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

Uvodnik

Poletje se počasi preveša v jesen in če smo se poleti pritoževali nad vročino, jo bomo 
v jesensko-zimskem času prav gotovo pogrešali in prav zato smo pripravili nagradno 
igro »JUPOL Classic vas pelje na Tenerife«. Za vse, ki ne boste odšli na Tenerife, pa 
priporočamo, da si dom prebarvate z barvo JUPOL Thermo, ki bo vsekakor ogrela 
vaš dom.

Da so naši izdelki okolju in zdravju prijazni, je sestavni del politike našega podjetja, 
kar vedno znova dokazujemo z različnimi certifikati in potrdili, ki jih naši izdelki pre-
jemajo od različnih evropskih in svetovnih institucij. Za izdelke JUBIN Akrilin, JUBIN 
Decor universal in JUBIN Lasur smo pridobil certifikat Nacionalnega laboratorija 
za zdravje, okolje in hrano, ki dokazuje, da so izdelki primerni za površine, ki so 
v stiku s hrano. Ker alergijska obolenja v zadnjih desetletjih naraščajo, smo razvili 
barvo JUPOL Bio Silicate, ki  je primerna za uporabo v prostorih, kjer bivajo ljudje z 
alergijami. Barva, pa je prvi slovenski izdelek s potrdilom inštituta ECARF. Kot velik 
dosežek štejemo pridobitev certifikata instituta British Board of Agrément (BBA), 
ki potrjuje 60-letno življenjsko dobo toplotno-izolacijskih sistemov JUBIZOL EPS.

Blagovna znamka JUPOL se je že devetič zapored uvrstila med blagovne znam-
ke, ki ji potrošniki najbolj zaupajo. Ime JUPOL je med našimi kupci že desetletja 
sinonim za kakovostno notranjo zidno barvo.

Izobraževanje naših kupcev v okviru JUB Akademije ima že dolgo tradicijo in vsako 
leto JUB Akademija pripravlja vrsto izobraževanj, ki so vsebinsko prilagojena različ-
nim skupinam udeležencev. Lahko se pohvalimo, da letno pa na svojih seminarjih 
izobrazi več kot 8.000 udeležencev.

Za vse, ki iščete barvni navdih, ne spreglejte rubrike barvni trendi 2016, ki so v leto-
šnjem letu glasbeno obarvani.

Izdajatelj: JUB d.o.o. 

Glavna in odgovorna urednica: Jelka Slatinšek

Vsebinska urednica:  Staša Marolt Sevšek

Avtorji: Jelka Slatinšek, Staša Marolt Sevšek, 
Mihael Mlinar, Boštjan Janc, Nevenka Kobal, 
Urška Kerpan, Ekipa JUBHome, Danijel Lisičić, 
Andrej Grad, Katja Strle in Nastja Iskra.  

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

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

Plastik SI d.o.o.           
je nova članica Skupine JUB

JUB-H d.d. je letos aprila od Družbe za upravljanje terjatev 
bank d.d. odkupil vse njene terjatve in celoten poslovni 
delež v družbi AHA Plastik d.o.o. iz Kanala, ki je dolgoletna 
strateška dobaviteljica plastične embalaže za Skupino JUB 
in tudi ena izmed vodilnih družb proizvajalk plastične em-
balaže v Sloveniji.    

Družba AHA Plastik d.o.o. je pred leti zašla v zelo hude fi-
nančne težave, čemur je sledil postopek prisilne poravnave 
in vstop DUTB d.d. kot edinega družbenika. DUTB d.d. je leta 
2015 pričela s postopkom prodaje svojih terjatev in poslovne-
ga deleža v AHA Plastik d.o.o. Zaradi zagotavljanja zanesljive 
in fleksibilne dolgoročne oskrbe Skupine JUB s plastično em-
balažo, smo odločili za nakup terjatev in poslovnega deleža 
od DUTB d.d., zato sta z aprilom 2016 v Skupino JUB vstopi-
li dve novi družbi: AHA Plastik d.o.o. iz Kanala in AHA Plastik 
d.o.o. Inđija, Srbija, s skupaj 105 zaposlenimi, ki bosta v krat-
kem spremenili svoj naziv v Plastik SI d.o.o. oziroma v Plastik 
INS d.o.o. Direktor obeh družb ostaja Peter Peternel.

Prizadevali si bomo zagotavljati vztrajno rast in razvoj obeh 
družb Plastik. Gre za pomembno točko v njunem razvoju, 
tako z vidika njenega dolgoročnega razvoja kot potenciala.

Proizvodnja plastičnih izdelkov, d.o.o.
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Certifikat 60-letne življenjske 
dobe JUBIZOL sistemov v Veliki 

Britaniji
V desetem letu JUB-ove prisotnosti na trgu in po večletnemu trudu vseh 
vpletenih doma v Sloveniji in tistih na trgu Velike Britanije, nam je letos spo-
mladi uspelo pridobiti certifikat instituta British Board of Agrément (BBA), 
ki potrjuje 60-letno življenjsko dobo toplotno-izolacijskih sistemov JUBIZOL 
EPS.  

Ravno pravočasno pred očitnim izstopom Velike Britanije iz Evropske unije. S 
certifikatom si zagotovimo nemoteno prodajo, četudi bi Velika Britanija izstopila 
že jutri in preklicala vse certifikate EU. Trenutno je še v delu enak certifikat 
za sisteme JUBIZOL MW, ki pokriva sisteme s ploščami oziroma lamelami iz 
mineralne volne.

Certifikata sicer nista istovetna z garancijami za enaka časovna obdobja, 
potrjujeta pa, da toplotno-izolacijski sistemi ob upoštevanju navodil za 
vgradnjo in vzdrževanje fasadnega sistema zdrži vsaj 60 let na fasadi – in to 
v tako deževnem območju. Britanska vlada je bila ena med prvimi, ki se je 
obvezala k uresničevanju načela Kjotskega protokola in da bo čim prej pričela 
z zniževanjem dovoljenih količin izpuščenega ogljikovega dioksida. Uvedla je 
subvencije v programu The Green Deal za ukrepe, ki privedejo k temu. Daljša je 
torej življenjska doba toplotno-izolacijskega sistema, višja je državna subvencija. 
Saj vsaka vgradnja takšnega sistema sama po sebi prav tako pomeni izpust CO2 
v atmosfero.

JUBINI s certifikatom      
skladnost za stik z živili 

JUB je za svoje izdelke JUBIN Akrilin, JUBIN Decor universal in JUBIN Lasur pridobil certifikat Nacionalnega laborato-
rija za zdravje, okolje in hrano. 

Les, ki je sicer eden izmed najstarejših gradbenih materialov, se zelo pogosto uporablja tudi za površine, ki so nenehno 
v stiku s hrano. Mednje sodijo zlasti lesene kuhinjske mize in pulti, servirni vozički, lesene servirne in okrasne posode, ne 
pozabimo pa tudi na čebelnjake. Če želimo tem nadvse uporabnim lesenim predmetom podaljšati življenjsko dobo, jih bo 
potrebno primerno vzdrževati, še posebej, ker na njih dnevno pripravljamo ali serviramo hrano, ki jo uživamo. Za trajnejšo 
zaščito in nego lesenih izdelkov, ki so primerni za uporabo na površinah, kjer prihaja do stika z živili, v JUB-u priporočamo 
izdelke JUBIN Akrilin, JUBIN Decor Universal in JUBIN Lasur. S pridobitvijo potrdila – certifikata skladnosti ''Safe for food 
contact'' - namreč dokazujemo, da izdelki ustrezajo vsem zakonodajnim standardom za njihovo varno uporabo.

Primerno za površine, ki so v stiku s hrano.

SA FE  F O R  F O O D  C O NTACT

STIK Z ŽIVILI
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Blagovna znamka JUPOL       
že devetič zapored Trusted Brand

Letos so že desetič zapovrstjo podelili priznanja Tru-
sted Brand blagovnim znamkam, ki jim Slovenci najbolj 
zaupamo. Slovenski potrošniki so v kategoriji barve za 
dom za zmagovalko znova proglasili blagovno znam-
ko JUPOL, ki je s svojo tradicijo na našem trgu prepo-
znavna že 47 let, kot ugledna blagovna znamka pa se je 
uveljavila tudi na mnogih drugih evropskih tržiščih. Ime 
JUPOL je med našimi kupci  že desetletja sinonim za ka-
kovostno notranjo zidno barvo, z njo pa je ne nazadnje 
povezan tudi strm in uspešen razvoj JUB-a v zadnjih pe-
tih desetletjih. 

Revija Reader's Digest eno največjih potrošniških raziskav 
izvaja že šestnajsto leto, slovenski anketiranci pa izdelke 
v različnih kategorijah ocenjujejo zadnjih deset let. 
V kategorijo barve za dom  najbolj zaupanja vredne 
blagovne znamke potrošniki razvrščajo deveto leto, 
dobitnica tega uglednega priznanja za  barve iz družine 
JUPOL pa je vsako leto prav družba JUB. Pečat zaupanja 
Trusted Brand 2016 bo tako na izdelkih iz družine JUPOL 
potrošnikom tudi v prihodnje vodilo za dober nakup. 

