrdý, suchý a 
čistý podklad;

4vhodné podklady: tehlové murivo, 
betón, pórobetón, vláknocementové 
dosky, minerálne omietky;

4nevhodné podklady: drevené, kovové 
a plastové povrchy;

4teplota vzduchu a podkladu od +5°C 
do +35°C.

Príprava a nanášanie

4maltu pripravíme v miešačke 
na betón alebo ju zamiešame 
elektrickým miešadlom vo vhodne 
veľkom plastovom vedre s pridaním 
20% vody;

4necháme ju odstáť 5 - 10 minút, aby 
hmota nabobtnala;

4doba spracovania 2 - 3 hod.;

4nanášame ju nerezovým hladidlom;

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

        

Farebné odtiene

4sivý.
Technické údaje

4spotreba na: (A) lepenie; (B) základná omietka: 
- EPS dosky: (A) = 3,5 – 5 kg/m2;
(B) = 4,5 kg/m2

- minerálna vlna: (A) = 3,5 – 5 kg/m2; 
(B) = 7,0 kg/m2

4hustota čerstvej malty: cca 1,60 kg/l;

4doba schnutia: 24 hod./mm;

4faktor difúzneho odporu μ: < 50;

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(d = 3 mm): < 0,14 m;

4kapilárna nasiakavosť w24
(EN 1062-3): < 0,10 kg/m2h0,5;

4prídržnosť k betónu:
- v suchom stave (požiadavka: 0,25): 
> 0,60 Mpa.

Balenie / skladovanie

4papierové vrecia 20 kg 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch pri 
teplote +5°C až +25°C. Chrániť pred 
vlhkosťou.

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov.

Po

4

4

EPS LEPIACA MALTA  lepiaca malta
Popis a oblasť použitia

4EPS lepiaca malta je prášková, 
polymérnymi spojivami vylepšená 
veľmi pružná cementová maltová 
zmes;

4používa sa na lepenie EPS izolačných 
dosiek a na realizáciu základnej 
omietky v JUBIZOL fasáde s tepelnou 
izoláciou z EPS.

Vlastnosti 

4na lepenie a realizáciu základnej 
omietky v JUBIZOL FASÁDE s tepelnou 
izoláciou z EPS;

4veľmi pružná;

4veľmi paropriepustná.

ETAG 004

Podklad 

4tepelnoizolačné dosky môžeme lepiť 
na akýkoľvek rovný, tvrdý, suchý a 
čistý podklad;

4vhodné podklady: tehlové murivo, 
betón, pórobetón, vláknocementové 
dosky, minerálne omietky;

4nevhodné podklady: drevené, kovové 
a plastové povrchy;

4teplota vzduchu a podkladu od +5°C 
do +35°C.

Príprava a nanášanie

4maltu pripravíme v miešačke 
na betón alebo ju zamiešame 
elektrickým miešadlom vo vhodne 
veľkom plastovom vedre s pridaním 
20% vody;

4necháme ju odstáť 5 - 10 minút, aby 
hmota nabobtnala;

4doba spracovania 2 - 3 hod.;

4nanášame ju nerezovým hladidlom;

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

        

Farebné odtiene

4sivý.
Technické údaje

4spotreba na: (A) lepenie; (B) základná 
omietka na EPS dosky: (A) = 3,5 – 5 kg/m2; 
(B) = 4,5 kg/m2

4hustota čerstvej malty: cca 1,60 kg/l;

4doba schnutia: 24 hod./mm;

4faktor difúzneho odporu μ
(EN ISO 7783-2): < 50;

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(d = 3 mm): cca 0,14 m;

4kapilárna nasiakavosť w24 (EN 1062-3): 
< 0,10 kg/m2h0,5;

4prídržnosť k betónu: - v suchom stave 
(požiadavka: 0,25): > 0,60 Mpa
- 2 hodiny po ponorení do vody 
(požiadavka: 0,08): >0,30 Mpa.

Balenie / skladovanie

4papierové vrecia 20 kg 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch pri 
teplote +5°C až +25°C. Chrániť pred 
vlhkosťou.

4trvanlivosť: minimálne 9 mesiacov.

Popi

4EP
po
ve
zm

4po
do
om
izo

JUBIZOL LEPIDLO  lepidlo
Popis a oblasť použitia

4JUBIZOL lepidlo je prášková, 
polymérnymi spojivami vylepšená 
cementová malta. 

4používa sa len na lepenie EPS 
izolačných dosiek a dosiek z 
minerálnej vlny.

Vlastnosti 

4na lepenie izolačných dosiek; 

4nie je vhodné na realizáciu armovacej 
vrstvy;

4veľmi kvalitné fasádne lepidlo.

ETAG 004

Podklad 

4tepelnoizolačné dosky môžeme lepiť 
na akýkoľvek rovný, tvrdý, suchý a 
čistý podklad;

4vhodné podklady: tehlové murivo, 
betón, pórobetón, vláknocementové 
dosky, minerálne omietky;

4nevhodné podklady: drevené, kovové 
a plastové povrchy;

4teplota vzduchu a podkladu od +5°C 
do +35°C.

Príprava a nanášanie

4maltu pripravíme v miešačke 
na betón alebo ju zamiešame 
elektrickým miešadlom vo vhodne 
veľkom plastovom vedre s pridaním 
20% vody;

4necháme ju odstáť 5 - 10 minút, aby 
hmota nabobtnala;

4doba spracovania 2 - 3 hod.;

4nanášame ju nerezovým hladidlom;

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

    

Farebné odtiene

4žltosivý.
Technické údaje

4spotreba na: (A) lepenie
- EPS dosky: (A) = 3,5 – 5 kg/m2,
- minerálna vlna : (A) = 3,5 – 5 kg/m2;

4hustota čerstvej malty: cca 1,60 kg/l;

4doba schnutia: 24 hod./mm;

4faktor difúzneho odporu μ: < 50;

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(d = 3 mm): cca 0,10 m;

4kapilárna nasiakavosť w24 (EN 1062-3): 
< 0,10 kg/m2h0,5;

4prídržnosť k betónu:
- v suchom stave (požiadavka: 0,25):
> 0,60 Mpa
- 2 hodiny po ponorení do vody
(požiadavka: 0,08): >0,30 Mpa.

Balenie / skladovanie

4papierové vrecia 20 kg 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch pri 
teplote +5°C až +25°C. Chrániť pred 
vlhkosťou.

4trvanlivosť: minimálne 9 mesiacov.

Po
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NOVINKA

6.2 Lepidlá a lepiace malty  

JUB UNIFIX  fasádna vyrovnávacia omietka
Popis a oblasť použitia

4JUB UNIFIX je prášková, polymérnymi 
spojivami vylepšená cementová 
maltová zmes;

4používa sa na lepenie EPS izolačných 
dosiek a na realizáciu základnej 
omietky v tepelnoizolačnom systéme 
s tepelnou izoláciou z EPS.

Vlastnosti 

4na lepenie a realizáciu základnej 
omietky v tepelnoizolačnom systéme 
s tepelnou izoláciou z EPS;

4môže sa použiť aj na lepenie 
pórobetónových (siporexových) 
blokov pri stavbe ľahkých priečok;

4dobrá prídržnosť.

ETAG 004

Podklad 

4tepelnoizolačné dosky môžeme lepiť 
na akýkoľvek rovný, tvrdý, suchý a 
čistý podklad;

4vhodné podklady: tehlové murivo, 
betón, pórobetón, vláknocementové 
dosky, minerálne omietky;

4nevhodné podklady: drevené, kovové 
a plastové povrchy;

4teplota vzduchu a podkladu od +5°C 
do +35°C.

Príprava a nanášanie

4maltu pripravíme v miešačke 
na betón alebo ju zamiešame 
elektrickým miešadlom vo vhodne 
veľkom plastovom vedre s pridaním 
5 l vody;

4necháme ju odstáť 5 - 10 minút, aby 
hmota nabobtnala;

4doba spracovania 2 - 3 hod.;

4nanášame ju nerezovým hladidlom;

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

    

Farebné odtiene

4sivý.
Technické údaje

4spotreba na: (A) lepenie; (B) základná 
omietka na EPS dosky: (A) = 3,5 – 5 kg/m2; 
(B) = 1,5 kg/m2 pre každý 1 mm hrúbky; 
závisí od druhu tepelnej  izolácie a od 
spôsobu záverečnej úpravy fasády;

4hustota čerstvej malty: cca 1,60 kg/l;

4doba schnutia: 24 hod./mm;

4faktor difúzneho odporu μ
(EN ISO 7783-2): < 20;

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(d = 3 mm): cca 0,06 m;

4kapilárna nasiakavosť w24
(EN 1062-3): < 0,05 kg/m2h0,5;

4prídržnosť k betónu: - v suchom stave 
(požiadavka: 0,25): > 0,25 Mpa.

Balenie / skladovanie

4papierové vrecia 25 kg 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch pri 
teplote +5°C až +25°C. Chrániť pred 
vlhkosťou.

4trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov.VINKA

JUBIZOL DISPERZNÁ MALTA  bezcementová základná omietka na EPS

Popis a oblasť použitia

4JUBIZOL disperzná malta 
je  bezcementová sklenými a 
celulóznymi vláknami mikroarmovaná 
malta vyrobená na základe 
polymérnych spojív; 

4používa sa na realizáciu 
základnej omietky vo fasádnych 
tepelnoizolačných systémoch 
JUBIZOL ZF a JUBIZOL KS s tepelnou 
izoláciou expandovaný polystyrén 
EPS, v ktorých sú na záverečnú úpravu 
použité tenkovrstvé akrylátové a 
silikónové dekoračné omietky.

Vlastnosti 

4výnimočná pružnosť;

4paropriepustná;

4dobrá prídržnosť na izolačné dosky;

4používa sa aj na montované objekty;

4nie je vhodná na lepenie.

ETAG 004

Podklad 

4vhodný podklad je izolačný podklad z 
expandovaného polystyrénu, pričom 
na záverečnú úpravu sú použité 
tenkovrstvé akrylátové a silikónové 
dekoračné omietky;

4teplota vzduchu a podkladu +5°C 
až +35°C.

Príprava a nanášanie

4podľa potreby premiešame;

4na nanášanie používame zubové 
nerezové hladidlo alebo strojne;

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

      

Farebné odtiene

4biely.
Technické údaje

4spotreba na: (B) základnú omietku; 
EPS dosky: (B) = 3,8 kg/m2;

4hustota: cca 1,5 kg/l;

4pH: 8,6;

4hrúbka vrstvy: < 2,5 mm;

4doba schnutia: 24 hod./mm;

4faktor difúzneho odporu μ
(EN ISO 7783-2): < 700;

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(d = 2 mm): < 1,4 m, 
trieda II (stredná priepustnosť pre 
vodnú paru);

4kapilárna nasiakavosť w24
(EN 1062-3): < 0,50 kg/m2h0,5,
trieda II (stredná).

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 25 kg 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť. Chrániť pred slnkom.

4trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov.

JUBIZOL DISPERZNÉ LEPIDLO  bezcementové lepidlo na EPS

Popis a oblasť použitia

4JUBIZOL disperzné lepidlo 
je  bezcementové sklenými a 
celulóznymi vláknami mikroarmované 
lepidlo vyrobené na základe 
disperzných spojív;

4pastovitá zmes sa vo fasádnom 
tepelnoizolačnom systéme     
JUBIZOL ZF používa na lepenie 
expandovaného polystyrénu.

Vlastnosti 

4vhodné na podklady ako sú 
vláknocementové, vláknosadrové, 
vodoodpudivé OSB dosky, 
drevotriesky a pod.;

4veľká pružnosť a pevnosť;

4veľmi dobrá prídržnosť izolačných 
dosiek;

4používa sa predovšetkým na 
montovaných objektoch.

Podklad 

4fasádny povrch musí byť čistý, bez 
prachu a iných neprídržných častíc, 
bez zvyškov olejov a mastnoty.

4vhodné podklady: izolačný obklad z 
expandovaného polystyrénu lepíme 
na povrchy z vláknocementových, 
vláknosadrových, vodoodpudivých 
OSB dosiek, nenasiakavých 
drevotriesok a nenasiakavých 
preglejok a pod.

Príprava a nanášanie

4zmes premiešame a podľa potreby ju 
zriedime vodou (do 1%);

4nanášame ju zubovým nerezovým 
hladidlom.

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

    

Farebné odtiene

4sivý.
Technické údaje

4spotreba na: (A) lepenie - EPS dosky:
(A) = 1,9 – 2,5 kg/m2 (závisí od podkladu);

4hustota: cca 1,7 kg/l;

4pH: 9,0;

4hrúbka vrstvy: < 4 mm;

4doba schnutia (T: 20ºC, r. vl.: 65%): 
pre ďalšiu úpravu: 2 až 3 dni;

4faktor difúzneho odporu μ
(EN ISO 7783-2): < 700;

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(d = 2 mm): < 1,4 m, trieda II (stredná 
priepustnosť pre vodnú paru);

4kapilárna nasiakavosť w24
(EN 1062-3): < 0,50 kg/m2h0,5

trieda II (stredná).

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 25 kg 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť. Chrániť pred slnkom.

4trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov.
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6.3 Tepelnoizolačné dosky

JUBIZOL EPS F – W0 (biely EPS s rovnou hranou) EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)70

Popis a oblasť použitia

4doska z expandovaného polystyrénu (EPS);

4ako tepelná izolácia v kontaktných tepelnoizolačných systémoch s tenkovrstvými 
omietkami;

4používa sa pri novostavbách, ako aj pri obnove fasád stávajúcich objektov;

4znižuje možnosť vzniku kondenzácie na povrchu vnútorných stien fasád;

4ochrana pred nadmerným dilatačným pôsobením;

4ekonomická tepelná ochrana obvodových stien.

Vlastnosti 

4výborný tepelný izolant;

4malá nasiakavosť;

4odolný a trvácny;

4priepustný pre vodnú paru;

4nedráždi a nedrobí sa;

4má dobré mechanické vlastnosti pri 
malej hmotnosti;

4šetrný k životnému prostrediu;

4výborná prídržnosť s lepidlami a 
maltami;

4rozmerovo stály;

4jednoduchá aplikácia.

Rozmery / technické údaje

4šírka / dĺžka: 50 / 100 cm;

4hrúbka dosiek: 1 až 30 cm;

4objemová hmotnosť: 15 - 17 kg/m3;

4súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,039 W/mK;

4faktor difúzneho odporu μ: 20 - 40;

4reakcia na oheň (EN 13501-1): E, v JUBIZOL systéme B-s1, d0;

4nasiakavosť: < 2%;

4pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky: 150 kPa.

Skladovanie / montáž / zvláštnosti

4dosky sú zabalené v PE fólii (veľkosť balíka ~ 0,25 m3). V každom balíku je lístok 
s vyhlásením o parametroch v súlade s normou EN 13163 a všetkými údajmi o 
výrobku, identifikačnými označeniami, účelom použitia, certifikačným orgánom/
laboratóriom, ktorý kontroluje kvalitu atď.;

4EPS dosky môžeme rezať nožom, pílkou alebo elektrickou rezačkou.

4Lepenie dosiek na fasádu vykonávame podľa pravidiel tehlovej väzby.

JUBIZOL EPS F – W1 (biely EPS s drážkou) EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)70

Popis a oblasť použitia

4doska z expandovaného polystyrénu (EPS);

4vzhľadom na drážky je znížená možnosť vzniku tepelných mostov;

4ako tepelná izolácia v kontaktných tepelnoizolačných systémoch s tenkovrstvými 
omietkami;

4používa sa pri novostavbách, ako aj pri obnove fasád stávajúcich objektov;

4znižuje možnosť vzniku kondenzácie na povrchu vnútorných stien fasád;

4ochrana pred nadmerným dilatačným pôsobením.

Vlastnosti 

4výborný tepelný izolant;

4malá nasiakavosť;

4odolný a trvácny;

4priepustný pre vodnú paru;

4nedráždi a nedrobí sa;

4má dobré mechanické vlastnosti pri 
malej hmotnosti;

4šetrný k životnému prostrediu;

4výborná prídržnosť s lepidlami a 
maltami;

4rozmerovo stály;

4jednoduchá aplikácia.

Rozmery / technické údaje

4šírka / dĺžka: 50 / 100 cm;

4hrúbka dosiek: 4 až 30 cm;

4objemová hmotnosť: 15 - 17 kg/m3;

4súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,039 W/mK;

4faktor difúzneho odporu μ: 20 - 40;

4reakcia na oheň (EN 13501-1): E, v JUBIZOL systéme B-s1, d0;

4nasiakavosť: < 2%;

4pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky: 150 kPa.

Skladovanie / montáž / zvláštnosti

4drážka znemožňuje, aby sa fasádne lepidlo dostalo do stykov dosiek;

4dosky sú zabalené v PE fólii (veľkosť balíka ~ 0,25 m3). V každom balíku je lístok 
s vyhlásením o parametroch v súlade s normou EN 13163 a všetkými údajmi o 
výrobku, identifikačnými označeniami, účelom použitia, certifikačným orgánom/
laboratóriom, ktorý kontroluje kvalitu atď.;

4EPS dosky môžeme rezať nožom, pílkou alebo elektrickou rezačkou.

4Lepenie dosiek na fasádu vykonávame podľa pravidiel tehlovej väzby.

JUBIZOL EPS F – W2 (biely dierovaný EPS) EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)70

Popis a oblasť použitia

4doska z expandovaného polystyrénu (EPS);

4zlepšená paropriepustnosť;

4ako tepelná izolácia v kontaktných tepelnoizolačných systémoch s tenkovrstvými 
omietkami;

4používa sa pri novostavbách, ako aj pri obnove fasád stávajúcich objektov;

4znižuje možnosť vzniku kondenzácie na povrchu vnútorných stien fasád;

4ochrana pred nadmerným dilatačným pôsobením;

4ekonomická tepelná ochrana obvodových stien.

