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S Vami už viacej ako 140 rokov
Spoločnosť JUB sa považuje 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. Dnes je JUB významnou medzinárodnou spoločnosťou, ktorá vyváža svoje výrobky do viac ako 25 krajín 
v Európe a vo svete. Skupinu JUB dnes tvorí 11 spoločností v Slovinsku a v Európe. Materská spoločnosť je hol-
dingová 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 JUBHome, d.o.o., spoločnosť sa zaoberá s 
energeticky úspornými riešeniami pre výstavbu a v budúcom roku sa bude komplexe venovať riešeniu pasívnych, 
sebestačných a nízko energetických rodinných domov na kľúč zo špeciálnych modulov z grafitového EPS.

Vedeli ste?
� že JUPOL, ktorý je najsilnejšou značkou spoločnosti JUB, v roku 2014 oslavoval už 45 rokov?

� že obchodná značka JUPOL v posledných ôsmich rokoch osemkrát po sebe získala titul Trusted brand, čo 
ju zaraďuje medzi značky, ktoré sa v Slovinsku tešia najväčšej dôvere zákazníkov?

� že JUPOL Thermo a JUBOLIN Thermo v roku 2015 získali certifikát Výrobok šetrný k životnému prostrediu?

� že ročne je farbami JUB namaľovaných približne 200 miliónov m2 stien, čo predstavuje  10 % rozlohy Slovinska?

� že výsledky prieskumu Best Buy Award Construction 2015/2016, ktorý meria výhradne skúsenosti a spo-
kojnosť respondentov z pomeru medzi cenou a kvalitou na trhu preukázali, že JUB výrobca vnútorných 
maliarskych farieb ponúka najlepší pomer medzi cenou a kvalitou na celom slovinskom trhu?

� že spoločnosť JUB v roku 2011 ako prvá spoločnosť v odbore na slovinskom trhu získala Európsku  
environmentálnu značku Ecolabel, t.j. Európsky kvet pre výrobok JUPOL Junior?



 JUPOL Classic farba šetrná k používateľovi a životnému prostrediu, 
ktorej dôverujete už viacej ako 45 rokov.

JUPOL CLASSIC.
SPRÁVNY VÝBER.
UŽ VIAC AKO 45 ROKOV.

www.jub.sk
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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 tech-

nológie 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, 
zahladiť, opraviť chyby vzhľadu a pod. Pri tom si pomáhame rôznymi druhmi vyrovnávacích hmôt, ktoré sú prispôsobené je-
dnotlivým podkladom. Postup vyrovnávania zahŕňa prípravu podkladu 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. Niektoré z nich sú určené na použitie v interiéri, 
ďalšie sú univerzálne a môžeme ich použiť na vnútorných aj vonkajších povrchoch.
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5 www.jub.sk Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predajcu.

JUBOLIN THERMO
pre energetické úspory aj v interiéri

JUBOLIN THERMO je disperzná vyrovnávacia hmota na jemné zahladenie vnútorných stenových a 
stropných povrchov. Obsahuje duté plnivá, ktoré vytvárajú tepelnú zábranu, z dôvodu ktorej je povrch 
teplejší na pocit a príjemnejší ako ostatné okolité povrchy.

V kombinácii s farbou JUPOL THERMO zabezpečuje úspory pri vykurovaní z dôvodu izolačných 
vlastností. Znižuje aj možnosť vzniku kondenzácie vodnej pary na povrchu systému.

Popis a oblasť použitia

� V kombinácii s JUPOLom Thermo poskytuje pocit tepla a zabezpečuje úspory pri vykurovaní; 
� čiastočne premosťuje tepelné mosty;
� jednoduché nanášanie;
� pre ručné a strojné nanášanie;
� zahladené povrchy maľujeme so všetkými druhmi maliarskymi disperznými farbami;
� systém Thermo získal ocenenie v oblasti životného prostredia.

Spotreba

 1 l/m2 (na vrstvu hrúbky 1 mm);

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

biely 3838527572994 kartón 2 5 l 3,300 16,50 19,80

NOVINKA
Systém Thermo získal  

ocenenie v oblasti  
životného prostredia.
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6 www.jub.sk * Množstvo pred tónovaním. Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte technický list a kartu bezpečnostných údajov.

1.1 Základné nátery

AKRIL EMULZIA  akrylátový základný náter a plastifikátor
Popis a oblasť použitia

� AKRIL EMULZIA je nepigmentovaná vodná disperzia polymérnych spojív;
� používame 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;

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

Spotreba

 90 - 100 g/m2 (údaj pre nezriedený náter  
a normálne nasiakavý jemne drsný podklad);

 
      

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

bezfarebný 3831000200445 kartón 6 1 kg 3,500 3,50 4,20
bezfarebný 3831000200452 kartón 2 5 kg 3,000 15,00 18,00
bezfarebný 3831000246146 vedro 18 kg 2,500 45,00 54,00

JUKOLprimer  hĺbkový základný náter 
Popis a oblasť použitia

� JUKOLprimer je špeciálny hĺbkový základný náter na vodnom základe 
mikroemulzie a akrylátov;

� používa sa na impregnáciu veľmi nasiakavých stavebných podkladov  
pred natieraním disperznými farbami, pred nanášaním vyrovnávacích 
hmôt a pred nanášaním tenkovrstvých dekoračných omietok.

Spotreba

 90 - 100 ml/m2, závisí od nasiakavosti  
a drsnosti podkladu;

 
      

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

bezfarebný  3838527092942 kartón 2 5 l 4,000 20,00 24,00

JUPOLprimer  akrylátový vnútorný základný náter
Popis a oblasť použitia

� JUPOLprimer je nepigmentovaná vodná disperzia polymérnych spojív;
� používame ho ako základný náter na vnútorné sadrokartónové dosky, 

minerálne podklady pred maľovaním s disperznými farbami, pred jemným 
vyrovnávaním s disperznými  vyrovnávacími hmotami a tmelmi;

Spotreba

 30 - 90 g/m2 (údaj pre nezriedený náter a 
normálne nasiakavý jemne drsný podklad);

 
      

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

bezfarebný  3838527442587 kartón 6 1 kg 2,500 2,50 3,00
bezfarebný  3838527442594 vedro 2 5 kg 2,000 10,00 12,00

SILICONEprimer  silikónový základný náter 
Popis a oblasť použitia

� SILICONEprimer základný náter vyrobený na základe vodnej  
emulzie silikónových živíc;

� používa sa pred maľovaním silikónovými farbami a nanášaním  
silikónových omietok.

Spotreba

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

 
      

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

bezfarebný  3831000243015 kartón 2 5 l 7,600 38,00 45,60

SILICATEprimer  silikátový základný náter 
Popis a oblasť použitia

� SILICATEprimer je základný náter vyrobený na základe draselného  
vodného skla a organických prísad;

� používa sa pred maľovaním silikátovými farbami, pred nanášaním 
silikátových omietok a na riedenie silikátových farieb a omietok;

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

Spotreba

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

 
        

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

biely  3831000243022 kartón 2 5 l 2,800 14,00 16,80
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1.1 Základné nátery

JUBOSIL GF  základný spojovací náter
Popis a oblasť použitia

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

� umožňuje prídržnosť silikátových farieb na povrchoch, ktoré boli 
premaľované disperznými farbami;

� používame ho ako krycí základný náter, pred nanášaním silikátových  
farieb (JUPOL Silikat, JUB Decor antique) na vnútorné stenové povrchy.

Spotreba

 130 - 150 ml/m2; na hladkom povrchu;

 
    

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

biely  3838527124032 kartón 2 5 l 5,400 27,00 32,40

VEZAKRILprimer  drsný základný náter
Popis a oblasť použitia
� VEZAKRILprimer 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.

Spotreba
 cca 300 ml/m2;

 
    

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
biely  3831000243701 kartón 2 5 l 3,300 16,50 19,80

1.2 Vyrovnávacie hmoty A Disperzné

REVITALprimer  egalizačný základný náter 
Popis a oblasť použitia

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

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

Spotreba

 300 - 600 ml/m2;

 
      

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

nemá špeciálny odtieň  3831000242964 kartón 2 5 l 4,150 20,75 24,90

JUBOLIN CLASSIC  vnútorná vyrovnávacia hmota 
Popis a oblasť použitia
� JUBOLIN CLASSIC je disperzná tenkovrstvá vyrovnávacia hmota;
� na jemné vyrovnanie a zahladenie vnútorných stenových  

a stropných povrchov;
� používa sa aj na vyplnenie menších priehlbín, prasklín, dier ...

Spotreba
 1,5 – 2,0 kg/m2 (pre dve vrstvy);

 
    EN 15824

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
biely 3838527528953 kartón 6 1 kg 2,000 2,00 2,40
biely 3831000206355 kartón 8 3 kg 1,333 4,00 4,80
biely 3831000200353 kartón 2 8 kg 0,938 7,50 9,00
biely 3831000242407 paleta 24 25 kg 0,750 18,75 22,50

JUBOLIN REPARATUR  vnútorná vyrovnávacia hmota v tube
Popis a oblasť použitia
� JUBOLIN REPARATUR je pripravená reparačná vyrovnávacia hmota  

na opravu menších poškodení, priehlbín, prasklín, dier a pod.  
na vnútorných stenových a stropných povrchoch.

Spotreba
 závisí od veľkosti poškodenia;

 
    EN 15824

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
biely 3838527259758 kartón 12 150 g ks 1,650 1,65 1,98

ZMENA
NÁZVU

NOVÁ 
PODOBA
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8 www.jub.sk * Množstvo pred tónovaním. Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte technický list a kartu bezpečnostných údajov.

JUBOGLET  vnútorná sadrová vyrovnávacia hmota 
Popis a oblasť použitia
� JUBOGLET na základe sadry vyrobená vnútorná vyrovnávacia hmota na steny;
� používa sa na vyrovnanie väčších stenových alebo stropných  

povrchov v hrúbke vrstvy do 8 mm;
� používa sa aj na vyplnenie škár na stenových a stropných obkladoch  

zo sadrokartónových dosiek;
� styky povinne bandážujeme pásmi plastifikovanou sklotextilnou mriežkou;
� na vyrovnanie priehlbín a nerovností.