    Maskota Bojan na 
CICI festivalu

Bojan, naša maskota, je konec maja na CICI festivalu v Razdrtem razveselje-
val otroke, ki so med letom pridno obiskovali Cici telovadbo. Že osmo leto 
se na zaključni zabavi zberejo otroci in njihovi starši s področja Postojne, 
Hruševja, Rakeka, Ajdovščine, Vipave, Knežaka, Kopra, Nove Gorice, Ilirske 
Bistrice, Cola in Prestranka  

Poleg tekmovanj v različnih športnih, družinskih in šaljivih štafetnih igrah, so 
otroci na delavnicah barvali svoje sanjske hiške in risali na stojalih kot pravi slikar-
ji. Bojan jih je pri tem ves čas spodbujal in jih pomagal, otroci pa so se na koncu z 
veseljem še slikali s priljubljeno maskoto. Z otroških obrazov je sijalo navdušenje, 
še posebej zadovoljni pa so bili tisti, ki jih je Bojan obdaril z JUB-ovim paketom.

Ob koncu prireditve je predsednica športnega društva Jasmina Žvokelj vprašala 
otroke, kaj jim je bilo na festivalu najbolj všeč in v en glas so v mikrofon zaklicali: 
»Boooojaaaaan«.

Mesec Aktivnost Tematika Datum in ura:

SEPTEMBER Svetovanje Energetska pisarna podjetja JUB in Srca Slovenije  21.9.2016 
od 16:00 do 18:00 

OKTOBER Svetovanje Energetska pisarna podjetja JUB in Srca Slovenije 12.10.2016 
od 16:00 do 18:00

OKTOBER Svetovanje Arhitekt svetuje – interier   19.10.2016 
od 16:00 do 18:00

NOVEMBER Svetovanje Energetska pisarna podjetja JUB in Srca Slovenije 9.11.2016 
od 16:00 do 18:00

Jesenske popoldanske delavnice     
v JUB Design Studiu
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Natečaj »Barvna klima 
slovenskega javnega 
prostora« pod JUB-
ovim pokroviteljstvom

Na Fakulteti za arhitekturo so v študijski program uvedli 
nov predmet barve v arhitekturi, da bi lahko bodoči arhi-
tekti poglobljeno obravnavali uporabo barv na fasadah. 
Študente tako seznanjajo s strokovnimi kriteriji, ki botru-
jejo izboru primernih barvnih odtenkov za stavbe, da bi 
bile skladne z okoljem in naravo, v katerega so umeščene. 

JUB tovrstne aktivnosti fakultete močno podpira, saj 
se arhitekti svetovalci v JUB Design Studiu pri pripravi 
barvnih študij in pri svojem svetovalnem delu s strankami 
soočajo tudi z nerazumnimi zahtevami, ki v naša bivalna 
okolja vnašajo izrazita barvna neskladja. Za višjo kakovost 
podobe javnega zunanjega prostora si arhitekturna stroka 
pri nas sicer prizadeva že desetletja, vendar se število 
nekontroliranih in neprimernih barvnih posegov v okolje v 
določenih regijah bistveno ne zmanjšuje. 

Študenti so morali v natečaju poiskati in fotografirati 
stanovanjsko hišo z območja Slovenije, ki ima po njihovi 
presoji najbolj neskladno oziroma nesmiselno pobarvano 
fasado glede na arhitekturni slog, velikost, orientacijo ter 
okolico oziroma javni prostor, v katerega je hiša umeščena. 
Tako je vsak lahko prispeval po eno fotografijo predpisane 
velikosti, komisija, sestavljena iz predstavnikov Fakultete za 
arhitekturo in družbe JUB, pa je izbrala tri, ki so po vsebini 
najbolj ustrezale namenu vaje. Študentje arhitekture so 
v natečaju našli številna neskladja na objektih, ki z izbiro 
neprimernih barv, črt ali geometrijskih likov na fasadah 
kazijo videz celotne okolice. 

Ob razglasitvi zmagovalcev natečaja so v družbi JUB 
trem najbolj prizadevnim študentom, ki so našli največje 
kontraste fasad stanovanjskih hiš z okoljem, podelili 
praktične nagrade.

    Mladi slovenski 
čebelarji in JUB

Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) je prvo soboto v maju v OŠ Markovci orga-
nizirala že 39. državno srečanje in tekmovanje mladih slovenskih čebelarjev, 
ki se ga je udeležilo kar 485 učencev iz 103 čebelarskih krožkov. Z letošnjo 
akcijo JUBINI gredo za med, ki bo potekala do konca avgusta, je ČZS podprla 
tudi družba JUB, saj bo na ta način čebelarskim krožkom v osnovnih šolah 
pomagala obnoviti njihove šolske čebelnjake.  

S podporo svojih kupcev je JUB od vsakega prodanega izdelka ČZS namenil lon-
ček barve JUBIN Decor in JUBIN Lasur, ta pa jo bo potem, na zaključni prireditvi, 
ki bo 20. septembra, predala osnovnim šolam. 

JUB na trgu ponuja dva tipa premazov: klasičnega, izdelanega na osnovi topil 
(pokrivni JUBIN Email universal, ki se uporablja v sistemu s temeljnim premazom 
JUBIN Wood Primer), ter bolj ekološkega, ki je izdelan na vodni osnovi (JUBIN 
Lasur kot transparentni premaz in JUBIN Decor universal kot pokrivni premaz). 
Za zaščito čebelnjakov sta primerna oba, vendar so vodni premazi ekološko bolj 
sprejemljivi, zato jih za zaščito čebeljih panjev v JUB-u priporočamo kot prvo 
izbiro.

Na letošnjem srečanju je na treh težavnostnih stopnjah preverjanje znanja pote-
kalo v pisni obliki, in sicer pretežno iz teoretičnega znanja s področja čebelarstva 
ter prepoznavanja medovitih rastlin. V okviru sklepne prireditve so že sedmič 
zapored razglasili tudi zmagovalce natečaja za najlepšo poslikavo panjske konč-
nice, v katerem je sodelovalo 22 krožkov s 85 panjskimi končnicami. Komisija je 
izbrala 10 najboljših, eno iz vseh in po tri iz vsake triade. Prvo nagrado si je pri-
služil dvanajstletni David Pucelj iz OŠ Stari trg pri Ložu, drugo sedemletna Maša 
Sovre iz trboveljske OŠ Ivan Cankar, tretje pa enajstletna Barbara Absec iz OŠ 
Loka Črnomelj. Vsi trije so za nagrado prejeli izdelke iz družine JUBIN.

Slika: JUB-ov primer dobre prakse; barvna študija,ki je nastala v JUB Design Studiu.
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Zabavno druženje          
z našimi poslovnimi partnerji 

Junij je čas, ko se na Korantu 
pri Dolu pri Ljubljani srečamo 
na tradicionalnem pikniku z 
našimi poslovnimi partnerji. 
Vsako leto naše goste na 
pikniku presenetimo z raznolikim 
animacijskim programom, letos pa 
nas je presenetilo tudi deževno 
vreme. 

Vreme je bilo slabo, kar pa se je 
izkazalo za prednost, saj se je bilo 
zato potrebno pri organizaciji 
toliko bolj potruditi in poskrbeli 
smo za dobro zabavo. In to 

sploh ni bilo težko, ker smo imeli 
kljub slabemu vremenu krasno 
udeležbo, gosti pa so bili odlično 
razpoloženi. Vse je teklo kot 
namazano, za kar pa je poskrbela 
zvezdnica Jasna Kuljaj, ki vedno 
poskrbi za duhovite pripombe, 
lep stas in dobro zabavo. 

Glavnina programa je seveda 
pripadla nogometnim ekipam 
in letos so se sile moči malo 
drugače razporedile, kot smo bili 
vajeni v prejšnjih letih. 

Zmagovalci so bili predstavniki 
podjetja Kalcer d.o.o., drugo 
mesto je osvojilo podjetje 
PVP, storitve d.o.o., tretje 
mesto pa so zasedli GRAČIČ, 
slikopleskarstvo in gradbena 
dela d.o.o.

  Podarili smo zaključni 
dekorativni fasadni omet

Dekorativni ometi v fasadnem sistemu JUBIZOL so že dolgo sinonim za 
vrhunsko kakovost. Z velikim številom odtenkov in odlično obstojnostjo 
zaokrožijo estetski videz objekta. 

V želji, da bi našim potrošnikom dekorativne omete še bolj približali, smo v 
maju pripravili nagradno igro, v kateri so sodelovali lastniki enodružinskih hiš. 
Med številnimi prijavami je žreb namenil srečo Jožetu Rojsu iz Žužemberka. 
Mlada družinica se je nagrade v obliki zaključnega fasadnega dekorativnega 
ometa iskreno razveselila. Ravnokar so se namreč preselili v novozgrajeno hišo, 
ki pa potrebuje še fasado, da jih bo varovala pred zimskim mrazom in poletno 
vročino ter istočasno zmanjšala stroške ogrevanja in hlajenja.
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Imate tudi vi težave z 
alergijami?