Vlastnosti 

4lepšia priepustnosť pre vodnú paru;

4výborný tepelný izolant;

4malá nasiakavosť;

4odolný a trvácny;

4nedráždi a nedrobí sa;

4má dobré mechanické vlastnosti pri 
malej hmotnosti;

4šetrný k životnému prostrediu;

4výborná prídržnosť s lepidlami a 
maltami;

4rozmerovo stály;

4jednoduchá aplikácia.

Rozmery / technické údaje

4šírka / dĺžka: 50 / 100 cm;

4hrúbka dosiek: 4 až 30 cm;

4objemová hmotnosť: 15 - 17 kg/m3;

4súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,039 W/mK;

4faktor difúzneho odporu μ: 10;

4reakcia na oheň (EN 13501-1): E , v JUBIZOL systéme B-s1,d0;

4nasiakavosť: < 2%;

4pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky: 150 kPa.

Skladovanie / montáž / zvláštnosti

4dosky sú zabalené v PE fólii (veľkosť balíka ~ 0,25 m3). V každom balíku je lístok 
s vyhlásením o parametroch v súlade s normou EN 13163 a všetkými údajmi o 
výrobku, identifikačnými označeniami, účelom použitia, certifikačným orgánom/
laboratóriom, ktorý kontroluje kvalitu atď.;

4EPS dosky môžeme rezať nožom, pílkou alebo elektrickou rezačkou.

4Lepenie dosiek na fasádu vykonávame podľa pravidiel tehlovej väzby.

JUBIZOL EPS F – W3 (biely EPS so zárezmi) EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)70

Popis a oblasť použitia

4doska z expandovaného polystyrénu (EPS);

4na realizáciu tepelnoizolačnej vrstvy hrúbky nad 20 cm;

4ako tepelná izolácia v kontaktných tepelnoizolačných systémoch s tenkovrstvými 
omietkami;

4používa sa pri novostavbách, ako aj pri obnove fasád stávajúcich objektov;

4znižuje možnosť vzniku kondenzácie na povrchu vnútorných stien fasád;

4ochrana pred nadmerným dilatačným pôsobením.

Vlastnosti 

4výborný tepelný izolant;

4malá nasiakavosť;

4odolný a trvácny;

4priepustný pre vodnú paru;

4nedráždi a nedrobí sa;

4má dobré mechanické vlastnosti pri 
malej hmotnosti;

4šetrný k životnému prostrediu;

4výborná prídržnosť s lepidlami a 
maltami;

4rozmerovo stály;

4jednoduchá aplikácia.

Rozmery / technické údaje

4šírka / dĺžka: 50 / 100 cm;

4hrúbka dosiek: 20 až 30 cm;

4objemová hmotnosť: 15 - 17 kg/m3;

4súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,039 W/mK;

4faktor difúzneho odporu μ: 20 - 40;

4reakcia na oheň (EN 13501-1): E , v JUBIZOL systéme B-s1, d0;

4nasiakavosť: < 2%;

4pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky: 150 kPa.

Skladovanie / montáž / zvláštnosti

4dosky sú zabalené v PE fólii (veľkosť balíka ~ 0,25 m3). V každom balíku je lístok 
s vyhlásením o parametroch v súlade s normou EN 13163 a všetkými údajmi o 
výrobku, identifikačnými označeniami, účelom použitia, certifikačným orgánom/
laboratóriom, ktorý kontroluje kvalitu atď.;

4EPS dosky môžeme rezať nožom, pílkou alebo elektrickou rezačkou.

4Lepenie dosiek na fasádu vykonávame podľa pravidiel tehlovej väzby.
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6.3 Tepelnoizolačné dosky

JUBIZOL EPS F GRAPHITE – G0 (šedý EPS s rovnou hranou) EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-BS125-TR150-CS(10)80

Popis a oblasť použitia

4doska z expandovaného polystyrénu (EPS) s prísadou grafitu;

4zvláštnosťou grafitového EPS sú použité častice grafitu, ktoré odrážajú teplo, podobne ako 
to so svetlom robí zrkadlo, a tým podstatne znižujú prenos teploty;

4v porovnaní s bielym EPS majú lepšie tepelnoizolačné vlastnosti o 20%, čo pri rovnakej 
energetickej náročnosti objektu znamená o pätinu tenšiu vrstvu tepelnej izolácie;

4potrebná menšia hrúbka fasádneho obalu budovy, čo je dôležité hlavne pri vonkajších 
parapetných doskách, (terasách, balkónoch), ako aj pri menšom objeme pri doprave 
materiálu;

4ako tepelná izolácia v kontaktných tepelnoizolačných systémoch s tenkovrstvými 
omietkami;

4používa sa pri novostavbách, ako aj pri obnove fasád stávajúcich objektov;

4znižuje možnosť vzniku kondenzácie na povrchu vnútorných stien fasád;

4ochrana pred nadmerným dilatačným pôsobením;

4optimálna a ekonomická tepelná ochrana obvodových stien.

Vlastnosti 

4o 20% lepší tepelný izolant v 
porovnaní s bielym EPS;

4malá nasiakavosť;

4odolný a trvácny;

4priepustný pre vodnú paru;

4nedráždi a nedrobí sa;

4má dobré mechanické vlastnosti pri 
malej hmotnosti;

4šetrný k životnému prostrediu;

4výborná prídržnosť s lepidlami a 
maltami;

4rozmerovo stály;

4jednoduchá aplikácia.

Rozmery / technické údaje

4šírka / dĺžka: 50 / 100 cm;

4hrúbka dosiek: 1 až 30 cm;

4objemová hmotnosť: 15 - 17 kg/m3;

4súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,032 W/mK;

4faktor difúzneho odporu μ: 20 - 40;

4reakcia na oheň (EN 13501-1): E , v JUBIZOL systéme B-s1, d0;

4nasiakavosť: < 2 %;

4pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky: 150 kPa.

Skladovanie / montáž / zvláštnosti

4tepelnoizolačné dosky nesmú byť vystavené priamym slnečným lúčom;

4pri lepení tepelnoizolačných dosiek na podklad je povinné použitie ochranných 
závesov;

4dosky sú zabalené v PE fólii (veľkosť balíka ~ 0,25 m3). V každom balíku je lístok 
s vyhlásením o parametroch v súlade s normou EN 13163 a všetkými údajmi o 
výrobku, identifikačnými označeniami, účelom použitia, certifikačným orgánom/
laboratóriom, ktorý kontroluje kvalitu atď.;

4EPS dosky môžeme rezať nožom, pílkou alebo elektrickou rezačkou.

4Lepenie dosiek na fasádu vykonávame podľa pravidiel tehlovej väzby.

JUBIZOL EPS F GRAPHITE – G1 (šedý EPS s drážkou) EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-BS125-TR150-CS(10)80

Popis a oblasť použitia

4doska z expandovaného polystyrénu (EPS) s prísadou grafitu;

4vzhľadom na drážky je znížená možnosť vzniku tepelných mostov;

4zvláštnosťou grafitového EPS sú použité častice grafitu, ktoré odrážajú teplo, podobne ako 
to so svetlom robí zrkadlo, a tým podstatne znižujú prenos teploty;

4v porovnaní s bielym EPS majú lepšie tepelnoizolačné vlastnosti o 20%, čo pri rovnakej 
energetickej náročnosti objektu znamená o pätinu tenšiu vrstvu tepelnej izolácie;

4potrebná menšia hrúbka fasádneho obalu budovy, čo je dôležité hlavne pri vonkajších 
parapetných doskách, (terasách, balkónoch), ako aj pri menšom objeme pri doprave 
materiálu;

4ako tepelná izolácia v kontaktných tepelnoizolačných systémoch s tenkovrstvými 
omietkami;

4používa sa pri novostavbách, ako aj pri obnove fasád stávajúcich objektov;

4znižuje možnosť vzniku kondenzácie na povrchu vnútorných stien fasád;

4ochrana pred nadmerným dilatačným pôsobením;

4optimálna a ekonomická tepelná ochrana obvodových stien.

Vlastnosti 

4o 20% lepší tepelný izolant v 
porovnaní s bielym EPS;

4malá nasiakavosť;

4odolný a trvácny;

4priepustný pre vodnú paru;

4nedráždi a nedrobí sa;

4má dobré mechanické vlastnosti pri 
malej hmotnosti;

4šetrný k životnému prostrediu;

4výborná prídržnosť s lepidlami a 
maltami;

4rozmerovo stály;

4jednoduchá aplikácia.

Rozmery / technické údaje

4šírka / dĺžka: 50 / 100 cm;

4hrúbka dosiek: 4 až 30 cm;

4objemová hmotnosť: 15 - 17 kg/m3;

4súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,032 W/mK;

4faktor difúzneho odporu μ: 20 - 40;

4reakcia na oheň (EN 13501-1): E , v JUBIZOL systéme B-s1, d0;

4nasiakavosť: < 2 %;

4pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky: 150 kPa.

Skladovanie / montáž / zvláštnosti

4drážka znemožňuje, aby sa fasádne lepidlo dostalo do stykov dosiek;

4tepelnoizolačné dosky nesmú byť vystavené priamym slnečným lúčom;

4pri lepení tepelnoizolačných dosiek na podklad je povinné použitie ochranných 
závesov;

4dosky sú zabalené v PE fólii (veľkosť balíka ~ 0,25 m3). V každom balíku je lístok 
s vyhlásením o parametroch v súlade s normou EN 13163 a všetkými údajmi o 
výrobku, identifikačnými označeniami, účelom použitia, certifikačným orgánom/
laboratóriom, ktorý kontroluje kvalitu atď.;

4EPS dosky môžeme rezať nožom, pílkou alebo elektrickou rezačkou.

4Lepenie dosiek na fasádu vykonávame podľa pravidiel tehlovej väzby.

JUBIZOL EPS F GRAPHITE – G2 (šedý dierovaný) EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-BS125-TR150-CS(10)80

Popis a oblasť použitia

4doska z expandovaného polystyrénu (EPS) s prísadou grafitu;

4na realizáciu tepelnoizolačnej vrstvy hrúbky nad 20 cm;

4zvláštnosťou grafitového EPS sú použité častice grafitu, ktoré odrážajú teplo, podobne ako 
to so svetlom robí zrkadlo, a tým podstatne znižujú prenos teploty;

4v porovnaní s bielym EPS majú lepšie tepelnoizolačné vlastnosti o 20%, čo pri rovnakej 
energetickej náročnosti objektu znamená o pätinu tenšiu vrstvu tepelnej izolácie;

4potrebná menšia hrúbka fasádneho obalu budovy, čo je dôležité hlavne pri vonkajších 
parapetných doskách, (terasách, balkónoch), ako aj pri menšom objeme pri doprave 
materiálu;

4ako tepelná izolácia v kontaktných tepelnoizolačných systémoch s tenkovrstvými 
omietkami;

4používa sa pri novostavbách, ako aj pri obnove fasád stávajúcich objektov;

4znižuje možnosť vzniku kondenzácie na povrchu vnútorných stien fasád;

4ochrana pred nadmerným dilatačným pôsobením;

4optimálna a ekonomická tepelná ochrana obvodových stien.

Vlastnosti 

4o 20% lepší tepelný izolant v 
porovnaní s bielym EPS;

4malá nasiakavosť;

4odolný a trvácny;

4priepustný pre vodnú paru;

4nedráždi a nedrobí sa;

4má dobré mechanické vlastnosti pri 
malej hmotnosti;

4šetrný k životnému prostrediu;

4výborná prídržnosť s lepidlami a 
maltami;

4rozmerovo stály;

4jednoduchá aplikácia.

Rozmery / technické údaje

4šírka / dĺžka: 50 / 100 cm;

4hrúbka dosiek: 20 až 30 cm;

4objemová hmotnosť: 15 - 17 kg/m3;

4súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,032 W/mK;

4faktor difúzneho odporu μ: 20 - 40;

4reakcia na oheň (EN 13501-1): E , v JUBIZOL systéme B-s1, d0;

4nasiakavosť: < 2 %;

4pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky: 150 kPa.

Skladovanie / montáž / zvláštnosti

4tepelnoizolačné dosky nesmú byť vystavené priamym slnečným lúčom;

4pri lepení tepelnoizolačných dosiek na podklad je povinné použitie ochranných 
závesov;

4dosky sú zabalené v PE fólii (veľkosť balíka ~ 0,25 m3). V každom balíku je lístok 
s vyhlásením o parametroch v súlade s normou EN 13163 a všetkými údajmi o 
výrobku, identifikačnými označeniami, účelom použitia, certifikačným orgánom/
laboratóriom, ktorý kontroluje kvalitu atď.;

4EPS dosky môžeme rezať nožom, pílkou alebo elektrickou rezačkou.

4Lepenie dosiek na fasádu vykonávame podľa pravidiel tehlovej väzby.

JUBIZOL EPS F STRONG S0 premium EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S5-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-BS150-TR150-CS(10)100-WL(T)2

Popis a oblasť použitia

4doska z expandovaného polystyrénu (EPS) vyrobená vo forme;

4EPS F STRONG premium sa vyznačuje výnimočnou nenasiakavosťou z dôvodu 
uzatvorenej štruktúry expandovaných guličiek a plní funkciu mechanickej ochrany 
hydroizolácie a tepelnej ochrany budovy;

4zvlášť vhodný na realizáciu sokla fasády, resp. na izoláciu podzemných častí budovy, 
klasických a obrátených plochých striech;

4obojstranne štruktúrovaný povrch pre výbornú prídržnosť lepidiel a mált;

4optimálna a ekonomická tepelná ochrana obvodových stien pod a nad terénom.

Vlastnosti 

4uzavretá štruktúra buniek - 
nenasiakavý;

4výborný tepelný izolant;

4odolný a trvácny;

4nedráždi a nedrobí sa;

4má dobré mechanické vlastnosti pri 
malej hmotnosti;

4šetrný k životnému prostrediu;

4rebrový raster na povrchu 
zabezpečuje dobrú prídržnosť 
lepidiel;

4rozmerovo stály;

4jednoduchá aplikácia.

Rozmery / technické údaje

4šírka / dĺžka: 50 / 100 cm;

4hrúbka dosiek: 2 až 30 cm;

4objemová hmotnosť: 15 - 17 kg/m3;

4súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,037 W/mK;

4reakcia na oheň (EN 13501-1): E , v JUBIZOL systéme B-s1, d0;

4nasiakavosť: < 2 %;

4pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky: 150 kPa.

Skladovanie / montáž / zvláštnosti

4dosky sú zabalené v PE fólii (veľkosť balíka ~ 0,25 m3). V každom balíku je lístok 
s vyhlásením o parametroch v súlade s normou EN 13163 a všetkými údajmi o 
výrobku, identifikačnými označeniami, účelom použitia, certifikačným orgánom/
laboratóriom, ktorý kontroluje kvalitu atď.;

4pri lepení na hydroizolačné bitúmenové pásy odporúčame použitie špeciálnych 
lepidiel alebo najskôr posypanie nahriatej bitúmenovej izolácie  kremičitým 
pieskom. Takto umožníme dobrú prídržnosť lepidla, ktoré je na cementovom 
základe;

4EPS STRONG dosky môžeme rezať nožom, pílkou alebo elektrickou rezačkou.

  NOVINKA
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6.3 Tepelnoizolačné dosky

XPS DOSKY XPS-EN 13163-T1-CS-(10)300-DS(TH)-WL(T)1,5-MU50

Popis a oblasť použitia

4doska z extrudovaného polystyrénu (XPS);

4odolná proti mechanickému zaťaženiu, nenasiakavá tepelnoizolačná doska s 
obojstranne štruktúrovaným povrchom pre lepšiu prídržnosť mált, lepidla a betónu;

4používa sa na exponovaných fasádach, sokloch, špaletách.

Vlastnosti 

4veľmi nízka nasiakavosť materiálu;

4dobrá prídržnosť s lepidlami a 
základnými omietkami;

4výnimočná pevnosť v tlaku a v ťahu;

4veľká odolnosť proti mechanickému 
zaťaženiu;

4európske technické osvedčenie pre 
fasády (ETICS);

4vyhovujúca paropriepustnosť.

Rozmery / technické údaje

4šírka / dĺžka: 60 / 125 cm;

4hrúbka dosiek: 2 až 12 cm;

4súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,035 W/mK;

4faktor difúzneho odporu μ: 50;

4pevnosť v tlaku: 200-300 Kpa (10% def.);

4prípustné rovnomerné zaťaženie: 4000 kg/m2;

4reakcia na oheň (EN 13501-1): E;

4pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky: >400 kPa.

Skladovanie / montáž / zvláštnosti

4pri lepení na hydroizolačné bitúmenové pásy odporúčame použitie špeciálnych 
lepidiel alebo najskôr posypanie nahriatej bitúmenovej izolácie  kremičitým 
pieskom;

4takto umožníme dobrú prídržnosť lepidla, ktoré je na cementovom základe;

4pre podrobnejšie návody kontaktujte technické oddelenia JUB.

LAMELY Z MINERÁLNEJ VLNY  pre kontaktné tepelnoizolačné systémy
Popis a oblasť použitia

4fasádne lamely používame na tepelnú izoláciu obvodových stien v kontaktných 
tepelnoizolačných systémoch s tenkovrstvými omietkami;

4z dôvodu kolmo orientovaných vlákien má lamela vysokú pevnosť v ťahu.

4MW-EN13162-T5-DS(TH)-TR80-WS-MU1,2 

Vlastnosti 

4vysoká pevnosť v ťahu;

4veľká tepelnoizolačná schopnosť;

4požiarna ochrana objektu;

4výborná paropriepustnosť;

4dobré ohýbanie lamely, je vhodná na 
izoláciu zaoblených fasád, stĺpov...;

4jednoduchá a rýchla aplikácia;

4vhodná pre novostavby a obnovy 
budov (potrebná rovinnosť podkladu 
je +/- 1 cm na 4 m);

4certifikované v autorizovanom inštitúte 
pre stavebné izolácie FIW München;

4kontaktný zatepľovací systém s 
lamelami z minerálnej vlny má ETA 
podľa ETAG 004.