Spotreba
 cca 0,5 kg/m2 na vrstvu hrúbky 1 mm;

 
        EN 13279

1.2 Vyrovnávacie hmoty A Disperzijske

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
NOVÉ BALENIE biely 3838527586489 vrecko 6 1,8 kg 0,972 1,75 2,10

biely 3838527447698 paleta 48 20 kg 0,650 13,00 15,60

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
biely 3831000244395 vrecko 4 5 kg 0,790 3,95 4,74
biely 3831000244401 paleta 48 20 kg 0,610 12,20 14,64

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
biely 3831000243633 vrecko 4 5 kg 0,650 3,25 3,90
biely 3831000200568 paleta 48 20 kg 0,525 10,50 12,60

NIVELIN  vnútorná prášková vyrovnávacia hmota
Popis a oblasť použitia

� NIVELIN je prášková tenkovrstvá vyrovnávacia hmota;
� na jemné vyrovnanie a zahladenie vnútorných stenových  

a stropných povrchov.

Spotreba

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

 
        EN 15824

NIVELIN D  hrubovrstvá vyrovnávacia hmota
Popis a oblasť použitia
� NIVELIN D je polymérnymi spojivami vylepšená vápennocementová 

vyrovnávacia hmota;
� používa sa na vyrovnanie väčších nerovností na vnútorných a vonkajších 

minerálnych povrchoch (do 5 mm v jednej vrstve);
� na vyrovnanie a opravu chýb na vnútorných, na hrubo  upravených 

stenových a stropných podkladoch alebo na zahladenie neomietnutých 
betónových stropov a podobných povrchov ako aj na zahladenie menších 
fasádnych povrchov.

Spotreba
 1,5 kg na vrstvu hrúbky 1 mm;

 
          EN 998-1

1.2 Vyrovnávacie hmoty B Na minerálnej báze

JUBOLIN P-25 Fine  vnútorná vyrovnávacia hmota pre strojné nanášanie
Popis a oblasť použitia
� JUBOLIN P-25 Fine je disperzná tenkovrstvá vyrovnávacia hmota;
� na jemné vyrovnanie a zahladenie vnútorných stenových  

a stropných povrchov;
� používa sa aj na vyplnenie menších priehlbín, prasklín, dier...

Spotreba
 1,5 – 2,0 kg/m2 (pre dve vrstvy);

 
        EN 15824

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
biely 3831000286340 paleta 24 25 kg 0,750 18,75 22,50

JUBOLIN P-50 Extra fine  jemná vnútorná vyrovnávacia hmota pre strojné nanášanie 
Popis a oblasť použitia
� JUBOLIN P-50 Extra fine je disperzná pastovitá tenkovrstvá vyrovnávacia hmota;
� na veľmi jemné vyrovnanie a zahladenie vnútorných stenových  

a stropných povrchov;
� vhodná predovšetkým na zahladenie povrchov  

na sadrokartónových doskách;
� používa sa aj na vyplnenie menších priehlbín, prasklín, dier...

Spotreba
 1,5 – 2,0 kg/m2 (pre dve vrstvy);

 
        EN 15824

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
biely 3838527428314 paleta 24 25 kg 0,750 18,75 22,50

NOVÁ 
PODOBA

NOVÁ 
PODOBA
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HOBI BETON  drobnozrnná betónová zmes
Popis a oblasť použitia
� HOBI BETON je priemyselne pripravená suchá zmes s pevnosťou v tlaku >30 MPa;
� používa sa na prípravu menšieho množstva drobnozrnného betónu na 

opravy betónových podláh a betónových prvkov v exteriéri a interiéri;
� je vhodná na menšie opravy betónových plotov, vencov a pod.;
� môže sa použiť ako lepiaca malta pri osádzaní betónových a kamenných dosiek.

Spotreba
 cca 17,0 kg/m2 suchej zmesi na vrstvu hrúbky 1 cm;

 
        

1.2 Vyrovnávacie hmoty B Na minerálnej báze

1.3 Vyrovnávacie hmoty na podlahy A Tenkovrstvé vyrovnávacie hmoty 
na podlahy

Odtiene EAN kód/ks Jednotka  
pre obj.

Počet ks v 
jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks  

s DPH
svetlo sivý 3838527558363 paleta 42 25 kg 0,900 22,50 27,00

JUBOFLOOR 1-10   
nová tenkovrstvá vyrovnávacia hmota na podlahy

Používa sa na prípravu, resp. jemné vyrovnanie (najväčšia hrúbka vrstvy je 10 mm) 
všetkých druhov cementom spevnených podlahových povrchov (cementových 
poterov, betónu, terazza a pod.) pred lepením textilných, plastových krytín 
(linoleum, guma a pod.), parkiet a iných podlahových krytín v obytných objektoch, 
kde užitočné zaťaženie podláh nepresahuje 150 kg/m2. Hmota je vyrobená na 
základe ušľachtilých hydraulických spojív.
Popis a oblasť použitia
� Hrúbka vrstvy do 10 mm;
� dobrá rozlievateľnosť a „self-healing“ efekt;
� dlhá doba spracovania (cca 20 min.);
� rýchle schnutie a tvrdnutie;
� malé zmrašťovanie;
� dobrá prídržnosť k podkladu.
Spotreba

 cca 0,94 kg/m2 (na vrstvu hrúbky 1 mm);

JUBOLIN F  dvojzložková fasádna vyrovnávacia hmota
Popis a oblasť použitia
� JUBOLIN F je dvojzložková tenkovrstvá vyrovnávacia hmota  

(zložka B: AKRIL EMULZIA);
� používa sa na opravy povrchových chýb a poškodení a jemné  

vyrovnanie betónových a pevne omietnutých fasádnych povrchov;
� vhodná na jemné opravy fasádnych ozdobných prvkov, pričom ju zvyčajne 

armujeme so špeciálnymi tenkými tkaninami zo syntetických vlákien.

Spotreba
 1,2 - 2,0 kg/m2 JUBOLIN F  

+ 0,3 - 0,5 kg/m2 AKRIL EMULZIA;

 
      

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
biely 3831000200377 paleta 48 20 kg 0,560 11,20 13,44

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
svetlo sivý 3831000200711 paleta 42 25 kg 0,270 6,75 8,10

HOBI KIT  reparačný tmel 
Popis a oblasť použitia
� HOBI KIT je na základe sadry vyrobený reparačný tmel;
� používa sa na vyrovnanie väčších priehlbín (do 5 cm) a nerovností,  

na vyplnenie inštalačných kanálov, rýh a škár, ...;
� na menších plochách ho môžeme použiť aj ako klasickú hrubú  

alebo jemnú omietku.

Spotreba
 1,1 kg/m2 na vrstvu hrúbky 1 mm;

 
        EN 13279

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
biely 3831000200728 vrecko 6 2 kg 0,900 1,80 2,16
biely 3831000246085 paleta 48 15 kg 0,550 8,25 9,90

NOVINKA
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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 vyhovovali 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 dodržiavať 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 poznanie 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 maliarskeho 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 obnovovacom 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 Super 
color, 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.sk, je aplikácia JUB design 
studio, kde si môžete na fotografiách typizovaných priestorov a objektov vyskúšať kombinácie farieb a textúr.
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11 www.jub.sk Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predajcu.

JUPOL CLASSIC 
vnútorná maliarska farba

JUPOL Classic - Vernostné odmeny. Ďakujeme za Vašu dôveru!

Popis a oblasť použitia

� Nová generácia JUPOLu Classic so zvýšenou krycou schopnosťou  
a výdatnosťou využíva najmodernejšie smery vývoja farieb;

� pre spotrebiteľa a životné prostredie šetrná farba s tradíciou;
� Správny výber. Už viacej ako 45 rokov.
� Vyrobená na základe vodnej disperzie polymérnych spojív;
� používa sa na dekoračnú ochranu stien a stropov v obytných a obchodných 

budovách, školách, škôlkach, nemocniciach, hoteloch, domovoch dôchodcov 
a iných verejných objektoch.

Spotreba 

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

    

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

biely 3831000242902 kartón    8 2 l 2,250 4,50 5,40
biely 3831000242766 kartón    2 5 l 1,900 9,50 11,40
biely 3831000243039 paleta 40 10 l 1,750 17,50 21,00
biely 3838527260273 paleta 30 12,5 l 1,660 20,75 24,90
biely 3831000243596 paleta 24 15 l 1,550 23,25 27,90

SPRÁVNY VÝBER.
UŽ VIAC AKO 45 ROKOV.
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12 www.jub.sk * Množstvo pred tónovaním. Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte technický list a kartu bezpečnostných údajov.

JUPOL BRILLIANT  špičková vnútorná umývateľná maliarska farba 
Popis a oblasť použitia

� k životnému prostrediu šetrná umývateľná farba, s krycou schopnosťou už pri jednej vrstve.
� pripravená na základe vodnej disperzie najmodernejších polymérnych spojív;
� dobre odolná proti mokrému oteru a paropriepustná farba, plne matná;
� farba Jupol Brilliant má certifikát TÜV SÜD. 

Spotreba

 80 – 110 ml/m2 pre jednu  
vrstvu, závisí od podkladu;

 
    

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
biely 3838527390130 kartón    8 2 l 6,000 12,00 14,40
biely 3838527258782 kartón    2 5 l 5,400 27,00 32,40
biely 3838527258799 vedro 15 l 4,667 70,00 84,00

Bázy EAN kód/ks Jednotka  
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie (*) MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
báza 1000 3838527522081 kartón 6 0,75 (0,68*) l 2,333 1,75 2,10
báza 2000 3838527522166 kartón 6 0,75 (0,71*) l 2,667 2,00 2,40
báza 1000 3838527522067 kartón 8 2 (1,80*) l 1,875 3,75 4,50
báza 2000 3838527522142 kartón 8 2 (1,90*) l 2,000 4,00 4,80
báza 1000 3838527522043 kartón 2 5 (1,40*) l 1,700 8,50 10,20
báza 2000 3838527522128 kartón 2 5 (4,75*) l 1,850 9,25 11,10
báza 1000 3838527522036 vedro 10 (9,00*) l 1,525 15,25 18,30
báza 2000 3838527522111 vedro 10 (9,50*) l 1,700 17,00 20,40
báza 1000 3838527522029 vedro 15 (13,50*) l 1,467 22,00 26,40
báza 2000 3838527522104 vedro 15 (14,25*) l 1,567 23,50 28,20

Bázy EAN kód/ks Jednotka  
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie (*) MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
báza 1000 3838527390123 kartón 8 2 (1,80*) l 2,375 4,75 5,70
báza 2000 3838527390147 kartón 8 2 (1,90*) l 2,625 5,25 6,30
báza 1000 3838527258805 kartón 2 5 (4,50*) l 2,300 11,50 13,80
báza 2000 3838527258829 kartón 2 5 (4,75*) l 2,500 12,50 15,00
báza 1000 3838527258812 vedro 15 (13,50*) l 2,000 30,00 36,00
báza 2000 3838527258843 vedro 15 (14,25*) l 2,100 31,50 37,80

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

� čisté odtiene s vysokým krytím a matnejší vzhľad farebného filmu;
� vysoká krycia schopnosť pri dvoch vrstvách je zabezpečená aj v prípade natónovaného 

výrobku, aj pre intenzívne odtiene;
� možnosť tónovania väčšieho počtu odtieňov - viac ako 10.000 farebných odtieňov;
� zvýšená umývateľnosť - podľa EN 13300 trieda 2 a zvýšená výdatnosť (v závislosti od odtieňa);
� certifikát "Perfect spray" výrobcu striekacích pištolí, ktoré poskytuje bezchybné nanesenie 

farby  striekacím zariadením, čo je označené zeleným logom Perfect spray (Wagner);
� farba JUPOL Gold získala certifikát TUV SUD.