Predstavljamo vam JUPOL Bio Silicate – barvo, primerno za alergike. V za-
dnjih desetletjih pogostost alergijskih obolenj narašča in kar 35 % populacije 
v Evropi naj bi imelo vsaj občasne simptome alergijskih bolezni. Z alergijami 
se spopada že vsak četrti otrok, mlajši od 10 let.

Ker preobčutljivost na kemikalije postaja vse večja težava, so v JUB-u razvili no-
tranjo barvo JUPOL Bio Silicate, ki je primerna za uporabo v prostorih, kjer bivajo 
ljudje z alergijami. Barva JUPOL Bio Silicate ne vsebuje snovi, ki običajno lahko 
sprožajo alergijske reakcije. Zaradi visoke pH vrednosti, ki je izredno neugodna 
za razvoj in življenje mikroorganizmov, ne potrebuje dodatka konzervansov. V 
barvi so uporabljeni skrbno izbrani materiali, ki pri ljudeh, nagnjenih k alergijam, 
preverjeno ne sprožajo alergijskih reakcij. Barvo JUPOLl Bio Silicate zato priporo-
čamo vsem, ki se želijo izogniti dodatni senzibilizaciji in neprijetnim alergijskim 
reakcijam. Za osebe, ki imajo težave z alergijami, v JUB-u priporočamo samo 
belo barvo brez dodatka pigmentov.

  

Prvi slovenski izdelek s potrdilom inštituta ECARF

Notranja barva JUPOL Bio Silicate je prvi slovenski izdelek s potrdilom inštituta 
ECARF. Fundacija ECARF je bila ustanovljena leta 2003 in podpira klinično znan-
stveno delo na inštitutu Charité, največji univerzitetni kliniki v Berlinu. Klinična 
študija je bila izvedena v laboratorijih, kjer so na plošče nanesli barvo JUPOL Bio 
Silicate. Pri osebah s potrjeno diagnozo zmerne ali hude astme, ki so bile v zapr-
tem prostoru izpostavljene barvi JUPOL Bio Silicate, so po končani izpostavitvi 
ocenjevali vpliv na oči, nos in pljučno kapaciteto. Nobena od testiranih oseb 
pri merjenih prametrih ni imela reakcije, zato je inštitut ECARF barvo JUPOL Bio 
Silicate ocenil kot odlično. 

   
  

   

            

1.  JUBIZOL Lepilna malta Winter: primerna za za lepljenje in     
      izdelavo armirnega sloja  pri temperaturah do -10 oC.

2.  Za nanos zaključnega sloja pa ob temperaturi od +1 do +15oC      
      in relativni zračni vlagi do 95% priporočamo JUBIZOL Unixil  
      Finish Winter omet z dodatkom JUBIZOL Finish Winter     
     aditiva, ki pospeši sušenje. 

Imate težave z vgradnjo fasade 
v zimskih mesecih?

   
 

    

            

W I N T E R

Letak Od problema do rešitve_A4_JUBIZOL WINTER ADDITIVE_SLO_2015_ver2.indd   1 18.11.2015   8:35:47
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 Thermo izolacijski sistem 
za interier 

Poznate tisti neprijeten občutek mraza, ko se naslonite na zid? V JUB-u smo 
razvili Thermo sistem*, ki daje občutek topline in zagotavlja tudi prihranke 
energije. Inovativni sistem Thermo, ki ga sestavljata notranja barva JUPOL 
Thermo in izravnalna masa JUBOLIN Thermo,  je tudi dobitnik okoljske na-
grade časnika Finance.

Barva JUPOL Thermo in izravnalna masa JUBOLIN Thermo vsebujeta posebna 
votla polnila, ki znižujejo toplotno prevodnost. Takšna polnila imajo večje izola-
tivne lastnosti, istočasno pa znižajo maso premaza. Sistem Thermo je zato pri-
meren za prostore, kjer se veliko zadržujemo in želimo imeti občutek topline 
ob dotiku z zidno površino. Predvsem priporočamo za zidne površine obrnjene 
proti severu, za zidne površine brez izolacije, v primeru manjših toplotnih mo-
stov, otroške sobe...

 Glavne lastnosti sistema Thermo: 

 f zagotavlja prihranke pri ogrevanju zaradi izolativnih lastnosti do 2 EUR/m2 
fasadne površine na leto. Velja za betonske stene; 

 f daje občutek toplote; 

 f primeren za premostitev manjših toplotnih mostov; 

 f zmanjšuje možnost nastanka kondenzacije vlage; 

 f enostaven za nanos.

* Sistem Thermo ima dobre izolativne lastnosti in zmanjšuje toplotno prevo-
dnost. Sestavljata ga 2x JUBOLIN Thermo in 2x JUPOL Thermo. 

   
   

     
    

   

                 

3 glavne lastnosti:   

1. Sistem Thermo* zagotavlja prihranke pri ogrevanju zaradi izolativnih 
lastnosti do 2 EUR/m2 fasadne površine na leto**;

2. Sistem daje občutek toplote.

3. Primeren za premostitev manjših toplotnih mostov.

*Sistem Thermo = JUPOL Thermo + izravnalna masa JUBOLIN Thermo.
**Velja za betonske stene.

Iščete barvo, ki daje občutek toplote?
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VODIČ PO NOTRANJIH BARVAH
Izdelek JUPOL Classic JUPOL Gold JUPOL Brilliant JUPOL Belol JUPOL Trend JUPOL Junior JUPOL Citro JUPOL Block JUPOL Strong JUPOL Thermo JUPOL Bio silicate JUPOL Latex AMIKOL JUPOL Bio apnena 

notranja barva
APNENI Belež

Barvo odlikuje UNIVERZALNOST BARVITOST VISOKA POKRIVNOST V 
ENEM NANOSU

OSNOVNA BELA 
NOTRANJA BARVA

PRIPRAVLJENI BARVNI 
ODTENKI

OKOLJSKI CERTIFIKAT 
ECO LABEL

PREPREČEVANJE 
PLESNI IN ALG

BLOKIRANJE MADEŽEV SUPER ODPORNA 
BARVA

BARVA KI OGREJE VAŠ 
DOM

PREPREČEVANJE 
ALERGIJ

PRALNA  BARVA ZA 
POGOSTO ČIŠČENJE

STERILNI PROSTORI BARVA NA OSNOVI 
APNA 

GAŠENO APNO

Zakaj vaša najboljša 
izbira?

Prava izbira. Že več 
kot 45 let. Okolju in 
uporabniku prijazna 
notranja barva. 
Omogoča lep nanos, 
je enostavna za delo. 
Prebarvana površina 
ima lep končni videz. 

Hitro niansiranje na 
Jumix mešalnicah v 
več kot 10.000 barvnih 
odtenkih ustvarjenih 
po vaših občutkih. 
Barva je odporna na 
mokro brisanje in kot 
taka primerna tudi 
za bolj obremenjene 
površine.                     

Visokopokrivna 
barva izredne beline in 
globokega mat videza, 
ki odlično pokrije že v 
enem nanosu. 

Za dekorativno zaščito 
sten in stropov pri 
manj zahtevnih 
površinah. Kvalitetna, 
cenovno dostopna 
notranja barva.

Za hitre trendovske 
spremembe doma v 
18-ih že pripravljenih 
barvnih odtenkih. 
Zadostuje za 20m2.

Idealna barva za sobo 
vaših malčkov. Prva 
barva na slovenskem 
trgu, ki je pridobila 
evropski okoljski 
certifikat Ecolabel. Na 
razpolago v 6-ih že 
pripravljenih igrivih 
odtenkih.

Hitro in učinkovito 
rešuje težave z zidnimi 
plesnimi in algami. V 
primeru že obstoječe 
plesni, priporočamo 
predhodno sanacijo z 
Algicidom

Učinkovito prekrije in 
blokira problematične 
madeže nikotina, 
katrana, požara, 
umazanije, tanina in 
drugih barvil, vina, 
sokov, kave, vodnih 
barvic ter olja.

Super odporna barva 
na mokro brisan-
je in 10-krat bolj 
odporna na mehanske 
poškodbe. Omogoča 
lažje čiščenje večine 
madežev;  od kave, 
vina, sledi mastnih rok, 
čevljev in drugih.

Barva vsebuje votla 
polnila, zaradi katerih 
je stena toplejša na 
otip. V kombinaciji z 
Jubolinom Thermo je 
učinek še večji in zag-
otavlja tudi prihranke 
energije. Priporočljiva 
tudi za prostore, kjer je 
večja nevarnost nas-
tanka zidnih plesni, saj 
zaradi svojih lastnosti, 
preprečuje nastanek 
plesni.