Rozmery / technické údaje

4rozmery lamiel: 1200 x 200 mm;

4hrúbka lamiel: 20 až 260 mm;

4súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,040 W/mK;

4faktor difúzneho odporu μ: max. 3,3;

4reakcia na oheň (EN 13501-1): A1;

4pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky: 80 kPa

Skladovanie / montáž / zvláštnosti

4lamely lepíme na stenu celoplošne;

4dodatočné kotvenie pri novostavbách (resp. dobre únosných podkladoch) do 
hrúbky lamely 16 cm a výške objektov do 20 m nie je potrebné.

DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY  pre kontaktné tepelnoizolačné systémy MW-EN13162-T5-DS(TH)-TR15-WS-MU1,6

Popis a oblasť použitia

4fasádne dosky používame na tepelnú izoláciu obvodových stien v kontaktných 
tepelnoizolačných systémoch s tenkovrstvými omietkami;

4dosky zvlášť odporúčame na obnovu starých objektov.

Vlastnosti 

4veľká tepelnoizolačná schopnosť;

4požiarna ochrana objektu;

4veľmi dobrá paropriepustnosť;

4dobrá zvuková izolačná schopnosť  
vzhľadom na vláknitú štruktúru 
materiálu;

4dobrá pevnosť v ťahu;

4výborná na sanácie fasád a vhodná 
pre všetky druhy kontaktných fasád;

4certifikované v autorizovanom 
inštitúte pre stavebné izolácie FIW 
München;

4kontaktný zatepľovací systém s 
doskami z minerálnej vlny má ETA 
podľa ETAG 004.

Rozmery / technické údaje

4rozmery dosiek: 1000 x 600 mm;

4hrúbka dosiek: 50 až 240 mm;

4súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,036 W/mK;

4faktor difúzneho odporu μ: max. 3,5;

4reakcia na oheň (EN 13501-1): A1;

4pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky: 10 kPa.

Skladovanie / montáž / zvláštnosti

4dosky sú z dôvodu spôsobu prichytávania určené hlavne na obnovu fasád, 
samozrejme sa môžu použiť aj na novostavby;

4dosky sa lepia po obvode a v ploche dosky neprerušovanými pásmi a dodatočne 
mechanicky prichytávajú s 3 hmoždinkami na dosku, resp. 6 hmoždinkami na m2;

4odporúča sa systém W kotvenia dosky;
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6.4 Prichytávanie tepelných izolácií

HMOŽDINKA PLASTOVÁ ejotherm STR U 2G  skrutkovacia hmoždinka

Popis a oblasť použitia

4univerzálna hmoždinka pre zapustenú a povrchovú montáž na dodatočné kotvenie 
tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL.

Vlastnosti 

4o 40% rýchlejšie zaskrutkovanie;

4krátke kotevné dĺžky;

4vysoké zaťaženia, maximálna 
bezpečnosť a výhodná spotreba 
kotiev;

4trvalý prítlak;

4predmontovaná skrutka pre rýchlu 
montáž.

Rozmery / technické údaje

4priemer drieku: 8 mm;

4priemer taniera: 60 mm;

4kotevná hĺbka: 25 (65) mm;

4bodový súčiniteľ prestupu tepla χ = 0,001 W/K pre zapustenú montáž;

4kategórie použitia: A, B, C, D, E

4dĺžky hmoždiniek: 115 až 455 mm.

Skladovanie / montáž / zvláštnosti

4balenie: 100 ks;

4zapustená a povrchová montáž;

4kotvenie vykonávame podľa pravidiel uvedených v technických listoch JUBIZOL 
zatepľovacích systémov a pravidiel výrobcu Ejot.

HMOŽDINKA PLASTOVÁ EJOT H1 eco  natĺkacia hmoždinka

Popis a oblasť použitia

4univerzálna natĺkacia hmoždinka na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v 
kontaktných tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL;

4pre betón, plné a dierované murovacie materiály.

Vlastnosti 

4stabilný oceľový tŕň;

4krátka kotevná dĺžka;

4použiteľná s prídavným tanierom;

4predmontovaný tŕň pre rýchlu 
montáž.

Rozmery / technické údaje

4priemer drieku: 8 mm;

4priemer taniera: 60 mm;

4kotevná hĺbka: 25 mm;

4bodový súčiniteľ prestupu tepla χ = 0,001 W/K;

4kategórie použitia: A, B, C

4dĺžky hmoždiniek: 95 až 295 mm;

Skladovanie / montáž / zvláštnosti

4balenie: 100 ks;

4kotvenie vykonávame podľa pravidiel uvedených v technických listoch JUBIZOL 
zatepľovacích systémov a pravidiel výrobcu Ejot.

HMOŽDINKA PLASTOVÁ ejotherm NTK U natĺkacia hmoždinka

Popis a oblasť použitia

4univerzálna natĺkacia hmoždinka na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v 
kontaktných tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL;

4pre betón, plné a dierované murovacie materiály.

Vlastnosti 

4teleskopický efekt;

4minimalizované riziko poškodenia 
rozperného tŕňa z plastu vystuženého 
sklenými vláknami;

4predmontovaný tŕň pre rýchlu 
montáž.

Rozmery / technické údaje

4priemer drieku: 8 mm;

4priemer taniera: 60 mm;

4kotevná hĺbka: 40 mm;

4bodový súčiniteľ prestupu tepla χ = 0,000 W/K;

4kategórie použitia: A, B, C

4dĺžky hmoždiniek: 95 až 230 mm;

Skladovanie / montáž / zvláštnosti

4balenie: dĺžky 90 až 150 mm po 200 ks; dĺžky 170 až 230 mm po 100 ks;

4kotvenie vykonávame podľa pravidiel uvedených v technických listoch JUBIZOL 
zatepľovacích systémov a pravidiel výrobcu Ejot.
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ZAKLADACÍ PROFIL ALU  zakladací profi l
Popis a oblasť použitia

4používame ho pre presné založenie 
tepelnoizolačných dosiek do roviny 
v kontaktnom tepelnoizolačnom 
systéme JUBIZOL;

4na presné založenie vertikálnej roviny 
fasády;

4konštrukčne a pohľadovo dokonalé 
ukončenie a uzavretie systému;

4ochrana systému proti 
mechanickému poškodeniu;

4odvod dažďovej vody zo systému, 
zamedzenie vzlínania vlhkosti pod 
izolant.

Rozmery / technické údaje

4šírky profilu: 20 až 250 mm;

4dĺžka profilu: 2,0 m, resp. 2,50 m;

4hrúbka plechu: 0,6 mm; 0,8 mm; 
1,0 mm

Skladovanie / montáž / zvláštnosti

4v prípade nerovností podkladu 
použijeme pod zakladací profil 
vyrovnávacie podložky, ktoré 
podkladáme každých cca 33 cm;

4zakladacie profily medzi sebou 
spájame špeciálnymi spojkami 
soklových profilov.

6.5 JUBIZOL príslušenstvo

SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA JUBIZOL  výstužná mriežka
Popis a oblasť použitia

4alkáliám odolná, plastifikovaná 
sklotextilná mriežka, ktorá vyhovuje 
požiadavkám ETAG 004;

4pre vyššie teploty alebo väčšie 
mechanické zaťaženie používame aj 
dvojité armovanie, pri normálnych 
podmienkach armovanie v jednej 
vrstve s presahmi vo vertikálnom aj 
horizontálnom smere.

Rozmery / technické údaje

4veľkosť oka mriežky:
 4 – 5 mm x 4 – 5 mm;

4plošná hmotnosť: 150 g/m2; 
v rolke 50 m2;

4plošná hmotnosť: 165 g/m2 
v rolke 50 m2.

Skladovanie / montáž / zvláštnosti

4používame ju na celú plochu fasády;

4do ešte čerstvej vrstvy armovacej 
malty vložíme JUBIZOL sklotextilnú 
mriežku, ktorú spúšťame od hornej 
hrany fasády smerom dole. Po šírke 
a dĺžke pásy mriežky ukladáme s 
presahom 10 až 20 cm;

4UPOZORNENIE: sklotextilná výstužná 
mriežka nesmie ležať priamo na 
tepelnoizolačných doskách;

4uloženie výstužnej mriežky je vždy 
v hornej tretine celkovej hrúbky 
armovacej malty.

ROHOVÝ FLEXI PROFIL  fl exi profi l
Popis a oblasť použitia

4rohový flexi profil s alkáliám odolnou 
plastifikovanou sklotextilnou 
mriežkou;

4používame ho na vystuženie rohov, 
ktoré sú väčšie alebo menšie ako 90°.

Rozmery / technické údaje

4dĺžka profilu: návin 25 m;

4šírka mriežky: 100 x 100 mm;

4balenie 25 m v kartóne.

Skladovanie / montáž / zvláštnosti

4na rezanie rohových profilov 
používame špeciálne nožnice na 
profily.

ROHOVÝ PVC PROFIL S MRIEŽKOU  rohový profi l s mriežkou
Popis a oblasť použitia

4PVC rohový profil na vystuženie 90˚ 
uhlov (vonkajšie a vnútorné kúty);

4umožňuje vyhotovenie rovných 
rohov špaliet a rohov objektu;

4zabraňuje možnosť poškodení 
vonkajších rohov fasády.

Rozmery / technické údaje

4dĺžka profilu: 2,5 m;

4šírka mriežky: 100 x 100 mm;

4balenie 125 m v kartóne.

Skladovanie / montáž / zvláštnosti

4na rezanie rohových profilov 
používame špeciálne nožnice na 
profily.

ŠPALETOVÝ PROFIL  špaletový profi l
Popis a oblasť použitia

4na vyhotovenie stykov medzi 
okennými a dvernými rámami s 
fasádou;

4umožňuje utesnenie fasády v oblasti 
okenných a dverných rámov;

4zabraňuje možnosti zatekania v 
stykoch;

4zabraňuje praskaniu stykov a 
odtrhnutiu omietky od rámu okna 
alebo dverí;

4umožňuje presné vyhotovenie styku, 
rovné záverečné línie a možnosť 
dočasného prichytenia ochrannej fólie 
počas realizácie zateplenia.

Rozmery / technické údaje

4dĺžka profilu: 2,6 m;

4šírka mriežky: 100 mm;

4balenie: 78 m.

Skladovanie / montáž / zvláštnosti

4špaletový profil má alkáliám 
odolnú  sklotextilnú mriežku, ktorú 
osadíme do armovacej malty a tak 
zabezpečíme kvalitný styk medzi 
rámami okien a dverí a špaletami na 
fasáde;

4vkladáme ho do čerstvej armovacej 
malty, nanesenej zubovým hladidlom;

4na rezanie špaletových profilov 
používame špeciálne nožnice na 
profily.

OKAPOVÝ PROFIL  okapový profi l
Popis a oblasť použitia

4na vyhotovenie okapu, na 
prechodoch z vertikálnych fasádnych 
povrchov na horizontálne;

4zabraňuje zatekaniu vody z 
fasádneho povrchu na rámy okien 
a dverí.

Rozmery / technické údaje

4dĺžka profilu: 2,5 m;

4šírka mriežky: 100 mm;

4balenie: 125 m.

Skladovanie / montáž / zvláštnosti

4používame ich v oblasti balkónov, 
horizontálnych špaliet, previsov a 
pod.;

4okapový profil má alkáliám 
odolnú  sklotextilnú mriežku, ktorú 
osadíme do armovacej malty a tak 
zabezpečíme kvalitný styk;

4vkladáme ho do čerstvej armovacej 
malty, nanesenej zubovým hladidlom;

4na rezanie špaletových profilov 
používame špeciálne nožnice na 
profily.

www.jub.eu

V čom 
sa váš dom cíti najlepšie? 

Tepelnoizolačný systém
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Sanácie a renovácie    
vertikálnych povrchov 

Poškodenia  môžeme opraviť
K vzniku poškodení na fasádnych alebo vnútorných povrchoch objektov dochádza z dôvodu rôznych príčin, 

preto pri sanácii objektov sa musíme rozhodnúť pre správny výrobok, ktorý vyberieme vzhľadom na druh 

poškodenia a druh podkladu. Poškodenia na fasádach alebo na vnútorných stenách objektov vznikajú z rôz- 

nych príčin. Vzhľadom na príčiny a na druh podkladu musíme vybrať správne výrobky na sanáciu takéhoto 

poškodenia. 

Renovačnú omietku väčšinou používame na obnovu popraskaných fasádnych a vnútorných povrchov, ako aj 

na vyrovnanie drsne upravených vápennocementových, cementových, akrylátových, silikátových a iných 

dekoračných omietok. Na takto pripravené (vyrovnané) povrchy môžeme znova naniesť rôzne tenkovrstvé 

alebo hrubovrstvé dekoračné omietky. Môžu sa použiť aj pri opravách fasádnych vencov, okrasných oken-

ných a dverných obrúb a pod., môžu sa tiež použiť na vyrovnanie stien z pórobetónu. Takéto široké možnosti 

ich použitia umožňuje veľmi nízky modul pružnosti materiálu, čo znamená, že nie je náchylný na praskanie.

Poškodenia z dôvodu prenikania vlhkosti do stenových a stropných povrchov môžeme sanovať systémom 

JUBOSAN W. Vlhkosť je síce hlavný problém, ktorý sa prejavuje pri historických a starších budovách, ale pro-

blémy spôsobuje aj na novších objektoch z dôvodu nesprávne zrealizovanej hydroizolácie. Hlavnými zdrojmi 

sú zemná a atmosférická (dážď alebo sneh) vlhkosť, ako aj vlhkosť, ktorá sa objaví z dôvodu kondenzácie 

vodnej pary. Zemná vlhkosť sa šíri kapilárnym vzlínaním vody. Tá sa prejaví, keď vlhkosť v nasýtených póroch 

stavebných materiálov, ako sú tehla, kameň a rôzne vápennocementové omietky, sa začne šíriť vertikálnym 

smerom hore a odparuje sa na povrchoch stien. S vlhkosťou v konštrukcii vystupuje na povrch aj veľa škod-

livých látok v tvare kryštálov vo vode rozpustných solí (zvyčajne dusičnanov, síranov a chloridov), prítomných 

v pôde a stavebnom materiáli. 

Rozpustené soli (dusičnany, sírany, chloridy), ktoré vstupujú do stavebnej konštrukcie, vykryštalizujú na povrchu 

omietky, čo spôsobuje zväčšovanie objemu, resp. deštruktívny účinok omietky. Následkom toho omietka 

stráca svoju pevnosť, zmenší sa jej prídržnosť k podkladu a dochádza k rozvoju rias a plesní. Vhodným sa-

načným systémom môžeme obnoviť takúto konštrukciu a zlepšiť podmienky na bývanie. Sanačný systém 

JUBOSAN W umožňuje prestup vodnej pary z konštrukcie a ukladanie škodlivých látok v pórach na to urče-

ných, veľkú vodoodpudivosť omietky spolu s vodoodpudivým záverečným náterom, ktorý zabraňuje 

atmosférickému navlhnutiu omietky, resp. muriva. Poškodenia železobetónových vertikálnych povrchov, 

ktoré vznikajú z dôvodu agresívnych vplyvov životného prostredia, môžeme sanovať systémom JUBOSAN C.

7
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100 www.jub.eu www.jub.eu 101* Pred použitím si pozorne prečítajte technický list a kartu bezpečnostných údajov. ** Počet farebných odtieňov môže byť z určitých obmedzení menší ako je uvedené celkové množstvo odtieňov vo vzorkovníkoch.

JUBOSAN W110  sanačný postrek WTA  
Popis a oblasť použitia

4JUBOSAN W110 SANAČNÝ POSTREK 
je priemyselne pripravená maltová 
zmes vyrobená na základe cementu, 
organických prísad a špeciálnych 
minerálnych plnív; 

4má funkciu postreku pred nanášaním 
JUBOSAN W120 podkladnej omietky; 

4spolu s podkladnou sanačnou 
omietkou JUBOSAN W120 a sanačnou 
omietkou JUBOSAN W130 tvorí 3K 
systém na sanáciu vlhkých stien, ktoré 
vyhovujú požiadavkám WTA; 

4spolu so sanačnou omietkou 
JUBOSAN W130 tvorí 2K systém na 
sanáciu vlhkých stien. 

Vlastnosti 

4poskytuje výborné výsledky pri 
sanácii vlhkých a soľami poškodených 
stien; 

4dobrá prídržnosť k podkladu; 

4spevnení podklad; 

4vyrovnáva nasiakavosť podkladu; 

4spojovacia vrstva medzi starým a 
novým podkladom; 

4základ pred nanesením podkladnej 
sanačnej omietky JUBOSAN W120 
alebo sanačnej omietky JUBOSAN 
W130; 

4jednoduchá príprava a nanášanie.

    EN 998-1

Podklad 

4vhodné podklady: očistený povrch 
tehlového, kamenného alebo 
zmiešaného muriva; 

4staré omietky treba odstrániť do výšky 
80 - 100 cm nad poškodenie; 

4nerovnosti domurujeme s podkladnou 
omietkou JUBOSAN W120; 

4deň pred nanášaním postreku podklad 
dobre navlhčíme; 

4teplota vzduchu a podkladu +5 až 
+30°C.

Príprava a nanášanie

4pripravíme ho v miešačke na betón, 
do približne 4 l vody vysypeme 
1 vrece suchej maltovej zmesi a 
miešame 5 až 10 minút; 

4nanášame murárskou lyžicou alebo 
naberačkou; 

4doba spracovania cca 1,5 hod.; 

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

    

Farebné odtiene

4sivý.
Technické údaje

4spotreba: 7 - 12 kg/m2 (závisí od 
percenta prekrytia povrchu, jeho 
drsnosti a nasiakavosti); 

4objemová hmotnosť malty cca: 2 kg/l; 

4pevnosť v tlaku (EN 1015-11): CS IV
> 6,0 N/mm2; 

4prídržnosť (EN 1015-12): 
> 0,6 N/mm2; 

4doba schnutia: 6 hod. 