Spotreba

 125 ml (intenzívne odtiene, báza 
1000) - 190 ml/m2 (biely a svetlé 
odtiene, báza 1001), pre  
dvojnásobný náter;

 
       

  

  

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
biely 3838527522005 kartón    6 0,75 l 5,000 3,75 4,50
biely 3838527521985 kartón    8 2 l 4,125 8,25 9,90
biely 3838527521961 kartón    2 5 l 3,800 19,00 22,80
biely 3838527521954 vedro 10 l 3,300 33,00 39,60
biely 3838527521947 vedro 15 l 3,133 47,00 56,40

2.1 Vnútorné farby  A JUPOL vnútorné maliarske farby

JUPOL JUNIOR  farba mojej izby
Popis a oblasť použitia
� JUPOL JUNIOR je prvá farba na slovinskom trhu, ktorá získala certifikát ES Environmentálnu 

značku EÚ (Európsky kvet), ktorému európski spotrebitelia stále viacej dôverujú.
� pre životné prostredie a spotrebiteľa šetrná umývateľná farba, vyrobená na základe vodnej 

disperzie moderných polymérnych spojív;
� je určená predovšetkým na dekoračnú úpravu stien detských izieb, herní, učební a 

podobných priestorov doma, v škôlkach, školách;
� je vhodná najmä na oživenie priestorov v pastelových farbách a umožňuje rýchle 

obnovovacie maľovanie stenových a stropných povrchov.

Spotreba
 cca 125 ml/m2 pre jednu vrstvu 

na zahladený, resp. jemne drsný 
podklad;

 
  

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
Sunrise 210 3838527427119 kartón    4 2,5 l 6,000 15,00 18,00
Sunset 211 3838527427133 kartón    4 2,5 l 6,000 15,00 18,00
Princess 212 3838527427157 kartón    4 2,5 l 6,000 15,00 18,00
Missy 213 3838527427171 kartón    4 2,5 l 6,000 15,00 18,00
Ice Blue 214 3838527427195 kartón    4 2,5 l 6,000 15,00 18,00
Spring 215 3838527427218 kartón    4 2,5 l 6,000 15,00 18,00
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13 www.jub.sk Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predajcu.

JUPOL TREND  pre každý vkus a pocit

V tomto roku  vynovujeme podobu JUPOLu Trend. Ponuku 
odtieňov sme zabalili do 4 hudobných štýlov: Rock, Pop, 
Classic a Jazz. Nové hudobné názvy odtieňov vás určite budú 
inšpirovať pri kreatívnom vytváraní domova.

Popis a oblasť použitia
� JUPOL Trend je farba v odtieňoch v súlade s módnymi trendami;
� je určená pre všetkých, ktorí si želajú vytvoriť svoj domov unikátny  

a moderný;
� je vhodná najmä na osvieženie priestorov a umožňuje rýchle 

obnovovacie maľovanie stenových a stropných povrchov;
� umývateľná farba, vyrobená na základe vodnej disperzie moderných 

polymérnych spojív.

Spotreba 
 cca 125 ml/m2 pre jednu vrstvu;        

Nový názov 
odtieňa

Starý názov 
odtieňa EAN kód/ks Jednotka

pre obj.
Počet ks v 
jednotke Balenie MJ Cena

€/MJ
Cena €/ks 
bez DPH

Cena €/ks 
bez DPH

JUPOL Trend Classical

Choral 90 Old wood 90 pastel 3838527487441 kartón    4 2,5 l 6,000 15,00 18,00
Medieval 80 Sand 80 pastel 3838527487427 kartón    4 2,5 l 6,000 15,00 18,00
Minimalism 01 Coconut 01 3838527301945 kartón    4 2,5 l 6,000 15,00 18,00
Opera 140 Soft Satin 140 pastel 3838527530994 kartón    4 2,5 l 6,000 15,00 18,00

JUPOL Trend Rock

Grunge 70 Orchid 70 3838527427072 kartón    4 2,5 l 6,000 15,00 18,00
New Wave 30 Cherry 30 3838527301983 kartón    4 2,5 l 6,000 15,00 18,00
Punk 31 Red grape 31 3838527386584 kartón    4 2,5 l 6,000 15,00 18,00
Glam 160 Magnolia 160 3838527531038 kartón    4 2,5 l 6,000 15,00 18,00

JUPOL Trend Jazz

Bepop 150 New Lime 150 3838527531014 kartón    4 2,5 l 6,000 15,00 18,00
Cool 130 Light Olive 130 pastel 3838527530970 kartón    4 2,5 l 6,000 15,00 18,00
Dixie 60 Chocolate 60 3838527386591 kartón    4 2,5 l 6,000 15,00 18,00
Free 61 Cappuccino 61 3838527427096 kartón    4 2,5 l 6,000 15,00 18,00
Swing 40 Olive 40 3838527302010 kartón    4 2,5 l 6,000 15,00 18,00

JUPOL Trend Pop

Dance 20 Orange 20 3838527301969 kartón    4 2,5 l 6,000 15,00 18,00
Electro 21 Apricot 21 3838527301976 kartón    4 2,5 l 6,000 15,00 18,00
Hip Hop 10 Lemon 10 3838527301952 kartón    4 2,5 l 6,000 15,00 18,00
Soul 110 Light Lemon 110 pastel 3838527530918 kartón    4 2,5 l 6,000 15,00 18,00
Sentimental 120 Light Apricot 120 pastel 3838527530956 kartón    4 2,5 l 6,000 15,00 18,00

2.1 Vnútorné farby  A JUPOL vnútorné maliarske farby

NOVÁ 
PODOBA

JUPOL EKONOMIK  vnútorná maliarska farba
Popis a oblasť použitia

� JUPOL EKONOMIK je farba vyrobená na základe vodnej disperzie 
polymérnych spojív;

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

Spotreba

 110 – 200 ml/m2 pri dvoch vrstvách,  
závisí od podkladu;

 
      

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
biely 3838527444864 kartón    2 8 kg 1,031 8,25 9,90
biely 3838527058214 paleta 40 15 kg 0,933 14,00 16,80
biely 3838527058207 paleta 24 25 kg 0,760 19,00 22,80
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JUPOL STRONG 
veľmi kvalitná vnútorná umývateľná farba  na veľmi zaťažené stenové povrchy
Popis a oblasť použitia

� JUPOL Strong je prvá farba na trhu, u ktorej poskytujeme 5 ročnú záruku na nezmenené 
vlastnosti, ktoré zahŕňajú kryciu schopnosť, lesk a umývateľnosť v súlade s normou EN 13 300;

- vysoko umývateľná farba, šetrná k životnému prostrediu, určená na dekoračnú ochranu viacej 
zaťažených vnútorných stenových povrchov ako sú: kuchyne, kúpeľne, verejné priestory a pod.; 

� 10 krát väčšia odolnosť proti mechanickému poškodeniu v porovnaní s bežnou farbou;
� 10 krát väčšia umývateľnosť v porovnaní s bežnými vnútornými maliarskymi farbami;
� z dôvodu výnimočnej umývateľnosti umožňuje čistenie farebného filmu »štandardnými 

domácimi čistiacimi prostriedkami« od: kávy, kečupu, horčice, krému na topánky, džúsu, 
čierneho  čaju, vína ...

Spotreba

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

 
    

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

biely 3838527460192 kartón    8 2 l 7,750 15,50 18,60
biely 3838527460208 kartón    2 5 l 7,600 38,00 45,60

JUPOL THERMO s vyrovnávacou hmotou JUBOLIN Thermo
pre energetické úspory aj v interiéri
Popis a oblasť použitia

� Systém Thermo* zabezpečuje úspory pri vykurovaní  z dôvodu izolačných vlastností;
� poskytuje pocit tepla;
� znižuje možnosť vzniku kondenzácie vodnej pary;
� možné je tónovanie farby Thermo do pastelových odtieňov v miešacích centrách JUMIX;
� jednoduché nanášanie.

* Systém Thermo: 2 x JUBOLIN Thermo + 2 x JUPOL Thermo

Spotreba

 350 – 450 ml/m2 pre tri vrstvy;

 
    

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

biely 3838527569642 kartón    2 5 l 5,800 29,00 34,80

JUPOL BLOCK  špeciálna farba na blokovanie fľakov

Popis a oblasť použitia

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

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

Spotreba

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

 
    

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

biely 3838527415185 kartón    8 2 l 11,000 22,00 26,40
biely 3838527415208 kartón    2 5 l 10,800 54,00 64,80
biely 3838527415222 vedro 15 l 10,333 155,00 186,00

JUPOL CITRO  vnútorná farba s účinnou ochranou filmu proti plesni
Popis a oblasť použitia

� JUPOL CITRO je farba vyrobená na základe vodnej disperzie polymérnych spojív;
� je vhodná 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. 