"Barva je namenjena 
osebam občutljivim na 
alergije. 
Prvi slovenski izdelek s 
potrdilom nemškega 
inštituta ECARF."

Visoko kakovostna 
pralna barva za 
površine ki zahtevajo 
pogostejše čiščenje 
z običajnimi čistili ali 
dezinfekcijskimi sredst-
vi. Posebej primerna za 
šole, vrtce, bolnišnice, 
hotele, industrijske 
objekte. Na voljo v 
treh sijajih: Satin, Semi 
matt, Matt.

Pralna barva z dodano 
biocidno zaščito. Prim-
erna za prostore, kjer  
pričakujemo pojav in 
razvoj zidnih plesni: 
pekarnah, polnilnicah 
pijač, prostorih v 
zdravstvu.

Barva za notranje pro-
store na osnovi gašen-
ega apna z močnim 
dezinfekcijskim 
učinkom, naravno fun-
gicidno in baktericidno 
delovanje.

Dezinfekcijski premaz 
notranjih in zunanjih 
zidnih površin. Kot 
zaščitno dezinfekcijsko 
sredstvo je uporaben 
tudi v kmetijstvu za 
npr. zimsko zaščito 
debel sadnega drevja.

Odpornost na suho/
mokro brisanje1

suho brisanje mokro brisanje                
(razred 2)

mokro brisanje                
(razred 2)

suho brisanje mokro brisanje                
(razred 2)

mokro brisanje                
(razred 2)

suho brisanje mokro brisanje                
(razred 1)

mokro brisanje                
(razred 1)

mokro brisanje                
(razred 3)

mokro brisanje                
(razred 2)

mokro brisanje                
(razred 1/2)

mokro brisanje                
(razred 1)

suho brisanje suho brisanje

Paroprepustnost2 visoka visoka visoka visoka visoka visoka visoka srednja srednja srednja visoka visoka/srednja srednja visoka visoka

Redčenje z vodo do 15 % od 5 % do 10% 
(odvisno od barvnega 
odtenka)

do 5 % do 10 % do 5 % do 5 % do 10 % NE redčimo do 10 % le premešamo do 10 % do 5 % do 5 % do 10 % do 10 %

Priporočljiv valjček dolgodlaki valjček, 
valjček JUPOL Classic

dolgodlaki valjček, 
valjček JUPOL Gold

kratkodlaki valjček, 
valjček JUPOL Brilliant

dolgodlaki valjček kratkodlaki valjček, 
valjček JUPOL Trend

kratkodlaki valjček, 
valjček JUPOL Junior

dolgodlaki valjček dolgodlaki valjček kratkodlaki valjček dolgodlaki valjček dolgodlaki valjček dolgodlaki valjček dolgodlaki valjček dolgodlaki valjček pleskarski ali zidarski 
čopič

Priporočljivo število 
nanosov3

2 2 1 2 1-2 1 2 2 2 2-3 2 2 2 2 2

Poraba ob 
priporočljivem 
številu nanosov

16l do 110m2 
10l do 65m2 
5l do 35m2 
2l do 15m2 

15l do 120m2 
10l do 80m2 
5l do 40m2 
2l do 16m2 
0,75l do 6m2 

15l do 160m2 
5l do 55m2 
2l do 22m2 

15l do 90m2 2,5l do 20m2
(enoslojni nanos)

2,5l do 20m2
(enoslojni nanos)

10l do 55m2 
5l do 25m2 
2l do 10m2 

15l do 65m2 
 5l do 22m2
 2l do 9m2 
 0,75l do 3m2

  5l do 30m2
  2l do 12m2

5l do 20m2
(dvoslojni nanos)

15l do 85m2 
5l do 28m2 

15l do 100m2 
5l do 33m2
2l do 13m2

15l do 100m2 16l do 90m2
 5l do 28m2

16l do 80m2
5l do 25m2

Barvni odtenki4 bela, JUMIX-pastelni 
odtenki, do pastelnih 
odtenkov je možno 
niansiranje tudi z DIPI 
Super colorjem ali z 
DIPI Koncentratom

bela, JUMIX-vsi 
odtenki, do pastelnih 
odtenkov je možno 
niansiranje tudi z DIPI 
Super colorjem ali z 
DIPI Koncentratom

bela, JUMIX-vsi 
odtenki, do pastelnih 
odtenkov je možno 
niansiranje tudi z DIPI 
Koncentratom

bela, do pastelnih 
odtenkov je možno 
niansiranje tudi z DIPI 
Super colorjem ali z 
DIPI Koncentratom

18 že pripravljenih 
odtenkov

6 že pripravljenih 
odtenkov

bela, JUMIX-pastelni 
odtenki, do pastelnih 
odtenkov je možno 
niansiranje tudi z DIPI 
Super colorjem ali z 
DIPI Koncentratom

bela, JUMIX-pastelni  
odtenki 

bela, JUMIX-pastelni 
odtenki

bela, JUMIX-pastelni 
odtenki

bela, JUMIX-pastelni 
odtenki

bela, JUMIX-vsi 
odtenki,  do pastelnih 
odtenkov je možno 
niansiranje tudi z DIPI 
Koncentratom

bela, JUMIX-vsi 
odtenki, do pastelnih 
odtenkov je možno 
niansiranje tudi z DIPI 
Koncentratom

bela, se ne nainsira bela, se ne nainsira

Certifikati
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Katero barvo izbrati?

Jedilnica, kuhinja * ** ** * * * * ** ** ** * ** * * *

Kopalnica * * * * * * * ** ** * ** ** * *

Hodnik * * * * * * * * ** * * ** ** * *

Dnevni in spalni 
prostor ** ** ** * ** ** * * * ** * * * * *

Kletni bivalni prostor * * * * * * ** * * * * * * ** **

Utility * * * * * * * * * * * * * * *

Javni prostor * * * * * * * ** ** * * ** ** * *

Kletni skladiščni 
prostori, hlevi * * * * * * ** * * * * * * ** **

1. Odpornost na  mokro brisanje/drgnjenje se v skladu s standardom SIST EN 13300, (ISO 11998) razvršča  v razrede, kjer merimo izgubo debeline barve po 200 drgnjenih z mokro ščetko (1. razred izguba manj kot 5µm; 2. razred >5 in <20µm, 3. razred >20 in <70µm)

2. Paropropustnost (ISO 7783) je zmožnost premaza, da prepušča vodno paro. Razvršča se v tri razrede; visoka: Sd<0,14m, srednja: Sd>0,14-1,40m, nizka: Sd>1,4m.

3. Priporočljivo število nanosov velja ob pravilno pripravljeni  podlagi. 

4. JUMIX:  barvo je možno niansirati na prodajnih mestih z niansirnim sistemom JUMIX. * **

VODIČ PO NOTRANJIH BARVAH.indd   1 3.8.2016   14:36:25



18 www.jub.eu www.jub.eu 19

N
ov

os
ti 

20
16

ETPL4001971-jn16

NOVA 
FORMULA
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Nanos izravnalne mase JUBOLIN Classic je bil tradicional-
no bolj zahteven, bolj žilav. 

V naših raziskavah smo ugotavljali, da je vedno več takšnih 
izvajalcev, ki bi raje delali  z maso, ki se lažje nanaša. Tako so 
v razvoju pripravili novo recepturo, ki smo jo dali testirati 
izvajalcem in potrdili so, da je nova receptura lažja za nanos, 
prav tako je lažje tudi brušenje in tako smo pričeli s proizvo-
dnjo nove recepture, ki jo bomo pričeli komunicirati tudi na 
pokrovu vedra.

Nova formula          
JUBOLIN Classic

Predstavljamo aktualno opremo notranjih mest 

   JUPOL Trend 
inspiracijski lističi 

Za naše kupce smo pripravili lističe, s katerimi kupcem sugeriramo, kako lah-
ko z različnimi odtenki barve JUPOL Trend ustvarimo drugačne ambiente. In-
spiracijski lističi so na voljo na vseh trgovskih mestih in v našem JUB Design 
Studiu.
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    JUB na sejmu 
Dom 2016

Tudi letos smo se udeležili največjega mednarodnega sejma gradbeništva pri 
nas. Sejem Dom je eden najbolj obiskanih sejmov, saj si ga je v šestih dneh 
ogledalo preko 56.000 obiskovalcev.

Za strokovno svetovanje in navezovanje osebnih stikov je več kot odlično poskr-
bela naša prodajna ekipa, prvič pa smo se letos, strokovni in širši javnosti, pred-
stavili s programom JUBHome. Obiskovalcem smo nudili brezplačno svetovanje s 
področja fasadnih sistemov JUBIZOL, nove sistemske rešitve JUBIZOL Brick, preno-
ve, sanacij, energetskega svetovanja.

Za obiskovalce smo pripravili tudi zabavno nagradno igro, kjer so udeleženci, s 
pomočjo naših prijaznih promotork, odkrivali, kako dobro poznajo izdelke iz naše 
družino JUPOL in zakaj tako zelo radi uporabljajo vse naše barve.