4ochrana pred dažďom: cca 24 hod; 

4kapilárna nasiakavosť (EN 1015-18): 
W 1; (EN 1062-3): < 0,30 kg/m2h0,5;

4faktor difúzneho odporu μ
(EN 1015-19): <15; 

4reakcia na oheň: A1.

Balenie / skladovanie

4papierové vrecia 20 kg

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch pri 
teplote +5°C až +25°C. Chrániť pred 
vlhkosťou.

4trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov. 

JUBOSAN W120  podkladná sanačná omietka WTA    
Popis a oblasť použitia

4JUBOSAN W120 PODKLADNÁ 
SANAČNÁ OMIETKA je suchá 
maltová zmes vyrobená na základe 
hydraulických spojív; 

4je určený na sanáciu vlhkých alebo 
soľami poškodených stien; 

4pri domurovaní väčších nerovností a 
dier slúži ako malta na murovanie; 

4základ pred nanesením sanačnej 
omietky JUBOSAN W130; 

4spolu so sanačným postrekom 
JUBOSAN W110 a sanačnou omietkou 
JUBOSAN W130 tvorí 3K systém na 
sanáciu vlhkých stien, ktoré vyhovujú 
požiadavkám WTA.

Vlastnosti 

4poskytuje výborné výsledky pri sanácii 
vlhkých a soľami poškodených stien; 

4paropriepustný a odolný proti soliam; 

4veľmi pórovitý (tvary a veľkosť pórov v 
omietke celkom zabraňujú kapilárnym 
javom); 

4veľký objem pórov pre ukladanie solí; 

4dobrá tepelnoizolačná schopnosť; 

4môže sa nanášať vo viacerých vrstvách; 

4jednoduchá príprava a nanášanie; 

4v súlade s požiadavkami WTA. 

    EN 998-1

Podklad 

4vhodným podkladom je sanačný 
postrek JUBOSAN W110, ktorý deň 
pred nanesením podkladnej sanačnej 
omietky JUBOSAN W120 navlhčíme 
vodou; 

4teplota vzduchu a podkladu +5 až 
+30°C. 

Príprava a nanášanie

4pripravíme ju v miešačke na betón; 

4obsah vreca (18 kg) vysypeme 
do približne 5,1 l vody a miešame 
približne 5 minút; 

4nanášame murárskou lyžicou v 
hrúbke 1 až max. 3 cm v jednej vrstve; 

4doba spracovania pripravenej zmesi: 
30 - 45 minút; 

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

    

Farebné odtiene

4sivý.
Technické údaje

4spotreba: cca 15 kg/m2 závisí od rovinnosti 
podkladu pre nanesenie v hrúbke 1 cm; 

4objemová hmotnosť malty cca: 1,1 kg/l; 

4pevnosť v tlaku (EN 1015-11): CS III, 
min. 3,5 a max. 7,5 N/mm2; 

4prídržnosť k podkladu (EN 1015-12): 
> 0,4 N/mm2; 

4doba schnutia: 6 hod. 

4ochrana pred dažďom: cca 24 hod; 

4priepustnosť vody po 24 hod. 
EN 1015-18): > 0,3 kg/m2; 

4faktor difúzneho odporu μ
(EN 1015-19): < 15; 

4reakcia na oheň: A1; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd: < 0,45 m.

Balenie / skladovanie

4papierové vrecia 18 kg

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch pri 
teplote +5°C až +25°C. Chrániť pred 
vlhkosťou.

4trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov. 

JUBOSAN W130  sanačná omietka WTA  
Popis a oblasť použitia

4JUBOSAN W130 SANAČNÁ OMIETKA 
je suchá priemyselne pripravená 
maltová zmes vyrobená na základe 
cementu, organických prísad a 
špeciálnych minerálnych plnív; 

4je určená na realizáciu nových 
omietok na vlhkých stenách. 

EN 998-1

Vlastnosti 

4poskytuje výborné výsledky pri sanácii 
vlhkých a soľami poškodených stien; 

4výborná vodoodpudivosť omietky; 

4veľmi paropriepustná; 

4nezvyšuje kapilárnu vzlínavosť vody; 

4môže sa premaľovať alebo na ňu naniesť 
dekoračné omietky; 

4v súlade s požiadavkami WTA. 

EN 998-1

Podklad 

4vhodným podkladom je podkladné 
omietka JUBOSAN W120 alebo 
sanačný postrek JUBOSAN W110; 

4deň pred nanesením sanačnej 
omietky podklad dobre navlhčíme; 

4teplota vzduchu a podkladu +5 až 
+30°C. 

Príprava a nanášanie

4pripravíme ju v miešačke na betón, 
obsah vreca (12 kg) vysypeme do 
približne 5 l vody. Po 3 minútach 
miešania skontrolujeme konzistenciu 
zmesi a ak je potrebné, pred ďalším 
miešaním pridáme ešte max. 1 l vody; 

4nanášame ju murárskou lyžicou 

4doba spracovania cca 1,5 hod.

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

      

Farebné odtiene

4biely.
Technické údaje

4spotreba: cca 7 kg/m2 pre nanesenie 
v hrúbke cca 1cm; 

4objemová hmotnosť malty cca: 0,9 kg/l; 

4pevnosť v tlaku (EN 1015-11): CS II
> 2,5 N/mm2; 

4pevnosť v ťahu pri ohybe: > 1,4 N/mm2; 

4doba schnutia: 6 hod. 

4ochrana pred dažďom: cca 24 hod; 

4priepustnosť vody po 24 hod
(EN 1015-18): > 0,3 kg/m2; 

4faktor difúzneho odporu μ
(EN 1015-19): < 15; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(d = 30 mm): < 0,45 m; 

4reakcia na oheň: A1.

Balenie / skladovanie

4papierové vrecia 12 kg

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch pri 
teplote +5°C až +25°C. Chrániť pred 
vlhkosťou.

4trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov.  

RENOVAČNÁ OMIETKA  renovačná omietka 
Popis a oblasť použitia

4RENOVAČNÁ OMIETKA je 
polymérnymi spojivami vylepšená 
mikroarmovaná fasádna vyrovnávacia 
hmota;

4používa sa predovšetkým na 
sanáciu popraskaných fasádnych a 
vnútorných povrchov a na vyrovnanie 
drsne upravených povrchov: 
vápennocementové, cementové, 
akrylátové, silikátové a iné dekoračné 
omietky;

4je vhodná na sanáciu 
tepelnoizolačných systémov;

4je vhodná na úpravu stien z 
pórobetónu. 

Vlastnosti 

4je hydrofobizovaná;

4veľmi nízky modul pružnosti;

EN 998-1

Podklad 

4podklad musí byť rovný, jemne 
drsný, tvrdý, suchý a čistý, bez slabo  
prídržných častíc, prachu, mastných 
fľakov alebo iných nečistôt; 

4vhodné podklady: každá suchá a 
pevne prídržná stará dekoračná 
minerálna, akrylátová, silikónová 
alebo silikátová omietka, resp. 
ktorákoľvek drsná základná omietka; 

4teplota vzduchu a podkladu +5 až 
+30°C.

Príprava a nanášanie

4maltovú zmes nanesieme ručne alebo 
strojne na ešte čerstvý prednáter a 
povrch čo najrovnejšie zahladíme 
nerezovým oceľovým hladidlom. 
Väčšie praskliny dodatočne armujeme 
sklotextilnou mriežkou, ktorú vložíme 
do vonkajšej tretiny omietky.

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

      

Farebné odtiene

4sivý.
Technické údaje

4spotreba: cca 1,4 kg/m2/1 mm; 

4hustota maltovej zmesi: cca 1,52 kg/l; 

4pevnosť v tlaku (EN 1015-11): 14 N/mm2; 

4kapilárna nasiakavosť (EN 1015-18): 
W 2 (EN 1062-3): < 0,11 kg/m2h0,5; 

4faktor difúzneho odporu μ
(EN 1015-19): < 30; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783-2): < 0,15 m trieda I - 
vysoká priepustnosť pre vodnú paru; 

4prídržnosť k podkladu (EN 1015-12): 
0,7 N/mm2 100% B; 

4doba schnutia: 6 hod. 

4súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ = 0,93 W/mK; 

4reakcia na oheň: A1.

Balenie / skladovanie

4papierové vrecia 20 kg

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch pri 
teplote +5°C až +25°C. Chrániť pred 
vlhkosťou.

4trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov. 

7.1
Sanácie a renovácie 
(Systém JUBOSAN W - WTA zložený z: JUBOSAN W110, JUBOSAN W120, JUBOSAN W130)
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Výrobky na betónové povrchy

Ochrana betónových povrchov
Betón ako stavebný materiál poznáme už viac ako sto rokov a dnes je jedným z najpoužívanejších 

materiálov v stavebníctve. Práve pre jeho všestrannosť sa používa v rôznych oblastiach (nízke a 

vysoké stavby, rôzne účely použitia). 

Rozšírené používanie je výsledkom jeho dobrých vlastností (dlhá životnosť, fyzikálne a mechanické 

vlastnosti, spracovateľnosť). Betón je zmes spojiva (cement), prísad (piesok, štrk, kamenivo, tro-

ska) a vody. Podľa potreby sa do neho pridávajú ešte rôzne prísady. Pri používaní betónu sa často 

do neho vkladá oceľová armatúra. Kombinácia pevnosti v tlaku betónu s pevnosťou v ťahu ocele 

poskytuje ideálny stavebný materiál.

Dlho prevládal názor, že betón sám o sebe je nezničiteľný a že prakticky nepotrebuje žiadnu ochranu 

a údržbu. Mnohé betónové povrchy začali ale časom vykazovať viditeľné známky poškodenia. 

Príčiny poškodenia betónu môžu byť následkom jeho výroby, spôsobom aplikácie a jeho zrenia 

a od zaťaženia prostredia. Pri poslednom menovanom ide o rôzne chemické príčiny (karbona-

tizácia, kyslý dážď), fyzikálne (teplotné výkyvy) a mechanické príčiny (preťaženie, zemetrasenia 

a pod.). 

Rozvojom betónu sme lepšie spoznali aj negatívne vplyvy, ktoré ovplyvňujú jeho vlastnosti, údržbu, 

vzhľad. 

Správna štruktúra a realizácia môže do značnej miery zabrániť poškodeniu betónu, ale všetkým ne-

gatívnym vplyvom sa nedá celkom vyhnúť. Preto betón pomocou vhodných materiálov na jeho 

ochranu dodatočne chránime. Kombináciou uvedených podmienok ponúkame starostlivosť a 

trvácnosť betónových povrchov.

8



w
w

w
.j

u
b

.e
u

w
w

w
.j

u
b

.e
u

V
ýr

ob
ky

 n
a 

b
et

ón
ov

é 
p

ov
rc

hy

V
ýr

ob
ky

 n
a 

b
et

ón
ov

é 
p

ov
rc

hy

8 8

104 www.jub.eu www.jub.eu 105* Pred použitím si pozorne prečítajte technický list a kartu bezpečnostných údajov. ** Počet farebných odtieňov môže byť z určitých obmedzení menší ako je uvedené celkové množstvo odtieňov vo vzorkovníkoch.

TAKRIL  farba na betón
Popis a oblasť použitia

4TAKRIL je na základe polymérnych 
spojív vyrobená disperzná farba; 

4používa sa na dekoračnú a 
protiprašnú ochranu vertikálnych 
betónových povrchov a iných 
cementom spevnených podkladov a 
vnútorných stenových povrchov; 

4protiprašnú ochranu všetkých druhov 
cementom spevnených podláh v 
menej zaťažených priestoroch; 

4ochrana betónu pred 
karbonatizáciou.

Vlastnosti 

4dobrá prídržnosť a krycia schopnosť; 

4veľká odolnosť proti CO
2
; 

4veľmi vodoodpudivá; 

4odolná proti alkáliám; 

4odolná proti atmosférickým vplyvom; 

4odolná proti krátkodobému 
pôsobeniu zriedených kyselín a lúhov; 

4odolná proti opotrebeniu; 

4vyhovuje požiadavkám EN 1504-2 
na ochranu vertikálnych povrchov 
v systémoch na ochranu a opravy 
betónových konštrukcií. 

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý; 

4na natieranie sú vhodné len viac ako 
mesiac staré betónové podklady; 

4pri obnovovacom natieraní z podkladu 
celoplošne odstránime všetky staré 
slabo prídržné a vo vode ľahko a rýchlo 
rozmáčavé vrstvy farieb, náterov, 
nástrekov a iné dekoračné vrstvy; 

4veľmi hladké betónové povrchy, 
cementové potery a leštené terazzové 
povrchy pred natieraním vhodne 
zdrsníme pieskovaním; 

4pred natieraním je povinný základný 
náter. 

Príprava a nanášanie

4na očistený podklad pred natieraním 
nanesieme vhodný základný náter; 

4nanášame ju valčekom, štetcom, 
môžeme ju nanášať aj striekaním; 

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

        

Farebné odtiene

4vzorkovník JUB; 

410 odtieňov podľa vzorkovníka JUB 
Farby na betón: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 31, 
101, 1001; 

4vzorkovník RAL Classic

Technické údaje

4spotreba: 180 - 200 ml/m2 pri 2 vrstvách; 

4hustota: cca 1,42 kg/l; 

4faktor difúzneho odporu μ: < 3800; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783-2): < 0,38 m; 

4priepustnosť vody v kvapalnej fáze w24 
(EN 1062-3): < 0,03 kg/m2h0,5; 

4pochôdznosť cca 24 hod. (20ºC); 

4mechanické zaťaženie cca 3 dni (20ºC); 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/c (2010) 
40 g/l): max. 40 g/l; 

4prídržnosť k betónu (EN 1542): > 2 N/mm2; 

4priepustnosť C0
2
 (EN 1062-6):

μCO
2
 = 1500000, 

4SdCO
2
 (d = 100 μm) >150 m.

Balenie / skladovanie

4plastové nádoby 0,75 l

4plastové vedrá 5 l

4plastové vedrá 16 l

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť. Chrániť pred slnkom.

4trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov.

ELAKRIL  elastická farba na betón
Popis a oblasť použitia

4ELAKRIL je elastická farba vyrobená 
na základe polymérnych spojív; 

4používa sa na dekoračnú a 
protiprašnú ochranu vertikálnych 
betónových a iných cementom 
spevnených povrchov; 

4ochrana betónu pred 
karbonatizáciou. 

Vlastnosti 

4premostí trhliny (šírky do 1,6 mm); 

4elastická; 

4dobrá prídržnosť a krycia schopnosť;

4veľká odolnosť proti CO
2
; 

4veľmi vodoodpudivá; 

4odolná proti opotrebeniu; 

4odolná proti atmosférickým vplyvom; 

4odolná proti alkáliám; 

4odolná proti krátkodobému 
pôsobeniu zriedených kyselín a lúhov. 

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý; 

4na natieranie sú vhodné len viac ako 
mesiac staré betónové podklady; 

4pri obnovovacom natieraní z podkladu 
celoplošne odstránime všetky staré 
slabo prídržné a vo vode ľahko a rýchlo 
rozmáčavé vrstvy farieb, náterov, 
nástrekov a iné dekoračné vrstvy; 

4veľmi hladké betónové povrchy, 
cementové potery a leštené terazzové 
povrchy pred natieraním vhodne 
zdrsníme pieskovaním; 

4pred natieraním je povinný základný 
náter. 

Príprava a nanášanie

4na očistený podklad pred natieraním 
nanesieme základný náter 
JUKOLprimer; 

4nanášame ju valčekom, štetcom, 
môžeme ju nanášať aj striekaním;

4farbu nanášame v dvoch alebo troch 
vrstvách; 

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

        

Farebné odtiene

4biely (odtieň 1001); 

4sivý (RAL 7035); 

4na objednávku odtiene zo:                  - 
vzorkovníka JUB,                      - 
vzorkovníka RAL Classic.

Technické údaje

4spotreba: 200 - 250 ml/m2 pri 2 vrstvách; 

4hustota: cca 1,43 kg/l; 

4prekrytie trhlín (EN 1062-7): trieda A4; 

4faktor difúzneho odporu μ: < 2000; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd (EN ISO 
7783-2): < 0,5 m; 

4priepustnosť vody v kvapalnej fáze w24 
(EN 1062-3): < 0,1 kg/m2h0,5; 

4mechanické zaťaženie cca 3 dni (20ºC); 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/c (2010) 
40 g/l): max. 40 g/l; 

4prídržnosť k betónu (EN 1542): > 0,8 N/mm2; 

4priepustnosť C0
2
 (EN 1062-6): μCO

2
 = 

~380000, 

4SdCO
2
 (d = 240 μm) ~90 m.

Balenie / skladovanie

4plastové vedrá 15 l;

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť. Chrániť pred slnkom.

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov. 

EPOKSIL  dvojzložková epoxidová farba na betón
Popis a oblasť použitia

4EPOKSIL je na základe epoxidových a polyamí- 
nových živíc vyrobená 2K disperzná farba. 

4používa sa predovšetkým na dekoračnú 
ochranu: 
- viacej zaťažených cementom spevnených 
podlahových povrchov, 
- veľmi zaťažených vnútorných stenových 
povrchov (školy, dielne, laboratóriá, 
potravinársky priemysel...) 
- stenových a stropných povrchov v tuneloch, 
podchodoch a iných podzemných objektoch, 
- zberných nádrží a bazénov pod cisternami na 
vykurovacie a iné oleje a pri skladovaní iných 
agresívnych tekutín; 

4ochrana betónu pred karbonatizáciou. 