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

Spotreba

 170 - 200 ml/m2 pre dve vrstvy;

 
    

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

biely 3831000244524 kartón    8 2 l 3,250 6,50 7,80
biely 3831000243619 kartón    2 5 l 2,500 12,50 15,00
biely 3831000243626 vedro 10 l 2,075 20,75 24,90

2.1 Vnútorné farby  B JUPOL vnútorné maliarske farby so špeciálnymi vlastnosťami

ZNÍŽENÁ 
CENA

   
   

     
    

   

                 
AFTER       

     
    

    

BEFORE                   

ZNÍŽENÁ
CENA

ZNÍŽENÁ
CENA
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JUPOL SPRAY  vnútorná umývateľná farba s vysokou krycou schopnosťou

Popis a oblasť použitia

� Veľmi kvalitná vnútorná maliarska umývateľná farba je vhodná na nanášanie  
striekacími pištoľami „Perfect spray“ bez riedenia. Je vhodná najmä pre tých zákazníkov,  
ktorí si želajú rýchlo a jednoduchým spôsobom osviežiť domov, pritom s čo najmenšou 
námahou pri čistení po maľovaní.  Na trhu sme jedným z prvých dodávateľov vnútorných 
maliarskych farieb, ktorí získali označenie Perfect spray, čo umožňuje nanášanie farby 
striekacím zariadením – najlepšie výsledky je možné dosiahnuť zariadením, ktoré je 
označené identickým zeleným logom Perfect spary (Wagner).

Spotreba

 160 - 190 ml/m2 na dve vrstvy

 
    

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

biely 3838527523873 vedro 10 l 3,200 32,00 38,40

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
biely 3838527119052 kartón    2 5 l 3,200 16,00 19,20
biely 3838527119045 vedro 15 l 2,900 43,50 52,20

JUPOL BIO SILICATE (JUPOL SILIKAT)   
vnútorná silikátová farba

Popis a oblasť použitia

� JUPOL BIO SILICATE (JUPOL SILIKAT) je k životnému prostrediu šetrná,  
na základe draselného vodného skla vyrobená vnútorná maliarska farba;

� farba je vhodná pre osoby s alergiami;
� odporúčame 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;

� potvrdenie o kvalite je preukázané certifikátom ECARF;
� farba je vhodná pri obnove starších budov.

Spotreba 

 180 - 210 ml/m2 na dve vrstvy;

        

2.1 Vnútorné farby  B JUPOL vnútorné maliarske farby so špeciálnymi vlastnosťami

Bázy EAN kód/ks
Jednotka  
pre obj.

Počet ks  
v jednotke

Balenie (*) MJ Cena €/MJ
Cena €/ks 
bez DPH

Cena €/ks 
s DPH

báza 1000 3838527122915 kartón 2 5 (4,50*) l 1,800 9,00 10,80

báza 2000 3838527122939 vedro 15 (13,50*) l 1,633 24,50 29,40

2.2 Vnútorné farby na profesionálne použitie A JUPOL vnútorné maliarske farby

NOVÁ 
PODOBA

ZMENA 
NÁZVU

ZNÍŽENÁ
CENA
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2.2 Vnútorné farby na profesionálne použitie A JUPOL vnútorné maliarske farby

Bázy EAN kód/ks
Jednotka  
pre obj.

Počet ks  
v jednotke

Balenie (*) MJ Cena €/MJ Cena €/ks 
bez DPH

Cena €/ks 
s DPH

báza 1000 3838527393234 kartón 8 2 (1,80*) l 3,000 6,00 7,20
báza 2000 3838527395258 kartón 8 2 (1,90*) l 3,250 6,50 7,80
báza 1000 3838527120140 kartón 2 5 (4,50*) l 2,600 13,00 15,60
báza 2000 3838527120157 kartón 2 5 (4,75*) l 2,850 14,25 17,10
báza 1000 3838527119984 vedro 15 (13,50*) l 2,317 34,75 41,70
báza 2000 3838527119991 vedro 15 (14,25*) l 2,600 39,00 46,80

Bázy EAN kód/ks
Jednotka  
pre obj.

Počet ks  
v jednotke

Balenie (*) MJ Cena €/MJ Cena €/ks 
bez DPH

Cena €/ks 
s DPH

báza 1000 3838527393346 kartón 8 2 (1,80*) l 2,500 5,00 6,00
báza 2000 3838527393360 kartón 8 2 (1,90*) l 2,875 5,75 6,90
báza 1000 3838527120065 kartón 2 5 (4,50*) l 2,250 11,25 13,50
báza 2000 3838527120164 kartón 2 5 (4,75*) l 2,550 12,75 15,30
báza 1000 3838527119946 vedro 15 (13,50*) l 2,000 30,00 36,00
báza 2000 3838527119953 vedro 15 (14,25*) l 2,300 34,50 41,40

JUPOL LATEX SATIN (JUPOL LATEX SATEN)  vnútorná saténová latexová farba
Popis a oblasť použitia

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

� určená 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.

Spotreba

 150 - 190 ml/m2 na dve vrstvy;

 
    

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
biely 3838527395241 kartón    8 2 l 7,250 14,50 17,40
biely 3838527118413 kartón    2 5 l 6,800 34,00 40,80
biely 3838527118451 vedro 15 l 5,667 85,00 102,00

JUPOL LATEX SEMI MATT (JUPOL LATEX POLMAT)  vnútorná polomatná latexová farba
Popis a oblasť použitia

� JUPOL LATEX SEMI MATT (JUPOL LATEX POLMAT) je k životnému prostrediu šetrná veľmi 
umývateľná farba, vyrobená na základe vodnej disperzie moderných polymérnych spojív;

� určená 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.

Spotreba

 150 - 190 ml/m2 na dve vrstvy;

 
    

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
biely 3838527393353 kartón    8 2 l 6,750 13,50 16,20
biely 3838527118437 kartón    2 5 l 5,900 29,50 35,40
biely 3838527118468 vedro 15 l 5,333 80,00 96,00

JUPOL LATEX MATT  vnútorná matná latexová farba
Popis a oblasť použitia

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

� určená 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.

Spotreba 

 150 - 190 ml/m2 na dve vrstvy;

 
    

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
biely 3838527395210 kartón    8 2 l 6,000 12,00 14,40
biely 3838527118406 kartón    2 5 l 5,450 27,25 32,70
biely 3838527118444 vedro 15 l 4,800 72,00 86,40

Bázy EAN kód/ks
Jednotka  
pre obj.

Počet ks  
v jednotke

Balenie (*) MJ Cena €/MJ Cena €/ks 
bez DPH

Cena €/ks 
s DPH

báza 1000 3838527395203 kartón 8 2 (1,80*) l 2,125 4,25 5,10
báza 2000 3838527395289 kartón 8 2 (1,90*) l 2,500 5,00 6,00
báza 1000 3838527120102 kartón 2 5 (4,50*) l 2,000 10,00 12,00
báza 2000 3838527120119 kartón 2 5 (4,75*) l 2,300 11,50 13,80
báza 1000 3838527120027 vedro 15 (13,50*) l 1,683 25,25 30,30
báza 2000 3838527120034 vedro 15 (14,25*) l 2,083 31,25 37,50

NOVÁ
PODOBA

NOVÁ
PODOBA

NOVÁ
PODOBA
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AMIKOL  latexová farba s účinnou ochranou filmu proti plesni

Popis a oblasť použitia

� AMIKOL je farba  vyrobená na základe vodnej disperzie  
polymérnych spojív, plnív, pigmentov a špeciálnych prísad;

� vnútorná polomatná latexová farba s účinnou ochranou  
filmu proti plesni;

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

Spotreba

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

 
      

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

biely 3838527260051 vedro 15 l 6,600 99,00 118,80

2.2 Vnútorné farby na profesionálne použitie A JUPOL vnútorné maliarske farby

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

JUPOL SPECIAL  vnútorná umývateľná farba s vysokou krycou schopnosťou

Popis a oblasť použitia

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

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

� vhodná na profesionálne použitie.

Spotreba

 160 - 190 ml/m2 na dve vrstvy;

 
        

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

biely 3838527068909 kartón    2 5 l 4,300 21,50 25,80
biely 3831000286364 vedro 15 l 3,667 55,00 66,00

JUPOL PROFESSIONAL  biela vnútorná maliarska farba pre profesionálne použitie

Popis a oblasť použitia

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

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

� vhodná na profesionálne použitie.

Spotreba

 170 - 200 ml/m2 na dve vrstvy,  
závisí od podkladu;

 
      

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

biely 3838527408767 paleta 24 15 l 1,733 26,00 31,20

Bázy EAN kód/ks
Jednotka  
pre obj.

Počet ks  
v jednotke

Balenie (*) MJ Cena €/MJ Cena €/ks 
bez DPH

Cena €/ks 
s DPH

báza 1000 3838527124094 kartón 2 5 (4,50*) l 1,800 9,00 10,80

báza 2000 3838527300795 kartón 2 5 (4,75*) l 2,000 10,00 12,00

báza 1000 3838527124100 vedro 15 (13,50*) l 1,600 24,00 28,80

báza 2000 3838527522104 vedro 15 (14,25*) l 1,667 25,00 30,00
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ALGICID PLUS  prostriedok na ničenie stenových rias a plesní

Popis a oblasť použitia

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

� používa sa na dezinfekciu fasádnych a vnútorných stenových  
povrchov upravených nátermi a omietkami ako aj na dezinfekciu  
betónu, kameňa alebo dreva;

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

� používa sa ako kuratívny prostriedok.

Spotreba

 50 - 100 ml/m2;

 
        

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

priesvitný 3831000242681 kartón    12 0,5 l 13,000 6,50 7,80
priesvitný 

(rozprašovač)
3838527442877 kartón    12 0,5 l 14,000 7,00 8,40

2.4 Špeciálne výrobky na problematické povrchy

2.3 Vápenné vnútorné farby     A Vnútorné maliarske farby

JUPOL Denikol  prostriedok na izoláciu fľakov

Popis a oblasť použitia

� JUPOL Denikol je náter vyrobený na základe haseného vápna  
a špeciálnych prísad;

� používa 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.

Spotreba

 cca 150 - 400 ml/m2 na dve vrstvy;

 
      

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

biely 3831000242827 kartón    2 5 l 1,500 7,50 9,00

JUPOL BIO VÁPENNÁ VNÚTORNÁ FARBA  prírodná vnútorná farba

Popis a oblasť použitia

� Jupol Bio vápenná vnútorná farba je vyrobená na základe  
haseného vápna;

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

Spotreba

 180 - 210 ml/m2 na dve vrstvy;

 
        

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

biely 3831000242803 kartón    2 5 l 1,850 9,25 11,10
biely 3831000242810 vedro 16 l 1,625 26,00 31,20

2.3 Vápenné vnútorné farby B Vnútorný náter so špeciálnymi vlastnosťami

NOVÁ
PODOBA

NOVA
PODOBA
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19 www.jub.sk Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predajcu.