Da smo tudi tokrat pustili dober vtis priča dejstvo, da so si obiskovalci sejma z 
navdušenjem ogledovali naš razstavni prostor, z zanimanjem poslušali naše sveto-
valce in z veseljem sodelovali pri nagradni igri.

Med 5.9. in 15.10.2016 osvojite sanjsko potovanje    
na Tenerife v vrednosti 1.500€. 
Več o nagradni igri in pravilih si lahko preberete na www.jub.eu.

JUPOL CLASSIC.
PRAVA IZBIRA.
ŽE VEČ KOT 45 LET.

JUPOL Classic 
Vas pelje na TENERIFE!

Jupol Classic_tenerifi_A4_2016-dd.indd   1 11.8.2016   14:01:22
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   EPS je dobra izbira 
za stanovanjsko hišo

Pri energijskih prenovah stanovanjskih hiš, kakor tudi pri novogradnjah, se 
srečujemo z dilemo o izbiri ustrezne toplotne izolacije. V nadaljevanju je razlo-
ženo in prikazano, zakaj je ekspandiran polistiren EPS (stiropor) odlična izbira. 

Najprej pa si poglejmo nekaj dejstev, ki večinoma niso splošno znana:

 f stiren, ki je osnova za izdelavo stirenskih kemičnih verig – polistirena,  najde-
mo tudi v naravi, npr. v jagodah, fižolu, kavnih zrnih…

 f paroprepustnost stiropora je večja od paroprepustnosti lesa oziroma je op-
timalna glede preprečevanja nastanka kondenzacije znotraj fasadnega siste-
ma;

 f 98 % stiropora sestavlja zrak in zgolj 2 % polistiren;

 f stiropor je zelo trajen material, ne razpada, vgrajuje se že desetletja in s testi 
v realnih razmerah je bilo dokazano, da se njegove fizikalne lastnosti s časom 
ne spreminjajo;

 f v Evropi preko 80 % fasadnih sistemov bazira na toplotni izolaciji iz stiropora;

 f za vsak porabljen liter nafte pri proizvodnji, stiropor v svoji življenjski dobi 
zaradi odlične toplotne izolativnosti privarčuje 200 litrov kurilnega olja;

 f stiropor ne vsebuje in tekom proizvodnje ne sprošča ozonu nevarnih snovi;

 f stiropor je možno 100 % reciklirati, v svetu se letno reciklira preko 120.000 ton 
EPS;

 f stiropor ni nevaren za zdravje ljudi, zaradi tega so raznorazni prehrambeni iz-
delki pakirani v EPS embalaži, uporablja pa se tudi za izdelavo mnogih drugih 
izdelkov, npr. kot polnilo v vzglavnikih za dojenčke…

 f stiropor ima od vseh izolacij na trgu najboljše razmerje med ceno in toplotno 
izolativnostjo.

Cenovno najbolj ugoden 
Če primerjamo klasične toplotne izolacije ima stiropor najboljšo toplotno izola-
tivnost in odlične mehanske karakteristike. Odlikujejo ga zelo majhno navze-
manje vode, optimalna paroprepustnost in zelo majhen okoljski odtis, obenem 
pa je tudi cenovno najugodnejši. Zaradi sorazmerno nizke vodovpojnosti, se 
kljub nahajanju v vlažnem oziroma mokrem okolju, toplotna izolativnost praktič-
no ne spremeni, pri tem pa ostane dimenzijsko stabilen in ne razpade. Grafitni 
stiropor je za 20 % bolj izolativen od večine ostalih klasičnih izolacij. Zaradi dobrih 
mehanskih karakteristik, majhne teže in možnosti brušenja, je vgradnja enostavna, 
najlažje pa se tudi npr. doseže ravnost površin fasade.

Optimalna paroprepustnost 
V nasprotju z večinskim mnenjem obstaja pri difuzno odprtih sistemih večja ne-
varnost kondenzacije znotraj fasadnega sistema, stiropor pa ima dejansko glede 
tega optimalno paroprepustnost. Objekti seveda niso tesni in zato poteka stalna 
izmenjava notranjega zraka z zunanjostjo, tudi sami pa skrbimo za občasno pre-
zračevanje z odpiranjem oken.

Stiropor je okolju in zdravju prijazna izbira
In nenazadnje, izbira stiropora za fasadno izolacijo je okolju 
in zdravju prijazna izbira. Pri tem velja omeniti, da je okoljske 
vplive potrebno ocenjevati na podlagi kvantificiranih (doka-
zljivih) indikatorjev, za kar nam služijo okoljske produktne de-
klaracije, izdelane z upoštevanjem življenjskega cikla produk-
ta (t.i. LCA analiza). Prav tako je potrebno upoštevati lastnosti 
in namen posamezne izolacije. Primer pogoste enostranske 
informacije je primerjanje ogljičnega odtisa toplotnih izolacij 
izraženega na kilogram mase. Pri tem se ne upošteva različ-
ne gostote posameznih materialov in njihove toplotne pre-
vodnosti, kakor tudi ne drugih okoljskih indikatorjev, kot je 
naraščajoče zakisljevanje okolja, na žalost tudi gozdov. To po 
eni strani povzroča večjo kislost rek ter jezer in s tem vpliva 
na zmanjšanje velikosti ter diverzitete  živalske populacije, po 
drugi strani pa z vsebnostjo težkih kovin vpliva tudi na večjo 
obremenjenost rastlin, ki tvorijo našo celotno prehranjevalno 
verigo.

IBO, avstrijski inštitut za zdrave in ekološke zgradbe, podaja 
način izračuna ΔOI3 okoljskega indikatorja, ki nam je v po-
moč pri okoljskem načrtovanju stavbe. ΔOI3 je sestavljen iz 
treh reprezentativnih okoljskih vidikov, ki jih vsebujejo okolj-
ske deklaracije. Ti so: potencial globalnega segrevanja (GWP) 
- t.i. ogljični odtis, potencial zakisljevanja (AP) in potreba 
po neobnovljivih virih primarne energije (PEDn). Nižji kot je 
okoljski indikator gradbenega materiala, bolj sprejemljiva je 
njegova uporaba s stališča varovanja in ohranjanja okolja. Sti-
ropor ima zelo nizek okoljski indikator ΔOI3, dejansko med 
najnižjimi izmed toplotnih izolacij in je v rangu toplotnih izo-
lacij iz lesne volne. 

Stiropor je torej odlična izbira za toplotni ovoj stavbe tako s 
stališča njegovih lastnosti, kot s stališča cenovne dostopnosti.
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    PGS d.o.o. - 
kvaliteta, ki se sliši

»Suzana, bi imela intervju z mano za JUB-ovo revijo JUB Magazin«, se je slišal 
glas iz telefona. »Revija je strokovna, ogleda si jo širok krog bralcev od arhi-
tektov, investitorjev do različnih izvajalcev«. V podjetju PGS d.o.o., Gradbeni 
inženiring in storitve, so povabilo z veseljem sprejeli, saj je to lepa priložnost 
za predstavitev podjetja. 

Dober glas se daleč sliši, slabši pa še dlje

Tega se v PGS d.o.o. dobro zavedajo že od samega začetka delovanja podjetja, 
torej od leta 2000, ko je podjetje nastalo in takrat so začeli graditi mozaik uspe-
šne zgodbe. Danes, po 16 letih poslovanja pravijo, da se še bolj zavedajo, kako 
resnična je ta trditev. Njihov slogan je Kvaliteta, ki se sliši. Ni boljšega občutka kot 
zadovoljna stranka, ki te priporoči naprej in se k tebi vrača. 

Od slikopleskarskih začetkov do celovitih rešitev 
v gradbeništvu 

Njihova osnovna dejavnost je bila od začetka slikopleskar-
stvo in pridobili so veliko referenc na številnih stanovanj-
skih objektih, stanovanjskih hišah in na poslovnih objektih. 
Danes pa nudijo celovite rešitve v gradbeništvu. Osnovni 
dejavnosti so skozi leta dodajali nove dejavnosti, ki so pove-
zane z osnovno, z lastnim izkušenim kadrom in z dobrimi ter 
preizkušenimi podizvajalci. Z razpoložljivo ekipo, ki jo sesta-
vlja 15 redno zaposlenih in 40 do 50 pogodbeno zaposlenih 
delavcev, izvajajo celotno rešitev gradbeno obrtniških del, 
novogradnje, adaptacije, sanacije betonov ter energetske 
sanacije stanovanjskih in poslovnih objektov.

In kdo so PGS d.o.o.?
So uspešno in stabilno gradbeno podjetje, kar je nedvomno 
rezultat njihovega dolgoletnega truda in vztrajnosti. Vedno 
bolj postajajo prepoznavni na področju energetskih sanacij 
in sanacij betonov. Pohvalijo se lahko z veliko lepih referenč-
nih objektov. 