Vlastnosti 

4výborná odolnosť proti CO
2
; 

4vyznačuje sa veľkou odolnosťou 
proti chemickému a mechanickému 
opotrebovaniu. 

EN 13813

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý; 

4na natieranie sú vhodné len viac ako 
mesiac staré betónové podklady; 

4pri obnovovacom natieraní z podkladu 
celoplošne odstránime všetky staré 
slabo prídržné a vo vode ľahko a rýchlo 
rozmáčavé vrstvy farieb, náterov, 
nástrekov a iné dekoračné vrstvy; 

4veľmi hladké betónové povrchy, 
cementové potery a leštené terazzové 
povrchy pred natieraním vhodne 
zdrsníme pieskovaním.

Príprava a nanášanie

4zložky A a B zmiešame v pomere 2:1 
objemovo, resp. 3:1 hmotnostne; 

4doba spracovania 1,5 hod. pri teplote 
20ºC; 

4nanášame ju valčekom, štetcom, 
môžeme ju nanášať aj striekaním; 

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

        

Farebné odtiene

45 odtieňov podľa vzorkovníka JUB: 
sivý (2), béžový (3), oxidovo-červená 
(7), zelená (8) a pieskovo sivá (10).

Technické údaje

4spotreba: 250 - 350 g/m2 pri 2 vrstvách; 

4hustota: A: cca 1,50 kg/l; B: cca 1,05 kg/l; 

4faktor difúzneho odporu μ: cca 22000; 

4ekvivalentná difúzna hrúbka Sd
(EN ISO 7783-2): < 2,2 m; 

4priepustnosť vody v kvapalnej fáze w24 
(EN 1062-3): < 0,03 kg/m2h0,5; 

4doba schnutia (T: +20ºC, rel. vl.: 65%): 
12 – 48 hod.; 

4pochôdznosť cca 24 hod. (20ºC); 

4mechanické zaťaženie cca 5 dní (20ºC); 

4max. zaťaženie cca 10 dní; 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/j (2010) 
140 g/l): max. 131 g/l; 

4prídržnosť k betónu (EN 1542): > 2 N/mm2.

Balenie / skladovanie

4komplet: 4,5 kg zložka A + 1,5 kg 
zložka B; 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť. Chrániť pred slnkom.

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov.  

8.1 Farby na betón  
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JUBOSAN C110  antikorózna spojovacia malta
Popis a oblasť použitia

4JUBOSAN C110 antikorózna 
spojovacia malta je určená na 
ochranu výstuže a ako základný náter 
pod sanačné malty na betón. Suchá 
maltová zmes, vyrobená na základe 
hydraulických spojív a obohatená 
polymérmi. Používame ju v systéme 
na sanáciu betónu ako podklad pod 
HRUBÚ REPROFILAČNÚ MALTU. 

Vlastnosti 

4výborná prídržnosť k podkladu; 

4ochrana výstuže pred hrdzavením; 

4spojovací mostík medzi starým a 
novým podkladom; 

4základ pred nanesením JUBOSANu 
C120 ; 

4jednoduchá príprava a nanášanie. 

4EN 1504-3

EN 13813

Podklad 

4betónový podklad musí byť čistý, 
pevný, suchý, bez zvyškov debniacich 
olejov, prachu, olupujúcich častíc a 
iných nečistôt. Slabo prídržné častice 
alebo zvyšky starých náterov musíme 
odstrániť brúsením, pieskovaním 
alebo umytím prúdom tlakovej vody; 

4pred nanesením ANTIKORÓZNEJ 
SPOJOVACEJ MALTY musíme z 
výstuže celoplošne očistiť všetku 
hrdzu, mastnotu a prach tak, aby sme 
dosiahli čistotu stupňa Sa 2; 

4teplota vzduchu a podkladu +5°C 
až +30°C.

Príprava a nanášanie

4maltovú zmes pripravíme tak, že obsah 
vreca (20 kg) za stáleho miešania vysypeme 
do približne 5 l vody. Miešame v nádobe 
elektrickým miešadlom pri nízkych otáčkach, 
menšie množstvo náteru môžeme miešať aj 
ručne, vždy však dávame pozor, aby sme do 
hmoty nevmiešali vzduch. Po 2 - 3 minútach 
miešania necháme zmes 5 minút odstáť, aby 
nabobtnala a znova ju premiešame a, ak je 
potrebné pridáme do nej ešte trocha vody, 
aby sme dostali zmes vhodnej konzistencie 
na natieranie štetcom. 

4doba schnutia: ~ 6 hod.

        

Farebné odtiene

4sivý.
Technické údaje

4spotreba: 1,9 kg/m2 pre 1mm hrúbky; 

4protikorózne vlastnosti: spĺňajú 
požiadavky bodu 6.2 normy
EN 15183: 2006; 

4súdržnosť (EN 1504-7): súdržnosť pri 
posune 0,1 mm dosiahne aspoň 80% 
súdržnosti dosiahnutej pri skúške 
porovnávacích tyčí bez povlaku; 

4prídržnosť pri odtrhu na betóne
(EN 1542: 2000): > 2,5 Mpa.

Balenie / skladovanie

4papierové vrecia 20 kg;

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch pri 
teplote +5°C až +25°C. Chrániť pred 
vlhkosťou.

4trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov.  

JUBOSAN C120  hrubá reprofi lačná malta
Popis a oblasť použitia

4hrubá reprofilačná malta je priemyselne 
pripravená jednozložková suchá 
maltová zmes, vyrobená na základe 
hydraulických spojív a obohatená 
polymérmi. Malta obsahuje vlákna, 
ktoré zabraňujú zmrašťovaniu a zlepšujú 
jej fyzikálne vlastnosti; 

4je určená na reprofiláciu a vyrovnanie 
nekonštrukčných poškodení 
betónových prvkov. Používame 
ju pri sanácii menších a plytkých 
poškodení betónu a úprave sanovaných 
betónových povrchov. 

Vlastnosti 

4poskytuje výborné výsledky pri 
sanácii; 

4jednoducho sa nanáša; 

4nanesenie vrstvy v hrúbke do 1,5 cm; 

4EN 1504-3

EN 13813

Podklad 

4betónový podklad musí byť čistý, 
pevný, suchý, bez zvyškov debniacich 
olejov, prachu, olupujúcich častíc 
a iných nečistôt. Pred nanesením 
sanačnej malty je potrebné z 
povrchov odstrániť aj cementové 
mlieko; 

4dobrú prídržnosť medzi podkladom 
a reprofilačnou maltou zabezpečíme 
primeraným zdrsnením podkladu, 
ktoré by malo byť čo najväčšie. 
Drsnosť, ktorá je menšia ako 1mm je 
nevyhovujúca. 

Príprava a nanášanie

4obsah vreca (20 kg) za stáleho 
miešania vysypeme v 4 l vody. 
Miešame elektrickým miešadlom pri 
nízkych otáčkach, vždy však dávame 
pozor, aby sme do hmoty nevmiešali 
vzduch. Po 2 - 3 minútach miešania 
necháme zmes 5 minút odstáť, aby 
nabobtnala a znova ju premiešame 
a, ak je potrebné pridáme do nej ešte 
trocha vody; 

4doba spracovania: 30 - 45 minút.

        

Farebné odtiene

4sivý.
Technické údaje

4spotreba: cca 17 kg/m2 pre vrstvu 
hrúbky 1 cm; 

4objemová hmotnosť zatvrdnutej malty: 
cca 1,98 kg/l; 

4pevnosť v tlaku (EN 1015-11): >25; 

4obsah chloridových iónov: ≤ 0,05 %; 

4odolnosť proti karbonatizácii: vyhovuje; 

4modul pružnosti (EN 1504-3): >15 Gpa; 

4prídržnosť (EN 1504-3): >0,8 Mpa;  

4ochrana pred dažďom: cca 24 hod.

Balenie / skladovanie

4papierové vrecia 20 kg;

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch pri 
teplote +5°C až +25°C. Chrániť pred 
vlhkosťou.

4trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov. 

JUBOSAN C130  fasádny tmel na betón
Popis a oblasť použitia

4fasádny tmel na betón je priemyselne 
pripravená suchá maltová zmes, 
vyrobená na základe hydraulických 
spojív a obohatená polymérmi. Je určená 
na jemnú úpravu betónových povrchov. 
Používame ju ako tenkovrstvú omietku v 
systéme sanácie betónových povrchov, 
pri reprofilácii a vyrovnávaní betónových 
prvkov; 

4doba schnutia:~6 hod. (suchá na dotyk). 

Vlastnosti 

4poskytuje výborné výsledky pri 
sanácii; 

4jednoducho sa nanáša; 

4na reprofiláciu a vyrovnanie 
betónových povrchov; 

4vyrovnané povrchy premaľujeme 
farbou na betón odolnou proti CO2 
(Elakril). 

4EN 1504-3

EN 13813

Podklad 

4betónový podklad musí byť čistý, 
pevný, suchý, bez zvyškov debniacich 
olejov, prachu, olupujúcich častíc 
a iných nečistôt. Pred nanesením 
FASÁDNEHO TMELU NA BETÓN je 
potrebné z povrchov odstrániť aj 
cementové mlieko; 

4dobrú prídržnosť medzi podkladom 
a maltovou zmesou zabezpečíme 
primeraným zdrsnením podkladu. 
Drsnosť, ktorá je menšia ako 0,4 mm je 
nevyhovujúca. 

Príprava a nanášanie

4maltovú zmes pripravíme tak, že 
obsah vreca (20 kg) za stáleho miešania 
vysypeme do približne 4 l vody; 

4miešame v nádobe elektrickým miešadlom 
pri nízkych otáčkach, menšie množstvo 
tmelu môžeme miešať aj ručne, vždy 
však dávame pozor, aby sme do hmoty 
nevmiešali vzduch. Po 2 - 3 minútach 
miešania necháme zmes 5 minút odstáť, aby 
nabobtnala a znova ju premiešame a, ak je 
potrebné pridáme do nej ešte trocha vody; 

4doba spracovania: ~45 minút.

        

Farebné odtiene

4sivý.
Technické údaje

4spotreba: cca 1,6 kg/m2 
pre vrstvu hrúbky 1 mm; 

4objemová hmotnosť zatvrdnutej malty: 
cca 1,86 kg/l; 

4pevnosť v tlaku (EN 1015-11): >25; 

4obsah chloridových iónov: ≤ 0,05 %; 

4odolnosť proti karbonatizácii: vyhovuje; 

4modul pružnosti (EN 1504-3): 
cca 13,5 Gpa; 

4prídržnosť (EN 1504-3): >1,5 Mpa; 

4kapilárna nasiakavosť (EN 1504-3): 
< 0,5 kg/m2h0,5; 

4ochrana pred dažďom: cca 24 hod.

Balenie / skladovanie

4papierové vrecia 20 kg;

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch pri 
teplote +5°C až +25°C. Chrániť pred 
vlhkosťou.

4trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov. 

8.2
Sanácia betónových povrchov 
(Systém JUBOSAN C - sanácia betónu zložená z: JUBOSAN C110, JUBOSAN C120, JUBOSAN C130)

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

VINKAA

NKAA

NKAAA
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Hydroizolácia a osadenie 
keramických obkladov a dlažieb

Komplexná ochrana  pred opotrebovaním      
a prienikom vody
Stenové a podlahové povrchy často obkladáme keramickými obkladačkami a dlaždicami, klinkermi ale-

bo sklenými mozaikami. Týmto spôsobom dosiahneme estetický vzhľad obložených povrchov, lepšiu 

ochranu pred navlhnutím vodou, ochranu pred mechanickými poškodeniami, znečistením, jednodu-

ché čistenie a údržbu. Obložené 

povrchy preto majú aj veľmi dlhú 

životnosť a odolnosť. Keramický 

obklad je z dôvodu uvedených 

vlastností vhodný tak pre obytné 

ako aj pre priemyselné priesto-

ry. Keramické obklady a dlažby 

sú najrozšírenejším spôsobom 

dekorácií kúpeľní a iných po-

dobných priestorov. Vzhľadom k 

rozmanitosti farieb, tvarov a roz-

merov pomáhajú našej predsta-

vivosti pri navrhovaní priestorov 

a spĺňajú aj najodvážnejšie po- 

žiadavky. Často sa používajú aj na 

ochranu podlahových povrchov 

v ostatných obytných a nebyto-

vých priestoroch, pretože vzhľad 

dlaždíc často nahrádza vzhľad 

prírodných materiálov.  

Spôsoby osadenia keramiky sa odlišujú vzhľadom k priestoru, účelu a požiadaviek. Lepidlá na keramiku 

sa líšia svojimi vlastnosťami, resp. štandardnými požiadavkami a rôznymi technikami ich nanášania na 

podklad. Škárovacie hmoty sú spojivom medzi jednotlivými obkladačkami a dlaždicami a vplývajú na 

estetický vzhľad obkladov a dlažieb a ich užitočnosti, pretože keramické obklady okrem dekoračného 

efektu umožňujú ľahšiu údržbu a čistenie, vo vlhkých alebo vonkajších priestoroch obklady chránia aj 

pred prienikom vody.

Pri nenáročných osadeniach obkladov a dlažieb stačí lepidlo na obkladačky a dlaždice a škárovacia hmota. 

Na stenové obklady je technológia lepenia a výber lepidla závislý od druhu podkladu, realizácia podla-

hových obkladov je rôzna pre suché a vlhké priestory a závisí od predpokladaného zaťaženia podláh. 

Niektoré priestory v objekte ako sú kúpeľňa, terasa, resp. balkón alebo niektoré stavebné prvky, potrebujú 

okrem keramických obkladov aj vhodnú ochranu pred prienikom vody do konštrukcie. Takáto ochra-

na je možná nanesením vodotesnej hmoty. Pred lepením obkladov a dlažieb tak na podklad povinne 

aplikujeme elastickú hydroizolačnú vrstvu s prislúchajúcimi tesniacimi páskami, manžetami a roho-

vými HIDROZOL tesniacimi prvkami. Výrobkami zo skupiny výrobkov HYDROIZOLÁCIA A OSADENIE 

KERAMICKÝCH OBKLADOV A DLAŽIEB môžeme vyhovujúco ochrániť nasledovné priestory: kúpeľne, 

kuchyne, balkóny a terasy, betónové oplotenia, podporné a oporné steny, bazény, nádrže na vodu a 

vodomerné a elektro šachty. 

9
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HIDROZOL ELASTIK  elastická vodotesná hmota
Popis a oblasť použitia

4HIDROZOL ELASTIK je suchá 
priemyselne pripravená malta, 
vyrobená na základe cementu; 

4používa sa na realizáciu elastickej 
vodotesnej ochrany v kúpeľniach, 
na balkónoch, terasách, v bazénoch 
pred lepením keramických obkladov 
a dlažieb; 

4používa sa na realizáciu elastickej 
vodotesnej ochrany vonkajších 
a vnútorných betónových a 
cementových povrchov a na ochranu 
podzemných častí stavebných 
objektov pred pôsobením zemnej 
vlhkosti a vody. 

Vlastnosti 

4získané vyhlásenie o vhodnosti na použitie v 
kontakte s pitnou vodou; 

4spĺňa požiadavky pre objekty na úpravu, 
skladovanie a prípravu pitnej vody; 

4nízka priepustnosť pre radón, čo zabezpečuje 
protiradónovú ochranu stavebných objektov; 

4elastická s dlhodobou vodotesnou ochranou; 

4výborná prídržnosť k podkladu (aj na staré 
keramické obklady); 

4zabraňuje degradácii betónu; 

4ochrana na pozitívny a negatívny tlak vody; 

4ľahká a jednoduchá aplikácia keramických obkladov; 

4možnosť premaľovania a iných dekoračných úprav; 

4účinne chráni časti objektov pred 
pôsobením zemnej vlhkosti.

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, 
bez prasklín a neprídržných častíc, 
bez oleja a iných nečistôt a nie veľmi 
hladký; 

4vodotesnú hmotu aplikujeme, keď sú 
ukončené procesy sadania objektov, v 
každom prípade ju nenanášame skôr 
ako mesiac po betonáži; 

4veľmi hladké povrchy pred 
nanášaním zdrsníme (pieskovanie, 
brúsenie, drôtená kefa); 

4nanášame ju na vopred navlhčené, 
ale nie príliš prevlhnuté povrchy. 

Príprava a nanášanie

4suchú zmes elektrickým miešadlom 
vmiešame do vody, počkáme 5 až 10 
minút, kým nabobtná a znova ju dobre 
premiešame; 

4nanášame ju štetcom a hladidlom; 

4maltovú zmes nanášame v troch 
vrstvách. Druhú a tretiu vrstvu 
nanášame na suchú spodnú vrstvu, 
vždy kolmo na predchádzajúcu vrstvu; 

4doba spracovania: maximálne 1,5 hod; 

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

      

Farebné odtiene

4sivý.
Technické údaje

4spotreba: cca 1,5 kg/m2 pre vrstvu 
hrúbky 1 mm; 

4hustota: cca 1,3 kg/l; 

4hrúbka vrstvy: do 5 mm; 

4počiatočná prídržnosť: 1,5 N/mm2; 

4prídržnosť po zmrazovacích cykloch: 
0,8 N/mm2; 

4odolnosť na pozitívny tlak vody: nie 
je prienik vody; 

4odolnosť na negatívny tlak vody 
(OER, tc. 12.7):  nie je prienik vody.

Balenie / skladovanie

4papierové vrecia 18 kg 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch pri 
teplote +5°C až +25°C. Chrániť pred 
vlhkosťou.

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov. 