Cenník odtieňov vnútorných maliarskych farieb podľa vzorkovníka JUB

I. - IV. cen. trieda V. cen. trieda

Výrobok Balenie MJ €/MJ
€/ks 

bez DPH
€/ks 

s DPH
€/MJ

€/ks  
bez DPH

€/ks 
s DPH

JUPOL CLASSIC
vnútorná maliarska farba

5 l 2,650 13,25 15,90

10 l 2,400 24,00 28,80

15 l 2,233 33,50 40,20

JUPOL GOLD
vnútorná umývateľná farba  
s vysokým krytím

0,75 l 10,333 7,75 9,30 11,667 8,75 10,50

2 l 6,625 13,25 15,90 10,250 20,50 24,60

5 l 5,200 26,00 31,20 8,000 40,00 48,00

10 l 4,600 46,00 55,20 7,350 73,50 88,20

15 l 4,267 64,00 76,80 7,067 106,00 127,20

JUPOL BRILLIANT
špičková vnútorná umývateľná  
farba

2 l 6,750 13,50 16,20 11,250 22,50 27,0O

5 l 6,200 31,00 37,20 9,800 49,00 58,80

15 l 5,667 85,00 102,00 9,067 136,00 163,20

JUPOL CITRO
vnútorná farba s účinnou 
ochranou filmu proti plesni

5 l 4,000 20,00 24,00

10 l 3,450 34,50 41,40

JUPOL BLOCK
špeciálna farba  
na blokovanie fľakov

2 l 16,00 32,00 38,40

5 l 15,20 76,00 91,20

15 l 14,80 222,00 266,40

JUPOL STRONG veľmi 
kvalitná vnútorná umývateľná 
farba na veľmi zaťažené  
stenové povrchy, odolná  
na čistenie fľakov

2 l 13,00 26,00 31,20

5 l 11,400 57,00 68,40

JUPOL LATEX MATT
matná latexová  
vnútorná farba

2 l 6,875 13,75 16,50 11,500 23,00 27,60

5 l 6,700 33,50 40,20 10,300 51,50 61,80

15 l 6,033 90,50 108,60 9,667 145,00 174,00

JUPOL LATEX SEMI MATT 
(JUPOL LATEX POLMAT)
polomatná latexová  
vnútorná farba

2 l 7,500 15,00 18,00 12,000 24,00 28,80

5 l 7,100 35,50 42,60 11,300 56,50 67,80

15 l 6,233 93,50 112,20 9,667 145,00 174,00

JUPOL LATEX SATIN 
(JUPOL LATEX SATEN)
saténová latexová  
vnútorná farba

2 l 8,500 17,00 20,40 13,50 27,00 32,40

5 l 8,400 42,00 50,40 12,60 63,00 75,60

15 l 7,300 109,50 131,40 11,467 172,00 206,40

JUPOL BIO SILICATE 
(JUPOL SILIKAT)
vnútorná silikátová farba

5 l 4,800 24,00 28,80

15 l 4,267 64,00 76,80

Poznámka: I. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 1, II. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 2, III. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 3,  
                       IV. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 4, V. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 5.

JUBOCID  prostriedok na prevenciu proti plesni na stenách 

Popis a oblasť použitia

� JUBOCID je bezfarebný fungicídny roztok, ktorý ako prísada  
do vnútorných maliarskych disperzných farieb (JUPOL, JUPOL  
BRILJANT, JUPOL GOLD, JUPOL LATEX) účinne zabraňuje,  
resp. znemožňuje rast a rozvoj väčšiny najrozšírenejších plesní  
a iných mikroorganizmov na stenách;

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

Spotreba

 max. 75 ml/l disp. farby;

 
  

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

priesvitný 3831000242926 kartón    12 0,5 l 6,000 3,00 3,60

2.4 Špeciálne výrobky na problematické povrchy
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20 www.jub.sk

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 jedinečný?

To všetko môžete dosiahnuť zvláštnymi dekoračnými technikami s výrobkami JUB Decor, ktoré vášmu  domu dajú 
svojráznu pečať. S nimi môžete na stenových povrchoch vyčarovať ušľachtilý vzhľad, ktorý sa vo 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. 

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 konečný charakter.

Pomôckou pri dekorácii interiérov a exteriérov, ktorá je k dispozícii na našej internetovej stránke www.jub.sk, je aplikácia 
JUB design studio, kde si môžete na fotografiách typizovaných priestorov a objektov vyskúšať kombinácie farieb a textúr.
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21 www.jub.sk Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predajcu.

3.1 Dekoračná úprava vnútorných stenových povrchov

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
biely 3838527573380 kartón    2 8 kg 0,938 7,50 9,00

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
sivý 3838527573236 paleta    48 20 kg 1,200 24,00 28,80

DECOR RELIEF BASE   
dekoračná vyrovnávacia hmota

Popis a oblasť použitia

� DECOR RELIEF BASE je disperzná tenkovrstvá  hmota na veľmi jemné a dekoračné 
vyrovnanie a zahladenie vnútorných stenových a stropných povrchov;

� je vhodná aj na vyplnenie menších priehlbín, trhlín, dier, škár;
� hmota je už pripravená na použitie;
� zvyčajne hmotu nanášame v dvoch vrstvách, pričom hrúbka jednotlivej vrstvy 

nesmie presiahnuť 1 až 2 mm, celková hrúbka je 3 mm; hmotu nanášame ručne - 
nerezovým oceľovým hladidlom.

Spotreba 

 cca 1,5 až 2,0 kg/m2 (pre dve vrstvy);

    EN 15824

DECOR BETON LOOK   
na dosiahnutie moderného vzhľadu surového betónu

Popis a oblasť použitia

� Maltová zmes na vyhotovenie dekoračnej techniky, s ktorou môžeme vytvoriť na 
stenovom povrchu dnes veľmi moderný vzhľad surového betónu.

Spotreba 

 2,2 kg/m2;

NOVINKA

NOVINKA

DECOR GLAMOUR  krycia metalická maliarska farba
Popis a oblasť použitia

� DECOR GLAMOUR je krycia metalická maliarska farba vyrobená na základe 
vodnej disperzie polymérnych spojív;

� je určená na dekoračnú úpravu vnútorných stenových a stropných povrchov, 
kde chceme dosiahnuť atraktívny a moderný kovový, resp. metalický vzhľad.

Spotreba

 závisí od techniky  
(pettinato 120 - 150 ml/m2 pre dve vrstvy);

 
        

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

   zlatý 3838527425535 kartón    6 0,65 l 26,923 17,50 21,00

   strieborný 3838527425450 kartón    6 0,65 l 26,923 17,50 21,00

   bronzový 3838527425467 kartón    6 0,65 l 26,923 17,50 21,00
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22 www.jub.sk * Množstvo pred tónovaním. Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte technický list a kartu bezpečnostných údajov.

3.1 Dekoračná úprava vnútorných stenových povrchov

DECOR PERLA  dekoračný gél

Popis a oblasť použitia

� DECOR PERLA je polo transparentný akrylátový gél vyrobený  
na základe vodnej disperzie akrylátových spojív, špeciálnych plnív, 
pigmentov a prísad;

� je určený na farebné, živé a s nádychom fantázie upravené stenové  
povrchy v obytných priestoroch, zlatníctvach, bankách, hľadiskách a pod.

Spotreba

 200-300 g/m2 pre každú vrstvu;

 
          

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

   biely 3831000242728 kartón    6 1 kg 6,500 6,50 7,80

   zlatý 3831000242735 kartón    6 1 kg 7,750 7,75 9,30

   strieborný 3831000242742 kartón    6 1 kg 7,750 7,75 9,30

   bronzový 3831000242759 kartón    6 1 kg 7,750 7,75 9,30

DECOR ANTIQUE  silikátová lazurovacia farba

Popis a oblasť použitia

� DECOR ANTIQUE je ekologická farba vyrobená na základe  
draselného vodného skla a organických prísad;

� ANTIQUE je určená na dekoračnú úpravu fasádnych a vnútorných  
jemne alebo hrubo omietnutých stenových povrchov;

� zvláštne techniky nanášania poskytujú povrchom rustikálny vzhľad.

Spotreba

 prvá vrstva: cca 100 ml/m2,  
každá nasledujúca: cca 60 ml/m2;

 
          

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

biely 3838527513997 kartón    8 2 l 4,750 9,50 11,40
biely 3831000246023 kartón    2 5 l 4,600 23,00 27,60
biely 3831000246030 vedro 10 l 4,025 40,25 48,30

DECOR MARMORIN  dekoračný tmel

Popis a oblasť použitia

� DECOR MARMORIN je dekoračný tmel vyrobený na základe vodnej disperzie 
akrylátových spojív, minerálnych plnív, pigmentov a špeciálnych prísad;

� je určený na farebné, živé a s nádychom fantázie upravené stenové  
povrchy v obytných priestoroch, zlatníctvach, bankách, hľadiskách a pod.

Spotreba

 závisí od techniky (spatolato 100-300 g/m2);

 
        

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

biely 3838527123998 kartón    6 1 kg 7,250 7,25 8,70
biely 3831000200520 kartón    2 8 kg 4,125 33,00 39,60

DECOR MARMORIN SHINE  ochranný vosk

Popis a oblasť použitia

� DECOR MARMORIN SHINE je vodná emulzia voskov určená na ochranu 
stenových povrchov upravených s DECOR MARMORINOM.

Spotreba

 približne 50 ml/m2 pre jednu vrstvu;

 
    

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

transparentný 3838527488882 kartón    6 0,65 l 8,462 5,50 6,60
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23 www.jub.sk Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predajcu.

3.1 Dekoračná úprava vnútorných stenových povrchov

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

   zlatý 3838527056517 kartón    6 0,75 l 22,333 16,75 20,10

   strieborný 3838527056524 kartón    6 0,75 l 22,333 16,75 20,10

   bronzový 3838527056531 vedro 6 0,75 l 22,333 16,75 20,10

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

biely 3831000200551 vrecia    20 kg 0,450 9,00 10,80

DECOR ACRYLCOLOR   
na dekoračnú úpravu exteriéru a interiéru

DECOR ACRYLCOLOR je farba šetrná k životnému prostrediu,  
vyrobená na základe vodnej disperzie polymérnych spojív.  
Je určená na dekoračnú úpravu stenových povrchov, aj v exteriéri.