Sinonim za pravo kakovost
Kljub neizprosni konkurenci lahko trdijo, da je njihova stori-
tev boljša od drugih, zaradi dostopnosti, prijaznosti, kako-
vosti in hitre odzivnosti. Pri reševanju vprašanj glede ener-
getske sanacije in sanacije betonov, se vedno posvetujejo 
s tehnično službo JUB-a in dobro sodelujejo z vsemi, pred-
vsem pa so izpostavili Andreja Grada in Aleša Kovača, ki sta 

vedno pripravljena pogledati objekt in se ukvarjati z reše-
vanjem vseh podrobnosti, nudita tehnične rešitve in svetu-
jeta. Problemov se nikoli ne ustrašita in jih rešujejo skupaj. 
Odlični strokovnjaki in dobri materiali – to sta glavna razlo-
ga, da v podjetju PGS d.o.o. radi delajo z JUB-om.
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    Barvni trendi 2016

Glasba je bila navdih za Barvne trende 2016. V prejšnji številki JUB Magazina 
smo vam predstavili prvih šest barvnih kombinacij, ki odražajo šest različnih 
glasbenih stilov. Predstavili smo vam palete barvnih odtenkov, ki jih s svojimi 
značilnimi ritmi in melodijami oblikujejo različni glasbeni stili kot so Relax, 
Rap, Soul, Latino, Classic in Rock. 

Tokrat si lahko ogledate preostale glasbene stile in njihove barvne odtenke. Če 
v prejšnji številki niste našli pravega navdiha zase, boste morda prav tokrat našli 
pravo kombinacijo barv in melodij, ki vas ne bodo pustile ravnodušne.

Poiščite nove navdihe v prijetnih harmonijah.

METAL – močna barvna kombinacija težkih in dinamičnih ritmov kitar in basov.
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OPERA – barvna kombinacija visokih tonov in dramatičnih 
zgodb.

ORIENTAL – barve orientalskih melodij.

FOLK – razgibana barvna paleta živahnih podeželskih ritmov.

BLUES – pomirjujoči odtenki napevov in pripovednih balad.
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                Kaj imata skupnega 
Prešeren in fasada?

Preden v miru in brezskrbno spijemo kavo v pravkar obnovljeni ali po-
polnoma novi hiši, gremo čez kalvarijo skrbi, ki so začinjene z neizbežnim 
stresom. Zato vsi nestrpno čakamo, da se odstranijo gradbeni odri in iz 
gradbišča odide še zadnji delavec. Fasada je kot portret ali slika, ki po pro-
cesu izvedbe ostane vidna 10 let, 20 ali morda še več let. Vse skrbi, težave, 
morebitni družinski konflikti gredo takrat v pozabo.

»Pred njo s kopiti čevljarček se ustavi« ...
Od sebe in raznih »čevljarčkov«, ki gredo mimo nove fasade, bi ne želeli sliša-
ti nezadovoljstva, temveč le hvalo. Z rešitvami, ki vključujejo odgovornost do 
okolja in z občutkom do arhitekture objekta, boste na pravi poti do uresniči-
tve. Uspešno stopati po tej poti vam lahko pomagajo usposobljeni ljudje, ki 
se vsakodnevno spopadajo z vprašanji in iskanji najboljših rešitev.

V JUB Design Studiu v Dolu pri Ljubljani se trudimo, da bi stranke pripeljali 
do želenih rezultatov. Želimo individualno pristopiti k vsakemu objektu in 
s pomočjo barvne študije, ki je digitalni prikaz realnega stanja po izvedbi, 
izberemo optimalno rešitev, tako iz oblikovnega kot tehničnega vidika. Ker 
čutimo odgovornost do krajine in okolja, kjer se uporabljajo naši izdelki, smo 
veseli vsakogar, ki pri nas poišče strokovno-tehnično pomoč.

Pri energetski sanaciji objektov je izbor barve fasade in teksture kot neka-
kšna lepotna kirurgija. Vse pogosteje se pojavlja, da bi staro želeli spremeni-
ti v novo, pa tak poseg ni vedno najboljši. Velja spoštovati tudi arhitekturo 
starejšega časa in jo zgolj osvežiti, namesto vsiljevati »moderne« poteze. Iz-
ogibajmo se pretiravanju in naj bo rek »manj je več« vodilo pri oblikovnem 
izboru fasade. Barve naj bodo usklajene z ostalimi elementi, kot so stavb-
no pohištvo, streha, tlaki. Naravni, pastelni odtenki so najprimernejša kulisa 
okrasnemu vrtu in vsemu cvetju, ki krasijo balkone in okolico. Intenzivnejši 
toni naj bodo izbrani premišljeno in na manjših ploskvah. Poleg raznih črt in 
pasov ter drugih elementov si lahko omislimo tudi različne teksture ploskev. 
Tako se vse več pojavljajo dekorativne tehnike, kot je imitacija opeke, lesa 

ali betona. Seveda zopet velja premislek »kje« in »zakaj« 
imitirati teksture.

»Le čevlje sodi naj Kopitar«
Ko bo novopečena fasada izkaz urejenosti in harmoni-
je, potem bo tudi še tako grenka kava dobila prešeren 
okus in vi boste že lahko razmišljali o novih izzivih. Pa 
tudi morebitne komentarje sosedov boste tako povsem 
mirno preslišali.    
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   JUBIZOL Strong - 
fasadni sistem za zaščito pred 

udarci toče
V zadnjih nekaj letih smo bili priče nekaterim močnim neurjem s točo, pri 
čemer je bilo poleg kritine in ostrešij stavb poškodovanih tudi mnogo kon-
taktnih fasadnih toplotnoizolacijskih sistemov.

Običajno na našem področju zrna toče dosegajo velikost okoli pol centimetra 
do enega centimetra v premeru, v močnejših neurjih pa dva do tri centimetre. 
Zrna toče premera dva centimetra ponavadi že povzročajo poškodbe pločevi-
ne na avtomobilih. Po statističnih podatkih, dobljenih na podlagi dolgoletnih 
beleženj vremenskih razmer, pa se neurje s točo, katerih zrna dosegajo velikost 
kokošjega jajca (cca 5 cm), pričakuje s povratno dobo deset let. Tako obstaja 
precejšnja verjetnost, da bo v življenjski dobi fasade prišlo enkrat, oziroma lah-
ko tudi večkrat, do udarca toče velikosti pet centimetrov.

V zadnjih desetih letih smo se navkljub »statističnim pričakovanjem« srečeva-
li s tovrstnimi neurji bolj pogosto, zrna toče pa so v nekaterih primerih celo 

presegala pet centimetrov premera. Veliko število izredno 
močnih neurij je bilo v letu 2008 in 2009, kjer je bilo po-
pisanih preko 100.000 poškodb objektov, pri čemer je bilo 
zaradi toče registriranih preko 10.000 poškodb fasade in/
ali stavbnega pohištva na fasadi. Višina škode je znašala 
cca 110 milijonov evrov.

Večja pogostnost toče se pripisuje podnebnim spremem-
bam, te pa naj bi bile generator vse bolj ekstremnih vre-
menskih pojavov, ki odstopajo od dolgoletnih statistik. 
Zato bo v prihodnje vse bolj pomembno, kakšno odpor-
nost proti poškodbam zaradi toče fasadni sistem nudi, saj 
fasadni sistem vgrajujemo vsaj za dobo 25-30 let, preden 
se ponovno lotimo obsežnejše prenove ali zamenjave.

Kako lahko določimo odpornost kontaktnih fasa-
dnih sistemov na udarce toče? 

Uveljavljena sta dva testa, pri čemer se pri obeh uporablja 
zračni top, s katerim izstreljujemo ledene krogle. Prvi, ki je 
nastal v Švici pod okriljem združenja javnih zavarovalnic za 
zavarovanje stavb, predpisuje potek testa tako, da se z zrač-
nim topom izstreljuje ledene krogle pod kotom 45° glede 
na površino testiranca. Test opredeljuje pet razredov od-
pornosti (oznaka HW), pri čemer peti razred pomeni, da se 
sistem uvršča v najboljši razred, kjer prenese udarec z ener-
gijo 27 J brez vidnih poškodb.

Podoben princip testiranja, kot v primeru testa Švicarskega 
zavarovalniškega združenja, je definiran v ameriškem stan-
dardu ANSI FM approvals, class number 4473, za strešnike. 
Ledene krogle se izstreljuje z zračnim topom, ki pod kotom 
90° s predpisano hitrostjo oz. kinetično energijo priletijo na 
površino testiranca. Standard določa štiri razrede v odvisno-
sti od velikosti ledene krogle in njene kinetične energije (za 

primerjavo: izstrelek iz pištole, kalibra. 22, doseže kinetično 
energijo nekaj nad 100 Joulov).