HIDROZOL SUPERFLEX  2K elastická vodotesná hmota
Popis a oblasť použitia

4HIDROZOL Superflex je dvojzložková 
veľmi elastická cementová malta;

4používa sa na vodotesnú ochranu 
vertikálnych a horizontálnych 
povrchov v kúpeľniach, na balkónoch, 
terasách, bazénoch pred lepením 
keramických obkladov a na ochranu 
podzemných častí stavebných 
objektov pred pôsobením zemnej 
vlhkosti a vody; 

Vlastnosti 

4na náročné vonkajšie a vnútorné 
povrchy;

4veľmi elastická s dlhodobou 
vodotesnou ochranou; 

4ľahké a jednoduché nanášanie;

4môže sa nanášať už v 2 vrstvách;

4výborná prídržnosť k podkladu; 

4zabraňuje degradácii betónu; 

4ochrana na pozitívny a negatívny tlak 
vody; 

4účinne chráni časti objektov pred 
pôsobením zemnej vlhkosti;

4výborne premostí trhliny.

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, 
bez prasklín a neprídržných častíc, bez 
oleja a iných nečistôt a nie veľmi hladký; 

4vodotesnú hmotu aplikujeme, keď sú 
ukončené procesy sadania objektov, v 
každom prípade ju nenanášame skôr 
ako mesiac po betonáži; 

4veľmi hladké povrchy pred nanášaním 
zdrsníme (pieskovanie, brúsenie, 
drôtená kefa);

4nanášame ju na vopred navlhčené, ale 
nie príliš prevlhnuté povrchy. 

Príprava a nanášanie

4zložku B najskôr dobre premiešame a 
prelejeme do väčšej čistej nádoby. Obsah 
vreca (zložka A) postupne pridávame 
do zložky B a pri nízkych otáčkach 
dobre premiešame, tak aby sme dostali 
homogénnu  zmes bez hrudiek;

4maltovú zmes nanášame minimálne v dvoch 
vrstvách. Druhú a podľa potreby tretiu vrstvu 
nanášame na suchú predchádzajúcu vrstvu, 
vždy kolmo na predchádzajúcu vrstvu; 

4doba spracovanie pripravenej zmesi: 
maximálne 1,5 hod.; 

4čistenie náradia: vodou.

      

Farebné odtiene

4sivý.
Technické údaje

4spotreba: cca 1,5 kg/m2

na vrstvu hrúbky 1 mm; 

4hustota: cca 1,3 kg/l; 

4hrúbka vrstvy: do 5 mm; 

4počiatočná prídržnosť: 1,0 N/mm2; 

4prídržnosť po zmrazovacích cykloch: 
0,8 N/mm2; 

4odolnosť na pozitívny tlak vody: nie 
je prienik vody; 

4odolnosť na negatívny tlak vody 
(OER, tc. 12.7):  nie je prienik vody.

Balenie / skladovanie

4zložka A: papierové vrecia 20 kg; 

4zložka B: plastové vedrá 7,5 kg; 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch pri 
teplote +5°C až +25°C. Chrániť pred 
vlhkosťou; 

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov. 

9.1 Vodotesné hmoty

HIDROZOL  vodotesná hmota
Popis a oblasť použitia

4HIDROZOL je suchá priemyselne 
pripravená malta, vyrobená na 
základe cementu; 

4používa sa na realizáciu vodotesnej 
ochrany vonkajších a vnútorných 
betónových cementových povrchov 
ako napr. vodné nádrže, , kanalizačné 
systémy, sokle, betónové ploty atď.; 

4používa sa na ochranu podzemných 
častí stavebných objektov pred 
pôsobením zemnej vlhkosti a vody. 

Vlastnosti 

4získané vyhlásenie o vhodnosti na 
použitie v kontakte s pitnou vodou; 

4spĺňa požiadavky pre objekty na úpravu, 
skladovanie a prípravu pitnej vody; 

4nízka priepustnosť pre radón, čo zabezpečuje 
protiradónovú ochranu stavebných objektov; 

4výborná vodotesná ochrana; 

4dobrá prídržnosť k podkladu; 

4ochrana na pozitívny a negatívny 
tlak vody; 

4zabraňuje degradácii betónu; 

4možnosť premaľovania a iných 
dekoračných úprav; 

4účinne chráni časti objektov pred 
pôsobením zemnej vlhkosti.

Podklad 

4podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, 
bez prasklín a neprídržných častíc, bez 
oleja a iných nečistôt a nie veľmi hladký; 

4vodotesnú hmotu aplikujeme, keď sú 
ukončené procesy sadania objektov, v 
každom prípade ju nenanášame skôr 
ako mesiac po betonáži; 

4veľmi hladké povrchy pred nanášaním 
zdrsníme (pieskovanie, brúsenie, 
drôtená kefa); 

4nanášame ju na vopred navlhčené, ale 
nie príliš prevlhnuté povrchy. 

Príprava a nanášanie

4suchú zmes elektrickým miešadlom 
vmiešame do vody, počkáme 5 až 
10 minút, kým nabobtná a znova ju 
dobre premiešame;

4nanášame ju štetcom a hladidlom;

4maltovú zmes nanášame minimálne 
v dvoch, zvyčajne v troch vrstvách. 
Druhú a tretiu vrstvu nanášame na 
ešte vlhkú spodnú vrstvu, vždy kolmo 
na predchádzajúcu vrstvu;

4doba spracovania: maximálne 1,5 hod.;

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

      

Farebné odtiene

4sivý.
Technické údaje

4spotreba: cca 1,5 kg/m2 
pre vrstvu hrúbky 1 mm; 

4hustota: cca 1,6 kg/l; 

4hrúbka vrstvy: do 5 mm; 

4odolnosť na pozitívny tlak vody
(EN 14 891: 2006): nie je prienik vody, 
hrúbka vrstvy 3 mm; 

4odolnosť na negatívny tlak vody 
(OER, tc. 12.7): nie je prienik vody, 
hrúbka vrstvy 3 mm; 

4prídržnosť k betónu (EN 24624):
> 0,80 N/mm2.

Balenie / skladovanie

4papierové vrecia 20 kg 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch pri 
teplote +5°C až +25°C. Chrániť pred 
vlhkosťou.

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov. 

NOVINKANOVINKA
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HIDROZOL TESNIACA PÁSKA  tesniaca páska 
Popis a oblasť použitia

4na armovanie elastickej vodotesnej 
hmoty HIDROZOL ELASTIK; 

4elastická tesniaca páska na tesnenie 
a zosilnenie prechodov medzi 
stenovými a podlahovými povrchmi, 
na elastické tesnenie dilatačných škár. 

Rozmery / technické údaje

4šírka / dĺžka: 120 mm / 10 m; 

4pružná;

4dobrá tepelná odolnosť;

4odolná proti alkáliám, zriedeným 
kyselinám aj zásadám; 

4pre vonkajšie a vnútorné použitie. 

Skladovanie / montáž / zvláštnosti

4HIDROZOL tesniacu pásku 
hladidlom vtlačíme do čerstvej vrstvy 
hydroizolačnej hmoty HIDROZOL 
ELASTIK, ktorú rozprestrieme oceľovým 
hladidlom na suchú prvú vrstvu hmoty; 

4po dostatočnom zatvrdnutí vrstvy, 
nanesieme nasledujúce vrstvy hmoty; 

4pri napájaní ich preložíme s cca 10 cm 
presahmi; 

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou. 

  

HIDROZOL VONKAJŠÍ ROHOVÝ PRVOK  vonkajší roh
Popis a oblasť použitia

4na armovanie elastickej vodotesnej 
hmoty HIDROZOL ELASTIK; 

4elastický vonkajší rohový prvok na 
tesnenie spojov a dilatačných škár v 
rohoch.  

Rozmery / technické údaje

4pre vonkajší uhol 270°; 

4pružný;

4dobrá tepelná odolnosť; 

4odolný proti alkáliám, zriedeným 
kyselinám aj zásadám; 

4pre vonkajšie a vnútorné použitie.  

Skladovanie / montáž / zvláštnosti

4HIDROZOL vonkajší roh hladidlom 
vtlačíme do čerstvej vrstvy 
hydroizolačnej hmoty HIDROZOL 
ELASTIK, ktorú rozprestrieme oceľovým 
hladidlom na suchú prvú vrstvu hmoty; 

4po dostatočnom zatvrdnutí vrstvy, 
nanesieme nasledujúce vrstvy hmoty; 

4rohové prvky ukončíme s presahom; 

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou. 

  

HIDROZOL MANŽETA  manžeta 120 a 350
Popis a oblasť použitia

4na armovanie elastickej vodotesnej 
hmoty HIDROZOL ELASTIK; 

4elastická manžeta sa používa na 
tesnenie inštalačných prestupov.

Rozmery / technické údaje

4veľká manžeta: š / d: 350 / 350 mm; 

4malá manžeta: š / d: 120 / 120 mm; 

4dobrá tepelná odolnosť; 

4odolná proti alkáliám, zriedeným 
kyselinám aj zásadám; 

4pre vonkajšie a vnútorné použitie. 

Skladovanie / montáž / zvláštnosti

4HIDROZOL manžetu hladidlom vtlačíme 
do čerstvej vrstvy hydroizolačnej hmoty 
HIDROZOL ELASTIK, ktorú rozprestrieme 
oceľovým hladidlom na suchú prvú 
vrstvu hmoty; 

4po dostatočnom zatvrdnutí vrstvy, 
nanesieme nasledujúce vrstvy hmoty; 

4manžetu osadíme na inštalačný prieraz 
alebo prestup; 

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou. 

  

HIDROZOL VNÚTORNÝ ROHOVÝ PRVOK  vnútorný roh 
Popis a oblasť použitia

4na armovanie elastickej vodotesnej 
hmoty HIDROZOL ELASTIK; 

4elastický vnútorný rohový prvok na 
tesnenie spojov a dilatačných škár v 
rohoch.  

Rozmery / technické údaje

4pre vnútorný uhol 90°; 

4pružný;

4dobrá tepelná odolnosť; 

4odolný proti alkáliám, zriedeným 
kyselinám aj zásadám; 

4pre vonkajšie a vnútorné použitie.

Skladovanie / montáž / zvláštnosti

4HIDROZOL vnútorný roh hladidlom 
vtlačíme do čerstvej vrstvy 
hydroizolačnej hmoty HIDROZOL 
ELASTIK, ktorú rozprestrieme 
oceľovým hladidlom na suchú prvú 
vrstvu hmoty; 

4po dostatočnom zatvrdnutí vrstvy, 
nanesieme nasledujúce vrstvy hmoty; 

4rohové prvky ukončíme s presahom; 

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou. 

  

9.2 Tesniace pásky a manžety

9.3 Lepidlá na keramické obklady a dlažby a na murovanie pórobetónových výrobkov

AKRINOL FLEX  fl exibilné lepidlo na keramické obklady a dlažby (S1)
Popis a oblasť použitia

4AKRINOL FLEX je flexibilné stavebné 
lepidlo S1 vyrobené na základe 
cementu a špeciálnych prísad;

4je vhodné na lepenie keramických 
obkladačiek, dlaždíc, klinkeru, 
mozaiky (okrem sklenej) na stenové a 
podlahové povrchy;

4na lepenie dlažby v objektoch s 
podlahovým vykurovaním;

4na lepenie keramických obkladačiek 
na staré keramické obklady;

4na lepenie keramických obkladačiek 
v bazénoch;

4na problematické podklady.

Vlastnosti 

4trieda C2TE (EN 12004); 

4elastické lepidlo S1 (EN 12002); 

4predĺžená doba spracovania; 

4vylepšené vlastnosti; 

4teplotný rozsah: -40°C až +70°C; 

4veľká prídržnosť; 

4pre vonkajšie a vnútorné použitie;

EN 12004

EN 12002

Podklad 

4povrch očistíme od neprídržných 
častíc, prachu, zvyškov olejov, 
mastnoty a všetkých iných nečistôt; 

4podkladom môžu byť tvrdé, 
minerálne omietky a suché 
a čisté betónové povrchy, 
povrchy cementových poterov, 
vláknocementové a sadrokartónové 
dosky, drevotriesky a staré keramické 
obklady; 

4stenovými plesňami napadnuté 
povrchy pred lepením musíme 
dezinfikovať a očistiť. 

Príprava a nanášanie

4obsah vreca zmiešame s vodou (cca 
6,25 l / 25 kg); 

4necháme odstáť cca 10 min, 
aby hmota nabobtnala a znova 
premiešame; 

4doba spracovania: cca 3 - 4 hod.; 

4na nanášanie používame zubovú 
oceľovú špachtľu alebo zubové 
oceľové hladidlo; 

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou. 

    

Farebné odtiene

4sivý.
Technické údaje

4spotreba: 2 až 3 kg/m2, závisí od veľkosti 
obkladačiek a dlaždíc; 

4hustota lepiacej malty: cca 1,54 kg/l 

4pochôdznosť: cca 12 hod.; 

4začiatočná prídržnosť (EN 1348): >1,5 N/mm2; 

4prídržnosť ťahom:
- po ponorení do vody (EN 1348):
> 1,0 N/mm2;
 - po uložení pri vyššej teplote pri 70°C 
(EN 1348): > 1,9 N/mm2;
- po zmrazovacích cykloch (EN 1348): > 
1,2 N/mm2; 
- po 20 minútach (EN 1346): 
> 0,8 N/mm2; 

4sklz (EN 1308): < 0,5 mm.

Balenie / skladovanie

4papierové vrecia 25 kg; 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch pri 
teplote +5°C až +25°C. Chrániť pred 
vlhkosťou; 

4trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov.
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AKRINOL  lepidlo na keramické obklady a dlažby a pórobetón
Popis a oblasť použitia

4AKRINOL je viacúčelové  stavebné 
lepidlo vyrobené na základe cementu; 

4je vhodné na lepenie keramických 
obkladov a dlažieb, klinkeru, mozaiky 
(okrem sklenej) na neproblematické 
stenové a podlahové povrchy; 

4na lepenie pórobetónových blokov 
pri stavbe ľahkých nosných a deliacich 
stien; 

4vhodné na lepenie dlažby 
v objektoch s podlahovým 
vykurovaním. 

Vlastnosti 

4trieda C1T (EN 12004); 

4teplotný rozsah: -40°C až +70°C; 

4veľká prídržnosť; 

4pre vonkajšie a vnútorné použitie;

4skúšané podľa EN 12004.

EN 12004

Podklad 

4povrch očistíme od neprídržných 
častíc, prachu, zvyškov olejov, 
mastnoty a všetkých iných nečistôt; 

4podkladom môžu byť tvrdé, 
minerálne omietky a suché 
a čisté betónové povrchy, 
povrchy cementových poterov, 
vláknocementové a sadrokartónové 
dosky, drevotriesky a staré keramické 
obklady; 

4stenovými plesňami napadnuté 
povrchy pred lepením musíme 
dezinfikovať a očistiť. 

Príprava a nanášanie

4obsah vreca zmiešame s vodou (cca 
5 l na 20 kg); 

4necháme odstáť cca 10 min, 
aby hmota nabobtnala a znova 
premiešame; 

4doba spracovania: cca 3 - 4 hod.; 

4na nanášanie používame zubovú 
oceľovú špachtľu alebo zubové 
oceľové hladidlo; 

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou. 

    

Farebné odtiene

4sivý.
Technické údaje

4spotreba: 2 až 3 kg/m2, závisí od 
veľkosti obkladačiek a dlaždíc; 

4hustota lepiacej malty: cca 1,61 kg/l; 

4pochôdznosť: cca 12 hod.; 

4začiatočná prídržnosť (EN 1348):
> 0,7 N/mm2; 

4prídržnosť ťahom:
 - po ponorení do vody (EN 1348):
> 0,5 N/mm2;
- po uložení pri vyššej teplote pri 70°C 
(EN 1348): > 0,5 N/mm2;
- po zmrazovacích cykloch (EN 1348):
> 0,5 N/mm2;
- po 20 minútach (EN 1346): > 0,5 N/mm2; 

4sklz (EN 1308): < 0,5 mm.

Balenie / skladovanie

4papierové vrecia 5 kg; 

4papierové vrecia 20 kg; 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch pri 
teplote +5°C až +25°C. Chrániť pred 
vlhkosťou. 

4trvanlivosť: 
papierové vrecia 20 kg:
minimálne 6 mesiacov,
papierové vrecia 5 kg:
minimálne 12 mesiacov.

AKRINOL ELASTIK  elastické lepidlo na keramické obklady a dlažby (S1)
Popis a oblasť použitia

4AKRINOL ELASTIK je elastické 
stavebné lepilo S1 vyrobené na 
základe cementu a špeciálnych prísad; 

4je vhodné na lepenie keramických 
obkladačiek, dlaždíc, klinkeru, 
mozaiky (okrem sklenej) na stenové a 
podlahové povrchy; 

4na lepenie dlažby v objektoch s 
podlahovým vykurovaním;

4na lepenie keramických obkladačiek 
na staré keramické obklady. 

Vlastnosti 

4trieda C2T (EN 12004); 

4elastické lepidlo S1 (EN 12002); 

4veľká prídržnosť; 

4teplotný rozsah: -40°C až +70°C; 

4pre vonkajšie a vnútorné použitie;

EN 12004

EN 12002

Podklad 

4povrch očistíme od neprídržných 
častíc, prachu, zvyškov olejov, 
mastnoty a všetkých iných nečistôt; 

4podkladom môžu byť tvrdé, 
minerálne omietky a suché 
a čisté betónové povrchy, 
povrchy cementových poterov, 
vláknocementové a sadrokartónové 
dosky, drevotriesky a staré keramické 
obklady; 

4stenovými plesňami napadnuté 
povrchy pred lepením musíme 
dezinfikovať a očistiť.

Príprava a nanášanie

4obsah vreca zmiešame s vodou (cca 
5 l na 20 kg); 

4necháme odstáť cca 10 min, 
aby hmota nabobtnala a znova 
premiešame; 

4doba spracovania: cca 3 - 4 hod.; 

4na nanášanie používame zubovú 
oceľovú špachtľu alebo zubové 
oceľové hladidlo; 

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou. 