Popis a oblasť použitia

� Dobrá krycia schopnosť;
� jednoduché nanášanie;
� umožňuje vyhotovenie rôznych dekoračných efektov.

Spotreba 

 180 - 210 ml/m2 na dve vrstvy;

          

DECOR DECORAL   
vnútorná dekoračná omietka

Popis a oblasť použitia

� DECOR DECORAL je minerálna omietka vyrobená z bieleho cementu,  
hydraulického vápna, organických prísad a minerálnych plnív  
na dekoračnú ochranu vnútorných stenových povrchov;

� typický rustikálny povrch dosiahneme prevalčekovaním ešte čerstvej  
vrstvy penovými alebo reliéfnymi valčekmi;

� hrúbka omietky je minimálne 3 a maximálne 10 mm;
� vyhovuje požiadavkám harmonizovanej normy EN 998-1.

Spotreba 

 cca 2,5 až 10,0 kg/m2, závisí od hrúbky a želanej štruktúry nanesenej vrstvy;

        EN 998-1

NOVINKA

NOVINKA
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24 www.jub.sk * Množstvo pred tónovaním. Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte technický list a kartu bezpečnostných údajov.

3.1 Dekoračná úprava vnútorných stenových povrchov

VALIPLAST  dekoračná omietka

Popis a oblasť použitia

� VALIPLAST je omietka vyrobená na základe polymérnych spojív  
s viac alebo menej reliéfnym povrchom;

� je určená na dekoračnú ochranu fasádnych a vnútorných  
stenových povrchov;

� reliéfny vzhľad povrchu závisí od techniky štrukturovania  
nanesenej omietky a použitého náradia;

� má dobrú prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady.

Spotreba

 cca 1 až 2 kg/m2 závisí od hrúbky a štruktúry;

 
      

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

biely 3838527124179 vedro 25 kg 1,760 44,00 52,80

VALIT  dekoračná omietka

Popis a oblasť použitia

� VALIT je dvojzložková minerálna omietka s typickým rustikálne  
upraveným povrchom, ktorý dosiahneme prevalčekovaním  
čerstvej vrstvy penovými alebo reliéfnymi valčekmi;

� najčastejšie sa používa na dekoračnú ochranu vnútorných stien,  
ako aj na ochranu nie veľmi zaťažených fasádnych povrchov.

Spotreba

 komp. A: 1,2 - 2,5 kg/m2 
 komp. B (AKRIL EMULZIA): 0,12-0,25 kg/m2;

 
          EN 998-1

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

biely 3831000208342 vrece 20 kg 0,750 15,00 18,00

Cenník výrobkov na dekoračnú úpravu vnútorných povrchov podľa vzorkovníka JUB

I. - IV. cen. trieda V. cen. trieda

Výrobok Balenie MJ €/MJ
€/ks

bez DPH
€/ks

s DPH
€/MJ

€/ks
bez DPH

€/ks
s DPH

DECOR GLAMOUR 
krycia metalická maliarska farba

0,65 l 31,538 20,50 24,60

DECOR MARMORIN 
dekoračný tmel

1 kg 8,000 8,00 9,60 13,00 13,00 15,60

8 kg 5,250 42,00 50,40 8,50 68,00 81,60

DECOR ANTIQUE 
silikátová lazurovacia farba

5 l 5,800 29,00 34,80

10 l 4,900 49,00 58,80

DECOR PERLA
dekoračný gél

1 kg 9,000 9,00 10,80

Poznámka: I. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 1, II. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 2, III. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 3, 
                        IV. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 4, V. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 5; * Možný výber farebných odtieňov výrobku DECOR PERLA je definovaný v systéme Jumix.
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25 www.jub.sk Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predajcu.

DEKORAČNÝ TAMPÓN 
20 x 20

EAN kód/ks Balenie MJ
Cena €/kos 

bez DPH

8014254521916 1 ks 17,40

VALČEK DECOR     
200 mm prírodná koža

EAN kód/ks Balenie MJ
Cena €/kos 

bez DPH

8014254544465 1 ks 16,40

VALČEK DECOR     
190 mm prírodná koža

EAN kód/ks Balenie MJ
Cena €/kos 

bez DPH

8014254527253 1 ks 16,25

MATRICA EFEKT DREVO
EAN kód/ks Balenie MJ

Cena €/kos 
bez DPH

8014254557526 1 ks 18,80

PLASTOVÉ HLADIDLO  
EFFEKT TERRE FIORENTINE

EAN kód/ks Balenie MJ
Cena €/kos 

bez DPH

8014254550565 1 ks 6,35

VALČEK CREATIV
EAN kód/ks Balenie MJ

Cena €/kos 
bez DPH

4002168100529 1 ks 10,00

DEKORAČNÁ RUKAVICA
EAN kód/ks Balenie MJ

Cena €/kos 
bez DPH

4013307306542 1 ks 3,85

3.2 Špeciálne náradie
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26 www.jub.sk * Množstvo pred tónovaním. Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte technický list a kartu bezpečnostných údajov.

Informatívny výpočet spotreby a ceny za 1 m2 pre techniku PEARL Perla

Technika / Výrobok Jubolin P50  
extra fine

Akril 
emulzia

JUPOL LATEX 
SEMI MATT

DECOR
Perla SPOLU

PEARL Perla - spotreba v l/m2 1,75 0,10 0,17 0,09
PEARL Perla - cena v EUR/m2 1,31 0,25 0,91 0,59 3,06

3.3 Dekoračné techniky

PEARL
Rovnomerne usporiadaná farebná štruktúra vzoru, cez ktorú presvitá odtieň podkladu, vytvára pocit nadčasovosti 

priestoru. Použitím jemných flitrov Decoru Perla vytvárame na povrchu perleťový vzhľad. Podľa toho dostala táto 
technika názov PEARL, čo v angličtine znamená perla. Okrem toho je materiál veľmi odolný, vhodný aj na veľmi 
zaťažené stenové povrchy. 

Náradie
� obyčajný maliarsky valček     � maliarsky valček s krátkym vlasom “flok”     � nerezové hladidlo     � nerezová zaoblená špachtľa     
� dekoračný valček alebo dekoračné hladidlo

Materiál
� DECOR Perla     � Akril emulzia     � JUPOL LATEX SEMI MATT     � DECOR RELIEF base/Jubolin P50 extra fine

Príprava podkladu
1. Zahladenie podkladu: vyrovnávacou hmotou DECOR RELIEF base, nerezovým hladidlom.
2. Brúsenie povrchu: brúsny papier (~220), odprášenie vysávaním alebo pozametaním jemnou metlou.
3. Impregnácia: Akrylátovou emulziou (1:1).

Postup realizácie
1. Maľovanie podkladu: Použijeme biely odtieň JUPOLu LATEX SEMI MATT, dvojnásobný náter. Podľa želania kombinujeme farebný odtieň podkladu  

podkladnej farby s odtieňom Decor Perla (náročnejšie). Správne je: odtieň podkladu musí byť vždy svetlejší o 3 farebné stupne podľa vzorkovníka Jumix.
2. Nanesenie bežným valčekom: Gél DECOR Perla pre ľahšiu aplikáciu riedime do 5%. Nanesenie vykoná prvý maliar, šírka upravovanej plochy je  

0,5 bežného metra. Hrúbka vrstvy je ~0,2 - 0,5 mm. Gél nesmie zaschnúť skôr kým druhý maliar nevytvorí štruktúru vzoru.
3. Vytvorenie štruktúry: Druhý maliar dekoračným valčekom vytvára štruktúru vzoru zvislými ťahmi,  potom v smere jednej diagonály a na konci ešte v 

smere opačnej diagonály. Ak sa dekoračný valček zaplní gélom, jednoducho ho utrieme. Druhá možnosť aplikácie vzoru je dekoračným hladidlom. Tento 
spôsob je jednoduchší. Nanesenie Decoru Perla sa vykoná obyčajným valčekom, vzor sa tvaruje dekoračným hladidlom.

4. Dizajn štruktúry: podľa želania môžeme naniesť ešte jeden odlišný odtieň Decoru Perla a tým dosiahneme ešte väčšiu odolnosť na mokré čistenie a ďalší 
estetický efekt prelievania viacerých odtieňov. Nanesenie gélu DECOR Perla sa vykoná obyčajným valčekom, vzor  tvarujeme dekoračným hladidlom.
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27 www.jub.sk Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predajcu.

Informatívny výpočet spotreby a ceny za 1 m2 pre techniku ACERO Marmorin

Technika / Výrobok Jupol Gold 
1 vrstva

Jubolin P50 
extra fine

Akril 
emulzia

DECOR
Marmorin

DECOR 
Glamour 2 x SPOLU

ACERO Marmorin - spotreba v l/m2 0,05 1,75 0,10 0,40 0,14
ACERO Marmorin - cena v EUR/m2 0,16 1,31 0,25 1,65 3,77 7,14

3.3 Dekoračné techniky

ACERO Marmorin
Predstavujeme vám unikátnu dekoračnú techniku Acero z línie JUB DECOR. Nápad, dizajn a kombinácia použitých 

materiálov je skutočný krok vpred v oblasti dekoračnej úpravy vnútorných povrchov. Technikou ACERO dosiahneme 
vzhľad reliéfu povrchu usne alebo drobnej štruktúry kôry javora. Povrch pôsobí nežne a príjemne, tak na pohľad ako aj 
na dotyk. Správnym vyhotovením záverečných náterov môžeme dosiahnuť jemný lesk alebo decentnú patinu perlového 
povrchu. Na záver môžeme aplikovať rad estetických materiálov, ktoré poskytnú konečnému vzhľadu zvláštnu patinu,  
ako napríklad DECOR Glamour, DECOR Acrylcolor (zlatý, strieborný, bronzový), DECOR Perla. 

Náradie
� fólia HDPE     � valček     � štetec     � nerezové zaoblené hladidlo     � nerezová špachtľa

Materiál
� DECOR Marmorin     � JUPOL Gold     � Akrylátová emulzia     � DECOR RELIEF base/Jubolin P50 extra fine     � DECOR Glamour

Príprava podkladu
1. Podfarbenie: podklad suchý, pevný, bez olejových fľakov a podobných nečistôt. Zabezpečíme farebnú rovnomernosť povrchu,  

podľa potreby podklad podfarbíme, aby sme dostali rovnomerný farebný odtieň podkladu. Použijeme bielu farbu.
2. Zahladenie podkladu: vyrovnávacou hmotou DECOR RELIEF base, nerezovým hladidlom.
3. Brúsenie povrchu: odprášenie vysávaním alebo pozametaním jemnou metlou.
4. Impregnácia: Akrylátovou emulziou (1:1).