Razred Nominalni premer 
ledene krogle (mm) 

Kinetična energija 
(Joule) 

1 31,8 5,5 

2 38,1 11,6 

3 44,5 22,4 

4 50,8 40,0 

Za uvrstitev v posamezen razred na testirancu ne sme biti 
vidnih nobenih razpok, udarnin ali drugih poškodb. Test po 
ameriškem standardu je zelo rigorozen, saj v naravi toča ne 
pada pod pravim kotom na površino fasade, je pa ob moč-
nem vetru ta kot lahko tudi manjši od 45° glede na pravo-
kotnico, v neurju leta 2008 je ta znašal celo okoli 30°. Še po-
sebej so udarom toče pod majhnimi koti na pravokotnico 
izpostavljene visoke zgradbe. 

V podjetju JUB smo se odločili, da naš sistem proti toči te-
stiramo v skladu s standardom ANSI FM Approval 4473, saj 
pri tem testu ledene krogle dosežejo precej večje energije 
kot pri testu švicarskega združenja zavarovalničarjev, poleg 
tega pa so zaradi pravokotnega vpada na površino testiran-
ca, tudi povzročene sile znatno večje. Testiranje se je izva-
jalo na Zavodu za gradbeništvo Slovenije. Na testiranju se 
je naš sistem proti toči JUBIZOL Strong odlično obnesel, saj 
se je uvrstil v najboljši četrti razred. To pomeni, da celo pri 
udarcu ledenih krogel premera 50,8 mm s hitrostjo preko 
140 km/h, ni bilo vidnih poškodb. Za primerjavo: betonski 
strešniki se običajno uvrstijo v tretji razred. 

Zaradi odličnih mehanskih karakteristik JUBIZOL Strong po-
leg preprečevanja poškodb zaradi toče priporočamo tudi v 
primeru zahtev po povečani odpornosti proti poškodbam 
zaradi velikih toplotnih raztezkov in skrčkov, ki so posledica 
vgradnje zaključnih ometov temnih barvnih tonov, poškod-
bam zaradi ptic in poškodbam zaradi vandalizma, hkrati pa 
na  sistem nudimo 25 letno garancijo.
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 JUBHome WALL - Sistem za 
gradnjo armiranobetonskih 

sten energijsko varčnih 
hiš s toplotnoizolativnimi 

opažnimi elementi
V začetku leta 2016 smo za izvedbo temeljenja energijsko varčnih hiš trgu 
ponudili sistem toplotnoizolacijske kadi za temeljne plošče – JUBHome 
BASE, inovativen sistem, ki ponuja številne izvedbene prednosti. Z začetkom 
leta 2017 pa bomo pričeli z aktivnim trženjem stenskega sistema JUBHome 
WALL. 

Čeprav Slovenci slovimo kot tradicionalisti in se za novosti odločamo počasi in 
previdno, pa bo – če nič drugega - zakonodaja, ki v evropski direktivi 31/2010 
zahteva, da s 1.1.2021 gradimo le še skoraj-nič-energijske-hiše (sNES), na trg no-
vogradnje prinesla temeljito in  koristno spremembo. Načrtovanje ter gradnja 
skoraj-nič-energijskih in pasivnih hiš bosta zahtevala popolnoma drugačen pri-
stop, kot je veljal za gradnjo tradicionalnih slovenskih hiš. Zato smo v podjetju 
JUBHome d.o.o. razvili sistem za gradnjo armiranobetonskih sten s pomočjo to-
plotnoizolativnih opažnih elementov iz EPS-a JUBHome WALL, namenjen eno-
stavni zasnovi in gradnji energijsko varčnih masivnih objektov s ciljem zagotoviti 
vedno zanesljivo kakovost gradnje.

Konstrukcijski elementi iz Neopora®
Toplotnoizolacijski stenski elementi JUBHome WALL so družina 21 elementov 
različnih oblik in dimenzij, izdelani iz surovine Neopor® vrhunskega nemškega 
proizvajalca BASF, ki se po sistemu zlaganja Lego kock in sestavnega načrta na 
gradbišču zlahka sestavijo v celoto, JUBHome WALL stenski elementi so toplo-
tnoizolativni opažni elementi, pri katerih notranji in zunanji sloj toplotne izolacije 
povezujejo večfunkcionalne polipropilenske (PP) vezi, ki pridržujejo horizontal-
no armaturo in preprečujejo deformacijo elementov med vgradnjo črpanega 
betona.    

Debelina betonskega jedra je pri vseh tipih sten 150 mm, medtem ko so debeline zunanjih slojev toplotne izolacije različ-
ne, posledično tudi vrednosti toplotne prehodnosti:

Toplotnoizolativni del konstrukcije poleg opaža  za vgradnjo betona služi tudi kot podlaga za nanos zaključnih slojev, kar 
pomeni združevanje več delovnih faz v eno in posledično prihranek časa in denarja.

Prednosti stenskih elementov JUBHome WALL
Glede na projektantov izbor in željo investitorja po energijski učinkovitosti stavbe, nudi sistem JUBHome toplotno pre-
hodnost stene od 0,13 do 0,08 Wm2/K – od nizkoenergijskega do energijsko samozadostnega objekta. Pri takem sistemu 
gradnje ni običajnih težav s pritrjevanjem debeloslojnih toplotnoizolacijskih stenskih oblog, sistemsko pa je poskrbljeno 
za zanemarljiv vpliv toplotnih mostov in visoko stopnjo zrakotesnosti.

Parametri potresne odpornosti so preizkušeni s testiranji na Inštitutu za potresno inženirstvo in računalništvo, Fakultete 
za gradbeništvo in geodezijo, kar ni zanemarljiv podatek glede na to, da je celotno območje Slovenije potresno ogroženo 
področje.

Enostavni sta zaključni obdelavi notranjih in zunanjih sten:

•	 na notranjih stenah z osnovnim ometom, glajenjem in beljenjem;

•	 na zunanjih stenah z osnovnim ometom ter dekorativnim zaključnim slojem izbranega fasadnega sistema.

Celovit sistem JUBHome WALL vključuje poleg običajnih stenskih elementov tudi notranje in zunanje vogale, rešitve za 
odcepe, špaletne zapore, višinske izravnave ter elemente za poševne zaključke zidov. 

Izvajalcem so na razpolago univerzalne opore, ki so hkrati delovni pod za delo na višini in pripomočki za uravnavanje sten. 
Del sistema so tudi pridržala vertikalne armature, ki omogočajo njeno vgradnjo brez vezanja.

Sistem izgubljenega opaža "JUBHome WALL" iz EPS elementov in PP vezi za gradnjo zunanjih in notranjih nosilnih in pre-
delnih sten ima  pridobljeno evropsko tehnično soglasje ETA s strani Zavoda za gradbeništvo Slovenije.

JUBHome - celovit sistem gra-
dnje
Elementi JUBHome sistema zaradi sti-
kovanja s čepastimi stiki zagotavljajo 
zvezen toplotno in hidroizolacijski ovoj 
ter zanemarljiv vpliv toplotnih mostov 
tudi pri medsebojnem stikovanju po-
sameznih konstrukcijskih sklopov. 

Za zaključek pa še ena dobra novica: 
toplotnoizolativna kad JUBHome BASE 
in stenski elementi JUBHome WALL sta 
le dva izmed več sklopov sistema gra-
dnje JUBHome. Pripravljamo podobno 
inovativen sistem za toplotno izolacijo 
ostrešij JUBHome ROOF. Več o tem pa 
v naslednjem članku.
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     V podjetju JUB 
radi pomagamo

Društvo za zaščito konj je neprofitno in prostovoljno društvo, ki vodi edini 
slovenski rehabilitacijski center za konje, ki so pretrpeli mučenja, zanemarja-
nja in zlorabljanja. 

Njihov Rehabilitacijski center za konje je v Orovi vasi pri Polzeli in je še v urejanju. 
Vse postorijo sami in z doniranim materialom podjetij in posameznikov. Leta 

2014 so z JUB-ovo pomočjo v rehabilitacijskem centru naredili pisarno, dežurno 
sobo, predavalnico in sobo za prostovoljce. Uredili so lahko karanteno in pregle-
dovalnico za konje, lekarno, prebarvali vse lesene dele hlevov. Letos pa je JUB s 
podarjenim ometom poskrbel še za zunanji videz centra.

Na OŠ Frana Albrehta Kamnik so se odločili za poslikavo podhoda v izmeri 
264 m2, ki se nahaja v neposredni bližini šole. 

Na pomoč smo jim priskočili z našimi barvami in učenci so naslikali motive, ki 
vabijo k strpnosti in sobivanju. S tem projektom so želeli v otrocih spodbuditi 
zavedanje, da lahko prispevajo k bolj urejenem okolju in prijetni družbi. 

GT22 pod eno streho združuje različne organizacije, ki se ukvarjajo s kulturo vsakdanjega življenja, umetnostjo, 
mediji in urbanimi športi. 