    

Farebné odtiene

4sivý.
Technické údaje

4spotreba: 2 až 3 kg/m2, závisí od 
veľkosti obkladačiek a dlaždíc; 

4hustota lepiacej malty: cca 1,5 kg/l; 

4pochôdznosť: cca 12 hod.; 

4začiatočná prídržnosť (EN 1348): >1,5 N/mm2; 

4prídržnosť ťahom:
- po ponorení do vody (EN 1348):
> 1,0 N/mm2;
- po uložení pri vyššej teplote pri 70°C 
(EN 1348): > 1,9 N/mm2;
- po zmrazovacích cykloch (EN 1348):
> 1,2 N/mm2;
- po 20 minútach (EN 1346):
> 0,8 N/mm2; 

4sklz (EN 1308): < 0,1 mm.

Balenie / skladovanie

4papierové vrecia 5 kg

4papierové vrecia 20 kg

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch pri 
teplote +5°C až +25°C. Chrániť pred 
vlhkosťou. 

4trvanlivosť:
papierové vrecia 20 kg:
minimálne 6 mesiacov,
papierové vrecia 5 kg:
minimálne 12 mesiacov.

9.3 Lepidlá na keramické obklady a dlažby a na murovanie pórobetónových výrobkov

AKRINOL LIGHT  vyľahčené lepidlo na keramické obklady a dlažby
Popis a oblasť použitia

4AKRINOL light je viacúčelové veľmi 
výdatné cementové  stavebné lepidlo 
s obsahom ľahkých plnív;

4je vhodné na lepenie keramických 
obkladačiek, dlaždíc, klinkeru, 
mozaiky (okrem sklenej) na  
neproblematické stenové a 
podlahové povrchy; 

4vhodné na lepenie dlažby 
v objektoch s podlahovým 
vykurovaním. 

Vlastnosti 

4o 40% väčšia výdatnosť; 

4trieda C1TE (EN 12004); 

4mimoriadne ľahké nanášanie;

4predĺžená doba spracovania;

4teplotný rozsah: -40°C až +70°C; 

4veľká prídržnosť; 

4pre vonkajšie a vnútorné použitie;

4skúšané podľa EN 12004.

EN 12004

Podklad 

4povrch očistíme od neprídržných 
častíc, prachu, zvyškov olejov, 
mastnoty a všetkých iných nečistôt; 

4podkladom môžu byť tvrdé, 
minerálne omietky a suché 
a čisté betónové povrchy, 
povrchy cementových poterov, 
vláknocementové a sadrokartónové 
dosky, drevotriesky a staré keramické 
obklady; 

4stenovými plesňami napadnuté 
povrchy pred lepením musíme 
dezinfikovať a očistiť.

Príprava a nanášanie

4obsah vreca zmiešame s vodou (cca 
5,2 - 5,8 l na 20 kg); 

4necháme odstáť cca 10 min, 
aby hmota nabobtnala a znova 
premiešame; 

4doba spracovania: cca 3 - 4 hod.; 

4na nanášanie používame zubovú 
oceľovú špachtľu alebo zubové 
oceľové hladidlo; 

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou. 

    

Farebné odtiene

4sivý.
Technické údaje

4spotreba: 1,5 až 2,5 kg/m2, závisí od 
veľkosti obkladačiek a dlaždíc; 

4hustota lepiacej malty: cca 1,6 kg/l; 

4pochôdznosť: cca 12 hod.; 

4začiatočná prídržnosť (EN 1348): > 0,5 N/mm2; 

4prídržnosť ťahom:
- po ponorení do vody (EN 1348):
> 0,5 N/mm2;
- po uložení pri vyššej teplote pri 70°C 
(EN 1348): > 0,5 N/mm2;
- po zmrazovacích cykloch (EN 1348):
> 0,5 N/mm2;
- po 30 minútach (EN 1346):
> 0,5 N/mm2; 

4sklz (EN 1308): < 0,5 mm.

Balenie / skladovanie

4papierové vrecia 20 kg

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch pri 
teplote +5°C až +25°C. Chrániť pred 
vlhkosťou; 

4trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov.
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FUGALUX  škárovacia hmota (CG2)
Popis a oblasť použitia

4FUGALUX je vylepšená prášková zmes 
vyrobená na základe cementu; 

4používa sa na škárovanie stenových a 
podlahových obkladov z keramických 
obkladačiek a dlaždíc, klinkeru, 
sklených a iných mozaík, dosiek z 
prírodného alebo umelého kameňa; 

4na dlaždice v priestoroch s 
podlahovým vykurovaním. 

Vlastnosti 

4trieda CG2ArW (EN 13888); 

4veľká vodoodpudivosť s výrazným 
„kvapkovým efektom“ (drop 
efektom); 

4elastická;

4veľká odolnosť proti opotrebeniu a 
mrazu; 

4dlhodobá odolnosť pred napadnutím 
stenovými plesňami; 

4teplotný rozsah od – 40°C do +80°C; 

4na  vyplnenie škár šírky a hĺbky do 
10 mm; 

4pre vonkajšie a vnútorné použitie.

Podklad 

4škárovaný obklad: pred nanesením 
škárovacej hmoty ho (aj škáry) 
dobre očistíme od zvyškov a kusov 
zaschnutého lepidla, prachu a iných 
nečistôt; 

4ak pri tom škáry navlhčíme, so 
škárovaním začneme až, keď sú 
celkom suché.

Príprava a nanášanie

4obsah vreca zmiešame s cca 30% 
vody, aby sme dostali homogénnu 
zmes bez hrudiek; 

4necháme odstáť 3 - 5 min, aby hmota 
nabobtnala; 

4doba spracovania: cca 2 hod.;

4na nanášanie použijeme gumené 
hladidlo alebo špachtľu; 

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou. 

        

Farebné odtiene

4k dispozícii je v 20-tih odtieňoch 
podľa vzorkovníka FUGALUX.

Technické údaje

4spotreba: 0,5-1,0 kg/m2, závisí od šírky 
a hĺbky škár a od veľkosti obkladačiek, 
resp. dlaždíc; 

4hustota: cca1,80 kg/l; 

4teplotný rozsah aplikovanej škárovacej 
hmoty: - 40°C do + 80ºC; 

4pevnosť v tlaku po zmrazovacích 
cykloch (EN 12808-3): > 20,0 MPa; 

4pevnosť v ťahu pri ohybe po 
zmrazovacích cykloch (EN 12808-3):
> 5,0 MPa; 

4zmrašťovanie (EN 12808-4): < 2,0 mm/m; 

4nasiakavosť po 4 hodinách
(EN 12808-5): < 1,0 g; 

4pochôdznosť: po 12 hod.

Balenie / skladovanie

4papierové vrecia 2 kg

4papierové vrecia 5 kg (odtieň biely: 
10 a manhattan: 14); 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch pri 
teplote +5°C až +25°C. Chrániť pred 
vlhkosťou; 

4trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov.

9.4 Škárovacie hmoty

* Pred použitím si pozorne prečítajte technický list a kartu bezpečnostných údajov. ** Počet farebných odtieňov môže byť z určitých obmedzení menší ako je uvedené celkové množstvo odtieňov vo vzorkovníkoch.
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JUBOFLEX AKRIL  akrylátová tesniaca hmota
Popis a oblasť použitia

4JUBOFLEX AKRIL je jednozložková 
tesniaca hmota na základe akrylátovej 
disperzie; 

4na trvalo elastické tesnenie 
pórovitých materiálov (sadrové 
dosky, keramické obklady, betón, 
penobetón, ...), styčných škár 
medzi rámami okien, dverí, medzi 
sadrokartónovými doskami a 
betónovými konštrukciami, medzi 
rôznymi pórovitými materiálmi a na 
opravy menších trhlín na stenách; 

4na tesnenie vlhkých povrchov. 

Vlastnosti 

4trvale prenáša rozťahovanie a zmrašťovanie do 
15 %; 

4jednoduché nanášanie; 

4vo vertikálnych škárach nesteká; 

4výborná prídržnosť k pórovitým materiálom; 

4po zaschnutí je nenasiakavá a môže sa 
jednoducho čistiť vodou; 

4môže sa premaľovať; 

4odolná proti atmosférickým vplyvom, slnečnému 
žiareniu a starnutiu; 

4neobsahuje rozpúšťadlá; 

4na vonkajšie a vnútorné použitie.

  

Podklad 

4povrchy, ktoré tesníme 
musia byť čisté, bez 
mastnoty a prachu, môžu 
byť aj mierne vlhké.

Príprava a nanášanie

4teplota pri nanášaní: + 5°C až + 40°C; 

4nanášanie vhodnou pištoľou na 
tesniace hmoty; 

4na záver tesniacu hmotu zrovnáme 
pomôckami na zahladenie alebo 
prstom; 

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou. 

Farebné odtiene

4biely (RAL 9016).
Technické údaje

4teplotný rozsah: -20°C až +75°C; 

4čerstvá hmota; 
- objemová hmotnosť:
1580 ± 30 kg/m3;
- doba vytvorenia kože
(+23 °C/50% RV): 10 - 15 min;

4vytvrdnutá hmota; 
- tvrdosť Shore A (ISO 868): 20 - 25; 
- zmena objemu (ISO 10563):
13 ± 1%;
- pevnosť v ťahu (EN 28339):
0,13 ± 0,02 MPa;
- predĺženie pri roztrhnutí (EN 28339): 
350 ± 50%.

Balenie / skladovanie

4kartuša 300 ml; 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +10°C až +30°C. Nesmie 
zmrznúť; 

4trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov.

JUBOFLEX SILIKON  silikónová univerzálna tesniaca hmota
Popis a oblasť použitia

4JUBOFLEX SILIKON je trvalo elastická, 
neutrálna, silikónová, jednozložková 
tesniaca hmota; 

4na trvalo elastické tesnenie škár 
medzi rôznymi materiálmi vo vlhkých 
priestoroch (kúpeľne, kuchyne, 
sprchovacie kabínky...); 

4tesnenie stykov rôznych materiálov 
(keramika, sklo, drevo, betón, väčšina 
umelých hmôt, oceľ, hliník, ...); 

4na zasklievanie a na montáž skla do 
drevených, hliníkových a PVC rámov 
a na tesnenie dilatačných škár v 
stavebníctve; 

4vhodná na polykarbonátové dosky. 

Vlastnosti 

4trvale prenáša rozťahovanie a zmrašťovanie do 
25 %; 

4vo vertikálnych škárach nesteká; 

4odolnosť pred napadnutím plesňami; 

4výborná prídržnosť k väčšine stavebných 
materiálov; 

4dobré mechanické vlastnosti; 

4odolná proti rôznym poveternostným 
podmienkam a extrémnym teplotám; 

4chemicky odolná a nespôsobuje koróziu; 

4odolná  proti UV; 

4na vonkajšie a vnútorné použitie.

Podklad 

4povrchy, ktoré tesníme 
musia byť čisté, bez 
mastnoty a prachu, môžu 
byť aj mierne vlhké; 

4na pórovité podklady 
použijeme prednáter.

Príprava a nanášanie

4teplota pri nanášaní: + 5°C až + 40°C; 

4nanášanie vhodnou pištoľou na 
tesniace hmoty; 

4na záver tesniacu hmotu zrovnáme 
pomôckami na zahladenie alebo 
prstom; 

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití očistíme alkoholom alebo 
rozpúšťadlami. Zatvrdnutú hmotu je 
možné odstrániť len mechanicky. 

Farebné odtiene

4manhattan, biely, béžový, 
slonová kosť, karamel, sivý (podľa 
vzorkovníka JUB Škárovacie hmoty), 
transparentný.

Technické údaje

4teplotný rozsah: - 40°C až + 180°C; 

4čerstvá hmota; 
- objemová hmotnosť:
1300 ± 10 kg/m3;
- doba vytvorenia kože
(+23 °C/50% RV): 5 - 20 min; 

4vytvrdnutá hmota; 
- tvrdosť Shore A (ISO 868): 15 - 25;
- pevnosť v ťahu (EN 28339):
0,35 - 0,60 Mpa;
- modul E 100% (EN 28339):
0,25 - 0,40 MPa;
- predĺženie pri roztrhnutí (EN 28339): 
200 - 300%.

Balenie / skladovanie

4kartuša 300 ml; 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch pri 
teplote nižšej ako +25°C; 

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov.

JUBOFLEX MS  MS polymérna tesniaca hmota
Popis a oblasť použitia

4JUBOFLEX MS je jednozložková 
tesniaca hmota na základe hybridného 
MS polyméru; 

4na trvalo elastické tesnenie styčných 
škár pri umelých hmotách, kovoch, 
betóne, okenných rámoch, na dilatačné 
škáry v stavebníctve, medzi stavebnými 
prefabrikátmi, na vonkajších stenách 
a murivách, v skleníkoch) a menej 
náročné lepenie; 

4výborná prídržnosť na väčšinu 
stavebných materiálov – betón, tehla, 
drevo, hliník, železo, nerezová oceľ, meď 
a rôzne plasty. 

Vlastnosti 

4trvale prenáša rozťahovanie a zmrašťovanie do 25 %; 

4dobrá použiteľnosť aj pri nízkych teplotách; 

4vo vertikálnych škárach nesteká; 

4výborné mechanické vlastnosti, dobrá pružnosť a 
flexibilnosť a UV odolnosť; 

4bez rozpúšťadla, izokyanátu a silikónov; 

4chemicky úplne neutrálne a bez vône; 

4zmrašťovanie pri tvrdnutí je menšie ako 1%; 

4veľmi dobrá odolnosť proti pôsobeniu atmosférických 
vplyvov a proti starnutiu; 

4pre vonkajšie a vnútorné použitie.

  

Podklad 

4povrchy, ktoré tesníme 
musia byť čisté, bez 
mastnoty a prachu, môžu 
byť aj mierne vlhké; 

4môže sa premaľovať 
väčšinou farieb a lakmi 
na základe epoxidov, 
polyuretánov a vody; 

4na pórovité podklady 
odporúčame použitie 
prednáteru.

Príprava a nanášanie

4teplota pri nanášaní: +5°C až + 40°C; 

4nanášanie vhodnou pištoľou na 
tesniace hmoty; 

4na záver tesniacu hmotu zrovnáme 
pomôckami na zahladenie alebo 
prstom; 

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití očistíme alkoholom alebo 
rozpúšťadlami. Zatvrdnutú hmotu je 
možné odstrániť len mechanicky. 

Farebné odtiene

4biely (RAL9016),

4sivý (RAL 7030).

Technické údaje

4teplotný rozsah: - 40°C do + 90°C; 

4čerstvá hmota; 
- objemová hmotnosť:1460 ± 10 kg/m3;
- doba vytvorenia kože (23°C/50% RV): 
25 ± 5 min; 

4vytvrdnutá hmota; 
- tvrdosť Shore A (ISO 868): 20 - 25; 
- pevnosť v ťahu (EN 28339): 
0,40 - 0,60 Mpa;
- modul E 100% (EN 28339): 
0,20 - 0,30 MPa;
- predĺženie pri roztrhnutí (EN 28339): 
600 - 700%;
- zmena objemu (ISO 10563): < 1%.

Balenie / skladovanie

4kartuša 290 ml; 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5 °C až +25 °C. Nesmie 
zmrznúť; 

4trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov.

9.5 Tesniace hmoty 
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Prostriedky na tónovanie

Dúha farieb
Okrem tradičných bielych stenových povrchov v obytných priestoroch používame stále viacej odvážnych 

a moderných kombinácií farebných odtieňov, pretože si stále viac uvedomujeme vplyv farieb na nála-

dy a pocity. 

V spoločnosti JUB sme pripravili viacero rôznych výrobkov na tónovanie farieb. S nimi môžeme tónovať 

mnoho farieb sami, pre väčšie množstvá a náročnejšie objekty odporúčame tónovanie v špecializo-

vaných predajniach tónovacím systémom JUMIX, kde si môžete vybrať z tisícov odtieňov v rôzne kva-

litných výrobkoch podľa vzorkovníkov JUB, NCS a iných.

JUB Design studio
Pre správny výber odtieňov na dekoráciu stenových povrchov je na našej web stránke www.jub.

eu k dispozícii aplikácia JUB design studio, ktorá pomáha vybrať si správnu farebnú kombináciu 

vnútorných alebo vonkajších stenových povrchov.

10
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DIPI COLOR  pigment na tónovanie vnútorných farieb
Popis a oblasť použitia

4DIPI COLOR tekutý pigment na tónovanie JUPOLu CLASSIC 
a JUPOLu CITRO, do pastelových odtieňov. Pri tónovaní 
môžeme do bielej farby pridať najviac obsah 3 balení po 100 
ml na 15 l bielej farby; 

4DIPI COLOR nie je vhodný na tónovanie silikátových, 
silikónových a vápenných farieb alebo ako samostatný náter. 

Vlastnosti 

4umožňuje miešanie farebných odtieňov podľa 
požiadaviek zákazníka;

4jednoduché použitie.

Príprava a nanášanie

4plastovú nádobu s pigmentom 
pred použitím dobre pretrasieme, 
potom želané množstvo tónovacieho 
prostriedku vmiešame do disperznej 
farby;

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou. 

  

Farebné odtiene

4žltý (5), oranžový (15), červený (25), 
fialový (35), oker (45), hnedý (55), 
zelený (75), modrý (85), čierny (95).

Technické údaje

4spotreba: podľa potreby; 

4hustota: 1 - 1,14 kg/l.

Balenie / skladovanie

4plastová nádoba 100 ml; 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť. Chrániť pred slnkom;

4trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov.

DIPI KONCENTRAT tónovací prostriedok pre vnútorné maliarske disperzné farby
Popis a oblasť použitia

4DIPI KONCENTRAT je pastovitý prostriedok na tónovanie 
rôznych vnútorných disperzných maliarskych farieb. Možné 
sú intenzívnejšie odtiene ako pri použití DIPI COLORu; 

4nie je vhodný na tónovanie silikátových, silikónových a 
vápenných farieb alebo ako samostatný náter; 

4pri tónovaní môžeme do bielej farby pridať najviac obsah 2 
túb po 100 ml na 10 l farby. 