Postup realizácie
1. Nanesenie tmelu DECOR Marmorin: nerezovým hladidlom. Hrúbka vrstvy  ~1 - 3 mm. Plocha nanesenej vrstvy je 0,5 - 1 m2.
2. Realizácia štruktúry - fólia: Tvaruje sa s HDPE fóliou (šuštiaca fólia). Štruktúrovanie vzoru sa musí vykonať skôr ako DECOR Marmorin »vsiakne« do 

podkladu a začne tuhnúť alebo na povrchu vytvárať kožu. Štruktúra sa tvaruje za mokra, pretože len takto vytvoríme želaný vzor. Fóliu necháme pri 
normálnych podmienkach na povrchu 20 minút alebo aj dlhšie. Tým dosiahneme na povrchu tmelu DECOR Marmorin správny vzor. Zo stredu fólie 
smerom k jej okrajom vytlačíme vzduch spod fólie tapetovacou kefou alebo syntetickou handrou. 

3. Nanesenie DECOR Glamouru: Podľa potreby riedime do 5% čistou vodou (prípustné len pri použití s DECOR Marmorinom), ale iba vtedy, keď je nanesený 
tmel  celkom suchý (24 hod. pri normálnych podmienkach). Prvý maliar ho nanáša so širokým štetcom, druhý syntetickou handrou odstráni 1/3 vrstvy.
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28 www.jub.sk * Množstvo pred tónovaním. Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte technický list a kartu bezpečnostných údajov.

Informatívny výpočet spotreby a ceny za 1 m2 pre techniku TRAVERTIN Decoral

Technika / Výrobok Silicateprimer DECOR
Antique

DECOR 
Decoral SPOLU

TRAVERTIN Decoral - spotreba v l/m2 0,10 0,19 3,00
TRAVERTIN Decoral - cena v EUR/m2 0,28 0,76 1,35 2,39

TRAVERTIN Decoral
Mramor nazývaný travertino bol inšpiráciou pre vyhotovenie techniky TRAVERTIN Decoral. S ňou sa približujeme 

vzhľadu mramoru travertino, v ktorom sú viditeľné čiastočné nerovnosti a priehlbiny na povrchu.

Náradie
� maliarsky valček     � nerezová špachtľa     � zaoblená nerezová špachtľa     � široký maliarsky štetec     � zrovnávacia lata
� zarezávacie náradie (môže byť aj skrutkovač, držiak valčeka)     � štetka dekor     � valček decor travertin 

Materiál
� DECOR RELIEF base     � DECOR Decoral     � DECOR Antique     � REVITALprimer     � SILICATEprimer

Príprava podkladu
1. Zahladenie podkladu: podľa potreby, väčšie nerovnosti, s vyrovnávacou hmotou DECOR RELIEF base, nerezovým hladidlom.
2. Brúsenie povrchu: brúsny papier (~ 150), odprášenie vysávaním alebo pozametaním jemnou metlou.
3. Impregnácia: Revitalprimer, riedenie do 10% so Silicateprimerom, štetcom alebo maliarskym valčekom. 

Postup realizácie
1. Nanesenie Decor Decoralu: hladidlom, veľkosť nanesenej plochy do 6 m2, v hrúbke zrna.
2. Tvarovanie štruktúry TRAVERTIN Decoralu: kým je povrch ešte vlhký, použijeme dekoračnú kefu. S ňou vytvoríme vzhľad povrchu s priehlbinami. Do 

ešte vlhkého Marmorinu dekoračnou kefou kolmo k povrchu vytvoríme vzory priehlbín vo vodorovne vlnitých pásoch. Štruktúra nesmie presiahnuť 
1/3 celkového povrchu. Hustota vzoru závisí od želaného konečného vzhľadu. Celú plochu zľahka prevalčekujene valčekom decor travertin. Tým 
dosiahneme drobnú nerovnosť celej plochy.

3. Tvarovanie vzor kamenných blokov: »zarezaním« do povrchu Decor Decoralu. Povrch musí byť suchý na dotyk, súčasne ešte stále mäkký. Označíme si 
dĺžku a potom výšku, zrovnávacou latou a náradím na zarezávanie vytvoríme drážky podľa označených rozmerov. Väčšia plocha – väčšie bloky. 

4. Zrovnanie hrúbky: nerezovým hladidlom zľahka, ešte za vlhka, keď materiál už čiastočne »zatuhne«. Do podkladu vsiakne časť tekutiny, takto DECOR 
Decoral zhustne a poskytne dostatočný odpor. Opatrne, aby sme nevyplnili príliš veľa priehlbín, zahladíme vystupujúce miesta na povrchu. Zostanú nám 
miesta (~1/3 povrchu), kde hladidlo nezmení štruktúru vzoru. Prehĺbime a opravíme zárezy vzoru. 

5. Nanesenie DECOR Antique 1.: ktorý vo vybranom odtieni pre prvú vrstvu zriedime do 10% vodou. Nanesenie vykonáme širokým štetcom, podľa štruktúry blokov.
6. Nanesenie DECOR Antique 2.: riedenie maximálne do 5%. Nanesenie vykonáme širokým štetcom, podľa štruktúry blokov. Môžeme kombinovať rôzne 

farebné odtiene, náročnejšie.

3.3 Dekoračné techniky



JU
B 

D
ec

or
 - 

D
ek

or
ač

ná
 ú

pr
av

a 
vn

út
or

ný
ch

 s
te

no
vý

ch
 p

ov
rc

ho
v

3

29 www.jub.sk Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predajcu.

Informatívny výpočet spotreby a ceny za 1 m2 pre techniku MADEIRA Antique

Technika / Výrobok Jubosilcolor  
Silicate

JUPOL  
Silicate

JUBOLIN  
P50 extra fine

DECOR  
Antique SPOLU

MADEIRA Antique - spotreba v l/m2 0,20 0,19 1,75 0,16
MADEIRA Antique - cena v EUR/m2 0,87 0,59 1,31 0,64 3,41

MADEIRA Antique
Nad najvyššími vrcholkami ostrova Madeira sú biele oblaky na kráľovskom modrom pozadí oblohy. Technikou 

Madeira dosiahneme vzhľad nežného prelievania odtieňov po povrchu. Vo veľkých priestoroch, kde si neželáme 
príliš intenzívny vzor môžeme technikou Madeira vytvoriť vzhľad mierne rozmazaného vzoru, ktorý na veľkých 
plochách pôsobí svojou nenápadnosťou ušľachtilo. Kombinácia minerálnych výrobkov je veľmi vhodná tak pre 
rustikálne povrchy, ako aj pre priestory, v ktorých je vyššia vlhkosť. Tiež v sakrálnych objektoch technikou Madeira 
dosiahneme vzhľad nežnej patiny, čo je veľmi žiadúce.

Náradie
� maliarsky valček     � nerezové hladidlo     � nerezová zaoblená špachtľa     � dekoračná rukavica

Materiál
� DECOR Antique     � Jubosil GF alebo Silicateprimer     � DECOR RELIEF base/Jubolin P50 extra fine     � JUPOL Silicate (interiér), Jubosilcolor silicate (exteriér)

Príprava podkladu
1. Zahladenie podkladu: vyrovnávacou hmotou DECOR RELIEF base, nerezovým hladidlom.
2. Brúsenie povrchu: brúsny papier (~ 180), odprášenie vysávaním alebo pozametaním jemnou metlou.
3. Impregnácia: Jubosil GF alebo Silicate primer.

Postup realizácie
1. Maľovanie: použijeme JUPOL Silicate, 2x náter valčekom v interiéri, v exteriéri použijeme Jubosilcolor silicate. Podklad musí byť suchý, pevný,  

bez olejových fľakov a podobných nečistôt. Zabezpečíme farebnú rovnomernosť povrchu. Použijeme biely odtieň farby, môžeme aj v inom  
farebnom odtieni (náročnejšie), v tom prípade je potrebné mať na mysli, že odtieň DECOR Antiqua musí byť minimálne o 2 odtiene tmavší podľa  
vzorkovníka JUB, ako je podkladná vrstva JUPOLu Silicate. 

2. Nanesenie farby DECOR Antique dekoračnou rukavicou: to spravíme v 2 vrstvách. Prvú vrstvu môžeme riediť do 10% vodou (interiér)  
alebo Silicate primer (exteriér). Dekoračnou rukavicou ju nanesieme na povrch a krúživými ťahmi vytvoríme vzor fľakatého povrchu.

3.3 Dekoračné techniky
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30 www.jub.sk * Množstvo pred tónovaním. Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte technický list a kartu bezpečnostných údajov.

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 transparentné 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 obklady na fasáde a v interiéri ako aj nábytok z prírodného dreva dávajú ľuďom pocit tepla 
a domáceho prostredia. 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 
výrobky tak na vodnom ako aj alkydovom základe na kvalitnú a dlhodobú systémovú ochranu drevených povrchov.

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.
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31 www.jub.sk Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predajcu.

4.1 Vyrovnávacie hmoty a lepidlá na drevo

JUBIN AKRILIN  tmel na drevo

Popis a oblasť použitia

� AKRILIN je disperzná vyrovnávacia hmota vyrobená na základe 
akrylátových spojív, mikro mletých plnív a špeciálnych prísad;

� používa sa 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;

� možnosť tónovania s DIPI Super colorom do odtieňov orech, mahagón, 
teak, čerešňa.

Spotreba 

 cca 1,0 kg/m2 na vrstvu hrúbky 1 mm;

 
  

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

  10 biely 3838527259666 kartón 12 150 ml ks 1,650 1,65 1,98

  20 smrek 3838527259680 kartón 12 150 ml ks 1,650 1,65 1,98

  30 buk 3838527259703 kartón 12 150 ml ks 1,650 1,65 1,98

  40 dub 3838527259727 kartón 12 150 ml ks 1,650 1,65 1,98

  10 biely 3831000200698 kartón 12 0,75 kg 3,667 2,75 3,30

  20 smrek 3831000204016 kartón 12 0,75 kg 3,667 2,75 3,30

  30 buk 3831000204023 kartón 12 0,75 kg 3,667 2,75 3,30

  40 dub 3831000204030 kartón 12 0,75 kg 3,667 2,75 3,30

  10 biely 3831000200704 kartón 2 8 kg 1,875 15,00 18,00

  20 smrek 3831000203989 kartón 2 8 kg 1,875 15,00 18,00

  30 buk 3831000203996 kartón 2 8 kg 1,875 15,00 18,00

  40 dub 3831000204009 kartón 2 8 kg 1,875 15,00 18,00

JUBIN Wood fix  lepidlo na drevo, vždy po ruke

Jednokomponentné lepidlo je určené na povrchové lepenie  
a dyhovanie v interiéri.