V prostorih imajo delovne prostore radijski studio, fotografski muzej, temnica za razvijanje črno-bele fotografije, športni 
objekt za rolkarje, mini kino Black Box, knjižnica Intimni oder, edini prostor v SV Sloveniji za razvoj sodobnega neinstitucio-
nalnega gledališča. Organizacija je prisotna tudi na slovenskem Festivalu Lent v Mariboru, zato so želeli, da njihovi prostori 
v tem času še posebej zasijejo. JUB jim je podaril barve za poslikavo prostora na Lentu, kamor so umestili likovno razstavo 
»novaGARAŽNAhiša«. Z našimi barvami so revitalizirali tudi legendaren mariborski grafit »Oko za oko, pasta za zobe«, ki 
ga je načel zob časa. 
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        JUB Akademija na svojih 
seminarjih izobrazi letno več 

kot 8.000 udeležencev
JUB Akademija vsako leto pripravlja vrsto izobraževanj, ki so namenjena in 
vsebinsko prilagojena različnim skupinam udeležencev. Poleg predavanj za 
projektante, arhitekte, nadzornike v gradbeni dejavnosti ter upravnike več-
stanovanjskih stavb, posebno pozornost posvečamo tudi izobraževalnim 
ustanovam ter energetskim menedžerjem, ki želijo pridobiti certifikat EU-
REM.

Največ, kar polovico vseh strokovnih izobraževanj, je v okviru JUB Akademije 
poleg lastnega prodajnega kadra namenjenih zlasti izobraževanju JUB-ovih 
kupcev, torej prodajalcem v dejavnosti trgovine, dobra tretjina pa izvajalcem – 
fasaderjem, slikopleskarjem za dekorativno obdelavo zidnih površin in kerami-
čarjem. Ta številka vključuje tudi izobraževanja tujih JUB-ovih distributerjev na 
zahodno evropskih trgih ter v JUB-ovih odvisnih družbah, tako da JUB Akademi-
ja letno skupaj izobrazi več kot 8.000 udeležencev. 

Cilji JUB Akademije so torej vsako leto čim bolj poglobljeno seznaniti posame-
zne skupine udeležencev o novostih, standardih in celovitih sistemskih rešitvah, 
ki jih ponuja JUB na domačem in tujih evropskih tržiščih. JUB Akademija tako 
nudi svojo strokovno podporo povsod tam, kjer JUB trži ali namerava tržiti svo-
je izdelke. V Sloveniji za potrebe izobraževanja organizira enodnevne, v tujini 

pa dvodnevne seminarje, predavanja, namenjena strokovnemu, tehničnemu in 
prodajnemu osebju, pa izvaja 10 predavateljev, članov JUB Akademije. Izobra-
ževanja namreč pogosto potekajo tudi na zahodnih tržiščih kot tudi na trgih, 
kjer delujejo JUB-ove odvisne družbe - na Madžarskem, Slovaškem, Češkem, v 
Romuniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Črni Gori, BIH, Makedoniji in na Kosovu. 

Na JUB Akademiji v Dolu pri Ljubljani že tretje leto zapored v sodelovanju z In-
stitutom Jožef Stefan poteka tudi del certificiranega izobraževanja EUREM, ki 
je osredotočeno na izvajanje ukrepov za učinkovito gospodarjenje z energijo.  
Poudarki se vsebinsko nanašajo na pravilno uporabo in vgradnjo materialov za 

zaključna dela v gradbeništvu, na fasadne sistemske rešitve 
ter na investicijska, vzdrževalna in sanacijska dela ter optimi-
zacijo energetske sanacije. 

Prav tako se specializiranih izobraževanj udeležujejo tudi 
projektanti, arhitekti in upravniki večstanovanjskih stavb, za 
katere JUB Akademija seminarje organizira večkrat letno. Ti 
se med drugim seznanjajo tudi o požarno varnih fasadnih 
sistemih na EPS izolacijskih oblogah ter načinu reševanja 
posledic poplav, vrstami sanacijskih materialov in predpisi 
za preventivno ukrepanje.    

V JUB Akademiji, ki sicer pogosto gostuje na tujih trgih, so 
prav te dni na izobraževanju predstavniki izvajalcev iz hrva-
ške Istre, ki se podrobno seznanjajo z dekorativnimi tehnika-

mi obdelave zunanjih in  notranjih zidnih površin, že tretje leto zapored pa je na obisku tudi skupina študentov programa 
notranje opreme iz trzinske Fakultete za dizajn, ki skozi delavnico uspešno nabira praktična znanja ob JUB-ovih specialnih 
notranjih zidnih barvah Decor Marmorin, Decor Antique in Decor Glamour, kar jim bo zagotovo nadvse koristilo pri opra-
vljanju njihovega bodočega poklica.
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Katera barva iz družine JUPOL ima certifika Ecarf in je primerna za ljudi, ki 
so občutljivi na alergije?

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

Rešitev nagradnega vprašanja pošljite nakasneje do 02.11.2016  na naslov: JUB Kemična industrija, d.o.o., Dol pri Ljubljani 
28, 1262 Dol pri Ljubljani. 

Pogosta vprašanja naših 
bralcev 

Nagradno vprašanje 

Našo bralko Karmen iz Medvod zanima, kakšna je na splošno raz-
lika med izdelki na vodni osnovi in topilni osnovi. 

Vodni premazi so po navadi na osnovi disperzije akrilnega veziva. Kvalitetna veziva 
te vrste so zaradi manjše občutljivosti na UV sevanje vremensko zelo obstojna. 
Sušenje teh premazov poteka z izhlapevanjem vode in združevanjem polimernih 
delcev v homogen film. Za pravilno tvorbo filma mora biti temperatura višja od 
5°C. Največja razlika med vodnim in topilnim premazom je krajši obdelovalni čas 
prvega. To je največkrat najbolj moteče za ljudi vajene dela s klasičnimi topilnimi 
premazi. Pri delu z vodnimi premazi moramo biti zato bolj pazljivi in hitro poprav-
ljati morebitne napake. Premaz se posuši že v nekaj minutah in kasneje poprava 
nepravilnosti ni več možna. Ko enkrat to osvojimo, nam vodni premazi ne pred-
stavljajo več ovire. Vodni premazi nimajo neprijetnega vonja in v notranjih pros-
torih beli odtenki ne rumenijo. Pazljivi moramo biti pri skladiščenju saj ti premazi 
ne smejo zmrzniti.

Tradicionalni kupci se še vedno v večini odločajo za izdelke na osnovi topil. Pri teh 
premazih je vezivo alkidna smola raztopljena v organskem topilu. Zaradi omejitev 
z zakonodajo so se morale v zadnjih letih vsebnosti topil v teh izdelkih postopoma 
zniževati. Tvorba filma pri teh premazih poteka tako, da najprej izhlapi topilo, nato 
premaz utrjuje še s kemijsko reakcijo in je še nekaj časa lepljiv. Naslednji nanos 
je možen šele po 24 urah, ko je premaz povsem suh. Sledi čopiča in zatekanja je 
zaradi narave alkidnih premazov možno popravljati dalj časa. Premazi na osnovi 
topil imajo praviloma tudi nekoliko lepše razlivanje in pa višji sijaj primerjalno z 
vodnimi premazi. Film alkidnega premaza postaja sčasoma trši in krhek, še pose-
bej na površini. Zaščitni film zato počasi in enakomerno odpada s površine. Zato 
je premaz enostavno obnoviti, saj največkrat lahko samo s krtačo odstranimo neo-
prijete delce in podlago odprašimo ter osvežimo z novim premazom. Za redčenje 

premaza in pranje čopiča uporabimo predpisano razredčilo.

JUBIN premazi za les na vodni osnovi so ekološko bolj sprejemljivi od premazov na 
topilih, kar dokazujejo nizke vrednosti hlapnih organskih komponent in skladnost 
s certifikatoma SIST EN 71-3 in SIST EN 71-9 za zaključne sloje premazov. Med te 
sodita JUBIN Lasur kot transparentni premaz in JUBIN Decor Universal kot pokriv-
ni premaz. Oba pa se uporabljata v sistemu s pripadajočima temeljema (JUBIN 
Decor Primer + JUBIN Decor Universal, JUBIN Impregnacia + JUBIN Lasur). JUBIN 
Impregnacia je biocidna impregnacija, ki nudi zaščito lesa pred lesnimi škodljivci. 

JUBIN premazi na osnovi topil predstavljajo klasične alkidne premaze. V to sku-
pino premazov za zaščito lesa sodi JUBIN Email Universal kot pokrivni premaz, 
ki se uporablja v sistemu s temeljnim premazom JUBIN Wood Primer. Če želimo 
transparenten izgled zaščitenega lesa uporabimo biocidno impregnacijo JUBIN 
LazurBase, ki nudi zaščito pred lesnimi škodljivci in zaključni sloj JUBIN LazurTop.

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



Ali imate težave z alergijami?
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1. Barva je namenjena osebam z 
alergijami.

2. Barva ima certifikat ECARF -  
prvi slovenski izdelek s potrdilom 
nemškega inštituta ECARF.

3. Za osebe, ki imajo težave z alergijami 
priporočamo belo barvo.
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