Vlastnosti 

4umožňuje miešanie farebných odtieňov podľa 
požiadaviek zákazníka;

4jednoduché použitie.

Príprava a nanášanie

4plastovú nádobu s pigmentom 
pred použitím dobre pretrasieme, 
potom želané množstvo tónovacieho 
prostriedku vmiešame do disperznej 
farby;

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou.

  

Farebné odtiene

4žltý (05), oranžový (15), červený (25), 
fialový (35), oker (45), hnedý (55), 
zelený (75), modrý (85), čierny (95). 

Technické údaje

4spotreba: podľa potreby; 

4hustota: 1,05 - 1,57 kg/l.

Balenie / skladovanie

4tuba 100 ml; 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť. Chrániť pred slnkom; 

4trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov.

10.1 Tónovanie vnútorných maliarskych farieb JUPOL
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UNIPAS  POS pigmentovacia pasta
Popis a oblasť použitia

4UNIPASY sú na prelievanie a čerpanie 
vhodné tekuté vodné pigmentovacie 
prípravky, ktoré neobsahujú spojivo 
a sú vyrobené na základe veľmi 
kvalitných anorganických alebo 
organických pigmentov; 

4z dôvodu dobrej ochrany pred 
zaschnutím sú použiteľné na 
klasických a automatických (POS) 
tónovacích zariadeniach od 
najmenších po kapacitne najväčšie, 
ako aj na tónovacích zariadeniach 
pre priemyselné tónovanie (In-Plant/
In-Batch). 

Vlastnosti 

4veľmi nízky obsah prchavých 
organických zlúčenín, ktorý je hlboko 
pod prípustnú hodnotu európskej 
(VOC) smernice (2004/42/CE) a je        
< 0,1 g/l (DIN 55 649); 

4umožňuje miešanie odtieňov podľa 
rôznych vzorkovníkov; 

4pre široké použitie výrobkov 
(akryláty, silikáty a silikóny).

Podklad 

4UNIPASY sú vhodné na tónovanie 
vnútorných a fasádnych farieb, 
dekoračných omietok, náterov na 
drevo a kov, lazúr a výrobkov na 
náročnú dekoračnú úpravu povrchov, 
pre vnútorné ako aj vonkajšie 
použitie.

Príprava a nanášanie

4len na profesionálne použitie na 
tónovacích zariadeniach. 

  

Farebné odtiene

4W101, Y201, Y202, Y203,  
R301, R302, R303, R304, R305, R306, 
R308, B401, B402, G501, G502 a X601.

Technické údaje

4spotreba: závisí od farebného odtieňa 
a výrobku; 

4hustota: závisí od odtieňa.

Balenie / skladovanie

4plastové nádoby 1,5 l; plastové vedrá 
5 l (Unipas 101, 201 a 202); 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť. Chrániť pred slnkom; 

4trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov.

10.2 Tónovacie prostriedky na profesionálne použitie

UNITON  univerzálna farba na tónovanie 
Popis a oblasť použitia

4UNITON je k životnému prostrediu 
a zdraviu neškodná tónovacia 
farba na základe vodnej disperzie 
polymérnych spojív a kvalitných 
pigmentov. 

4používame ju na tónovanie fasádnych 
a vnútorných maliarskych farieb. 

Vlastnosti

4umožňuje miešanie farebných 
odtieňov podľa požiadaviek 
zákazníka;

4jednoduché použitie;

4môžeme ju použiť aj ako samostatný 
fasádny alebo vnútorný náter na 
rôzne farebné maľby alebo nápisy.

Podklad

4nevhodná na tónovanie vápenných 
náterov, v obmedzenej miere 
vhodná aj na tónovanie silikátových 
a silikónových farieb a omietok (viď 
technický list).

Príprava a nanášanie

4plastovú nádobu pred použitím 
dobre pretrasieme, potom želané 
množstvo farby elektrickým 
miešadlom alebo ručne dôkladne 
vmiešame do pripravenej farby; 

4riedi sa vodou (do 5%); 

4čistenie náradia: náradie ihneď po 
použití dôkladne umyjeme vodou. 

  

Farebné odtiene

4safari (1), oker (2), kivi (7), citrón (9), 
pink (12), fialový (14), azur (16).

Technické údaje

4spotreba: podľa potreby; 

4hustota: 1,31 - 1,51 kg/l; 

4VOC (požiadavka EU VOC kat. A/a 
(2010) 30 g/l): max. 12 g/l.

Balenie / skladovanie

4plastové nádoby 500 ml; 

4skladovanie: v originálnom, 
uzatvorenom a nepoškodenom obale, 
v suchých a vetraných priestoroch 
pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie 
zmrznúť. Chrániť pred slnkom; 

4trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov.
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A
62 ACRYLcolor  akrylátová fasádna farba

16 AKRIL EMULZIA  akrylátový základný náter a plastifikátor

50 AKRILIN  tmel na drevo

112 AKRINOL  lepidlo na keramické obklady a dlažby a pórobetón

112 AKRINOL ELASTIK  elastické lepidlo na keramické obklady a dlažby (S1)

100 AKRINOL FLEX  flexibilné lepidlo na keramické obklady a dlažby (S1)

112 AKRINOL Light  vyľahčené lepidlo na keramické obklady a dlažby

70 AKRYLÁTOVÁ HLADENÁ OMIETKA 1.5, 2.0 a 2.5  dekoračná omietka

70 AKRYLÁTOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA 2.0 a 2.5  dekoračná omietka

40 ALGICID PLUS  prostriedok na ničenie stenových rias a plesní

38 AMIKOL  latexová farba s účinnou ochranou filmu proti plesni 

B
80 BAVALIT  dekoračná omietka

66 BIO VÁPENNÁ FASÁDNA FARBA  prírodná fasádna farba

38 BIO VÁPENNÁ VNÚTORNÁ FARBA  prírodná vnútorná farba

D
46 DECOR antique (Jubosil Antik)  silikátová lazurovacia farba

44 DECOR GLAMOUR (Glamour)  krycia metalická maliarska farba

44 DECOR MARMORIN (Marmorin)  dekoračný tmel

44 DECOR MARMORIN SHINE (Marmorin emulzia)  ochranný vosk

46 DECOR PERLA (Artcolor)  dekoračný gél 

40 DENIKOL  prostriedok na izoláciu fľakov

120 DIPI COLOR  pigment na tónovanie vnútorných farieb

120 DIPI KONCENTRAT tónovací prostriedok pre vnútorné maliarske disperzné farby

90 DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY  pre kontaktné tepelnoizolačné systémy

E
102 ELAKRIL  elastická farba na betón

24 ELEKTROFIX  elektroinštalačná sadra  

102 EPOKSIL  dvojzložková epoxidová farba na betón

84 EPS LEPIACA MALTA  lepiaca malta

F
80 FINI OMET 1,0  dekoračná omietka

114 FUGALUX  škárovacia hmota (CG2)

H
108 HIDROZOL  vodotesná hmota

108 HIDROZOL ELASTIK  elastická vodotesná hmota

110 HIDROZOL MANŽETA  manžeta 120 a 350

108 HIDROZOL Superflex  2K elastická vodotesná hmota

110 HIDROZOL TESNIACA PÁSKA  tesniaca páska

... H
111 HIDROZOL VNÚTORNÝ ROHOVÝ PRVOK  vnútorný roh 

111 HIDROZOL VONKAJŠÍ ROHOVÝ PRVOK  vonkajší roh

92 HMOŽDINKA PLASTOVÁ EJOT H1 eco  natĺkacia hmoždinka

92 HMOŽDINKA PLASTOVÁ ejotherm NTK U natĺkacia hmoždinka

92 HMOŽDINKA PLASTOVÁ ejotherm STR U 2G  skrutkovacia hmoždinka

24 HOBI BETON  drobnozrnná betónová zmes  

22 Hobi Kit  reparačný tmel

J
56 JUB LAZURTOP  priesvitný náter na drevo

84 JUB UNIFIX  fasádna vyrovnávacia omietka

52 JUBIN DECOR PRIMER  základná farba na drevo

52 JUBIN DECOR UNIVERSAL   základná farba na drevo

52 JUBIN DECOR UNIVERSAL  krycia farba na drevo a kov

58 JUBIN Email Universal  krycia farba na drevo a kov

50 JUBIN IMPREGNACIA  biocídna impregnácia na drevo

50 JUBIN LASUR  priesvitný náter na drevo

54 JUBIN LAZURBASE  biocídna impregnácia na drevo

56 JUBIN LAZURTON  priesvitný náter na drevo 

54 JUBIN METAL  antikorózna farba na kov – NEW GENERATION

58 JUBIN Metal Primer  základný náter na železo

54 JUBIN METAL PRIMER  základný náter na železo a farebné kovy

56 JUBIN Wood Primer  základný náter na drevo

84 JUBIZOL DISPERZNÁ MALTA  bezcementová základná omietka na EPS

84 JUBIZOL DISPERZNÉ LEPIDLO  bezcementové lepidlo na EPS

86 JUBIZOL EPS F – W0 (biely EPS s rovnou hranou)

86 JUBIZOL EPS F – W1 (biely EPS s drážkou)

86 JUBIZOL EPS F – W2 (biely dierovaný EPS)

86 JUBIZOL EPS F – W3 (biely EPS so zárezmi)

88 JUBIZOL EPS F GRAPHITE – G0 (šedý EPS s rovnou hranou)

88 JUBIZOL EPS F GRAPHITE – G1 (šedý EPS s drážkou)

88 JUBIZOL EPS F GRAPHITE – G2 (šedý dierovaný)

88 JUBIZOL EPS F STRONG S0 premium

70 JUBIZOL Finish S 1.0  dekoračná omietka

82 JUBIZOL LEPIACA MALTA  lepiaca malta

84 JUBIZOL LEPIDLO  lepidlo

82 JUBIZOL Microair fix  lepiaca malta v prírodne bielej farbe

82 JUBIZOL Strong fix  lepiaca malta

80 JUBIZOL Ultralight fix  lepiaca malta

40 JUBOCID  prostriedok na prevenciu proti plesni na stenách 

116 JUBOFLEX AKRIL  akrylátová tesniaca hmota

116 JUBOFLEX MS  MS polymérna tesniaca hmota

116 JUBOFLEX SILIKON  silikónová univerzálna tesniaca hmota

22 JUBOGLET  vnútorná sadrová vyrovnávacia hmota

20 JUBOLIN  vnútorná vyrovnávacia hmota 

24 JUBOLIN F  dvojzložková fasádna vyrovnávacia hmota

20 JUBOLIN P-25  vnútorná vyrovnávacia hmota pre strojné nanášanie

20 JUBOLIN P-50  jemná vnútorná vyrovnávacia hmota pre strojné nanášanie

20 JUBOLIN REPARATUR  vnútorná vyrovnávacia hmota v tube

104 JUBOSAN C110  antikorózna spojovacia malta

... J
104 JUBOSAN C120  hrubá reprofilačná malta

104 JUBOSAN C130  fasádny tmel na betón

98 JUBOSAN W110  sanačný postrek WTA 

98 JUBOSAN W120  podkladná sanačná omietka WTA 

98 JUBOSAN W130  sanačná omietka WTA  

18 JUBOSIL GF  základný spojovací náter

66 JUBOSILcolor silicate  silikátová fasádna farba

64 JUBOSILcolor silicone (Jubosil F)  silikónová fasádna farba

64 JUBOSILhydrophob  vodoodpudivý bezfarebný silikónový náter

16 JUKOLprimer (Jukol)  hĺbkový základný náter 

32 JUPOL BLOCK  špeciálna farba na blokovanie fľakov

28 JUPOL BRILLIANT  špičková vnútorná umývateľná maliarska farba

32 JUPOL CITRO  vnútorná farba s účinnou ochranou filmu proti plesni 

28 JUPOL CLASSIC  vnútorná maliarska farba – new Generation

28 JUPOL EKONOMIK  vnútorná maliarska farba

28 JUPOL GOLD  vnútorná umývateľná maliarska farba

30 JUPOL JUNIOR  farba mojej izby

36 JUPOL LATEX MAT  vnútorná matná farba s veľkou umývateľnosťou

36 JUPOL LATEX POLMAT  vnútorná polo matná farba s veľkou umývateľnosťou

36 JUPOL LATEX SATEN  vnútorná saténová farba s veľkou umývateľnosťou

34 JUPOL PROFESSIONAL  biela vnútorná maliarska farba pre profesionálne použitie

34 JUPOL SILIKAT  vnútorná silikátová farba

34 JUPOL SPECIAL  vnútorná umývateľná farba s vysokou krycou schopnosťou

32 JUPOL SPRAY  vnútorná farba „Perfect spray” s vysokou krycou schopnosťou

32 JUPOL STRONG  vnútorná farba s vysokou umývateľnosťou

30 JUPOL TREND  vnútorná umývateľná maliarska farba v módnych odtieňoch

K
76 KULIRPLAST 1.8 PREMIUM  mramorová akrylátová omietka

76 KULIRPLAST 2.0  mramorová akrylátová omietka

L
90 LAMELY Z MINERÁLNEJ VLNY  pre kontaktné tepelnoizolačné systémy

M
74 MINERÁLNA HLADENÁ OMIETKA 1.5  dekoračná omietka

76 MINERÁLNA ŠKRABANÁ OMIETKA 2.0  dekoračná omietka

N
74 NANOXIL G 1.5 a 2.0  samočistiaca silikónová hladená omietka

64 NANOXILcolor  samočistiaca silikónová mikroarmovaná fasádna farba

22 NIVELIN  vnútorná prášková vyrovnávacia hmota  

22 NIVELIN D  hrubovrstvá vyrovnávacia hmota 

O
95 OKAPOVÝ PROFIL  okapový profil

R
98 RENOVAČNÁ OMIETKA  renovačná omietka

62 REVITALcolor AG  mikroarmovaná akrylátová fasádna farba 

66 REVITALcolor silicate  mikroarmovaná silikátová fasádna farba

64 REVITALcolor silicone  mikroarmovaná silikónová fasádna farba 

18 REVITALprimer (Jubosil EX)  egalizačný základný náter

94 ROHOVÝ FLEXI PROFIL  flexi profil

94 ROHOVÝ PVC PROFIL S MRIEŽKOU  rohový profil s mriežkou

S
18 SILICATEprimer (Jubosil GX)  silikátový základný náter 

16 SILICONEprimer (Jubosil G)  silikónový základný náter

72 SILIKÁTOVÁ HLADENÁ OMIETKA 1.5 a 2.0  dekoračná omietka

72 SILIKÁTOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA 2.0  dekoračná omietka

72 SILIKÓNOVÁ HLADENÁ OMIETKA 1.5 a 2.0  dekoračná omietka

74 SILIKÓNOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA 2.0  dekoračná omietka

94 SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA JUBIZOL  výstužná mriežka

Š
95 ŠPALETOVÝ PROFIL  špaletový profil

T
102 TAKRIL  farba na betón

24 TLAKOLIN  samonivelačná podlahová vyrovnávacia hmota

U
16 UNIGRUND  základný náter pod dekoračné omietky

122 UNIPAS  POS pigmentovacia pasta

122 UNITON  univerzálna farba na tónovanie

70 UNIXIL G 1.5 a 2.0  siloxanová akrylátová hladená omietka

V
78 VALIPLAST  dekoračná omietka

80 VALIT  dekoračná omietka

18 VEZAKRILprimer  drsný základný náter

X
90 XPS DOSKY

Z
94 ZAKLADACÍ PROFIL ALU  zakladací profil

Abc Abecedný zoznam
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§ Poznámky * Legenda piktogramov

štetec

hladidlo

špachtľa

pištoľ na 

striekanie

maliarsky 

mlynček

handra

vyrovnanie 

drevenou 

latou

pracovná 

teplota

náradie 

umyjeme 

vodou

valček

zubové 

hladidlo

rozprašovač

murárska 

lyžica

špachtľa na 

škárovanie

drevené 

hladidlo

miešanie

nevysta- 

vovať slnku

JUMIX

tónovanie

penový 

valček

gumová 

stierka

naberačka

huba

nôž na 

škrabanie

ponáranie

zahladenie 

do kruhu

zabráňte 

kontaktu s 

pokožkou a 

očami
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 IMPRESSUM  1. vydanie 2014
Vydal JUB kemična industrija d.o.o., Dol pri Ľubľani 28, SI-1262 Dol pri Ľubľani, Slovinsko

Poradenstvo Podrobnejšie informácie a poradenstvo týkajúce sa výrobkov alebo realizácie získate na našich obchodno-technických oddeleniach na telefónnych číslach 

02/43631762, 043/3249653, 055/6780861 každý pracovný deň od 7:30 do 16:00 hod. Vaše otázky môžete adresovať aj na jub@jub.sk alebo navštívte našu 

web stránku www.jub.eu.

Katalóg nie je možné kopírovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom rozmnožovať bez písomného súhlasu vydavateľa. Vydaním tohto katalógu stráca platnosť 

predchádzajúce vydanie. Vyhradzujeme si právo zmien, vyplývajúcich z právnych predpisov, obchodných podmienok a iných poznatkov v oblasti rozvoja. 

Nepreberáme zodpovednosť za prípadné tlačové chyby.

copyright by JUB kemična industrija d.o.o.

§ Poznámky 
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JUB, a.s.
Klincová 1
821 08 Bratislava

Skupina JUB

Prevádzka:
Stará Vajnorská 27
831 04 Bratislava
T: 02/43 63 17 62
F: 02/43 63 17 58
E: jub@jub.sk

Na Bystričku 39
036 01 Martin
T: 043/324 96 53
F: 043/324 96 55
E: klimacek@jub.sk

Južná trieda 66
040 01 Košice
T: 055/678 08 61
F: 055/625 28 51
E: stefancik@jub.sk

Katalóg výrobkovKatalóg výrobkov