Popis a oblasť použitia

� Na lepenie laminátu a dyhovanie na drevotrieskové dosky, polystyrén;
� jednoduché použitie.
 

Spotreba 

 150-200 g/m2;

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

biely 3838527564739 kartón 12 120 g ks 1,500 1,50 1,80

+

750 g

N°55

2x vrchnák Orech

N°55 + N°25

2x vrchnák 1x vrchnák Mahagón

N°50 + N°45

2x vrchnák 1x vrchnák Teak

N°50

2x vrchnák Čerešňa

+

8 kg

N°55

1x Orech

N°55 + N°25

1x ½ x Mahagón

N°50 + N°45

1x ½ x Teak

N°50

1x Čerešňa

+

750 g

N°55

2x vrchnák Orech

N°55 + N°25

2x vrchnák 1x vrchnák Mahagón

N°50 + N°45

2x vrchnák 1x vrchnák Teak

N°50

2x vrchnák Čerešňa

+

8 kg

N°55

1x Orech

N°55 + N°25

1x ½ x Mahagón

N°50 + N°45

1x ½ x Teak

N°50

1x Čerešňa

NOVÁ
PODOBA
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32 www.jub.sk * Množstvo pred tónovaním. Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte technický list a kartu bezpečnostných údajov.

4.2 Transparentné nátery na ochranu dreva A Lazúry na vodnom základe

JUBIN IMPREGNACIA  biocídna impregnácia na drevo

Popis a oblasť použitia

� JUBIN IMPREGNACIA je bezfarebná impregnácia na drevo,  
vyrobená na základe vodnej disperzie alkydových spojív;

� je 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 Universal);

� nie je vhodná na ochranu dreva v obytných priestoroch.

Spotreba

 90 - 125 ml/m2 v jednej vrstve;

 
      

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

bezfarebný 3838527487502 kartón 6 0,65 l 13,846 9,00 10,80
bezfarebný 3838527487526 kartón 4 2,25 l 13,333 30,00 36,00

JUBIN LASUR  priesvitný náter na drevo

Popis a oblasť použitia

� JUBIN 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.;

� pri viac zaťažených povrchoch používame JUBIN LASUR ako záverečný 
náter v systémovej ochrane s výrobkom JUBIN IMPREGNACIA.

Spotreba

 60 - 80 ml/m2 (pre jednu vrstvu),
 cca 140 ml/m2 (pre dve vrstvy);

 
          

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

 bezfarebný 1 3838527390444 kartón 6 0,65 l 10,000 6,50 7,80

 biely 1001 3838527390536 kartón 6 0,65 l 10,000 6,50 7,80

 borovica 2 3838527390451 kartón 6 0,65 l 10,000 6,50 7,80

 teak 3 3838527390468 kartón 6 0,65 l 10,000 6,50 7,80

 orech 4 3838527390475 kartón 6 0,65 l 10,000 6,50 7,80

 eben 5 3838527390482 kartón 6 0,65 l 10,000 6,50 7,80

 mahagón 7 3838527390499 kartón 6 0,65 l 10,000 6,50 7,80

 palisander 9 3838527390505 kartón 6 0,65 l 10,000 6,50 7,80

 dub 93 3838527390512 kartón 6 0,65 l 10,000 6,50 7,80

 hruška 6 3838527527123 kartón 6 0,65 l 10,000 6,50 7,80

 bezfarebný 1 3838527390543 kartón 4 2,25 l 9,222 20,75 24,90

 biely 1001 3838527390635 kartón 4 2,25 l 9,222 20,75 24,90

 borovica 2 3838527390550 kartón 4 2,25 l 9,222 20,75 24,90

 teak 3 3838527390567 kartón 4 2,25 l 9,222 20,75 24,90

 orech 4 3838527390574 kartón 4 2,25 l 9,222 20,75 24,90

 eben 5 3838527390581 kartón 4 2,25 l 9,222 20,75 24,90

 mahagón 7 3838527390598 kartón 4 2,25 l 9,222 20,75 24,90

 palisander 9 3838527390604 kartón 4 2,25 l 9,222 20,75 24,90

 dub 93 3838527390611 kartón 4 2,25 l 9,222 20,75 24,90

 hruška 6 3838527527147 kartón 4 2,25 l 9,222 20,75 24,90

Bázy EAN kód/ks
Jednotka  
pre obj.

Počet ks  
v jednotke

Balenie (*) MJ Cena €/MJ Cena €/ks 
bez DPH

Cena €/ks 
s DPH

báza 100 3838527390529 kartón 6 0,65 (0,65*) l 6,923 4,50 5,40

báza 1 3838527390444 kartón 6 0,65 (0,65*) l 6,923 4,50 5,40

báza 100 3838527390628 kartón 4 2,25 (2,25*) l 6,000 13,50 16,20

báza 1 3838527390543 kartón 4 2,25 (2,25*) l 6,000 13,50 16,20
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4.2 Transparentné nátery na ochranu dreva B Lazúry na alkydovom 
základe

JUBIN Lasur base  biocídna impregnácia na drevo

Popis a oblasť použitia

� 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); 

� nie je vhodný na ochranu dreva v obytných priestoroch.

Výdatnosť

 5 – 8 m2/l (závisí od spôsobu nanášania,  
druhu dreva a jeho povrchového  
opracovania a vlhkosti);

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

bezfarebný 3838527530338 kartón 6 0,75 l 7,000 5,25 6,30

LAZURTOP hrubovrstvá lazúra na drevo

Popis a oblasť použitia

� hrubovrstvý priesvitný náter určený na dekoráciu a dlhodobú  
a účinnú ochranu všetkých druhov tvrdého a mäkkého dreva  
v exteriéri aj v interiéri; 

� povrchom 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.

Výdatnosť

 8 – 12 m2/l pre dve vrstvy, (závisí od  
spôsobu nanášania, druhu dreva a jeho 
povrchového opracovania a vlhkosti);

 
            

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

  biely 11  3838527487700 kartón 6 0,75 l 8,667 6,50 7,80

  bezfarebný 12  3838527487540 kartón 6 0,75 l 8,667 6,50 7,80

  borovica 13  3838527487564 kartón 6 0,75 l 8,667 6,50 7,80

  červený smrek 14  3838527487588 kartón 6 0,75 l 8,667 6,50 7,80

  buk 15  3838527487618 kartón 6 0,75 l 8,667 6,50 7,80

  orech 16  3838527487625 kartón 6 0,75 l 8,667 6,50 7,80

  teak 17  3838527487649 kartón 6 0,75 l 8,667 6,50 7,80

  mahagón 23  3838527487663 kartón 6 0,75 l 8,667 6,50 7,80

  palisander 24  3838527487687 kartón 6 0,75 l 8,667 6,50 7,80

  biely 11  3838527487885 kartón 4 2,5 l 7,600 19,00 22,80

  bezfarebný 12  3838527487724 kartón 4 2,5 l 7,600 19,00 22,80

  borovica 13  3838527487748 kartón 4 2,5 l 7,600 19,00 22,80

  červený smrek 14  3838527487762 kartón 4 2,5 l 7,600 19,00 22,80

  buk 15  3838527487786 kartón 4 2,5 l 7,600 19,00 22,80

  orech 16  3838527487809 kartón 4 2,5 l 7,600 19,00 22,80

  teak 17  3838527487823 kartón 4 2,5 l 7,600 19,00 22,80

  mahagón 23  3838527487847 kartón 4 2,5 l 7,600 19,00 22,80

  palisander 24  3838527487861 kartón 4 2,5 l 7,600 19,00 22,80

  biely 11  3838527550725 kartón 2 5 l 7,200 36,00 43,20

  bezfarebný 12  3838527550749 kartón 2 5 l 7,200 36,00 43,20

  borovica 13  3838527550763 kartón 2 5 l 7,200 36,00 43,20

  červený smrek 14  3838527550787 kartón 2 5 l 7,200 36,00 43,20

  buk 15  3838527550800 kartón 2 5 l 7,200 36,00 43,20

  orech 16  3838527550824 kartón 2 5 l 7,200 36,00 43,20

  teak 17  3838527550848 kartón 2 5 l 7,200 36,00 43,20

  mahagón 23  3838527550862 kartón 2 5 l 7,200 36,00 43,20

  palisander 24  3838527550886 kartón 2 5 l 7,200 36,00 43,20
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JUBIN Lasur ton (JUBIN Lazurton) tenkovrstvá lazúra na drevo

Popis a oblasť použitia

� tenkovrstvý priesvitný náter určený na dekoráciu a dlhodobú a účinnú ochranu všetkých 
druhov tvrdého a mäkkého dreva v exteriéri v interiéri a v exteriéri; 

� povrchom zabezpečuje plný vzhľad, pričom textúra dreva zostane viditeľná. Obsahuje 
špeciálne transparentné pigmenty, ktoré sú odolné proti UV lúčom;

� bezfarebnú a bielu lazúru neodporúčame pre vonkajšie použitie.

Výdatnosť

 9 – 12 m2/l pre jednu vrstvu, 
(závisí od spôsobu nanášania, 
druhu dreva a jeho povrchového 
opracovania a vlhkosti)

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

  biely 11  3838527516257 kartón 6 0,75 l 8,000 6,00 7,20

  bezfarebný 12  8605022108622 kartón 6 0,75 l 8,000 6,00 7,20

  borovica 13  8605022108646 kartón 6 0,75 l 8,000 6,00 7,20

  červený smrek 14  8605022108660 kartón 6 0,75 l 8,000 6,00 7,20

  buk 15  8605022108684 kartón 6 0,75 l 8,000 6,00 7,20

  orech 16  8605022108707 kartón 6 0,75 l 8,000 6,00 7,20

  teak 17  8605022108721 kartón 6 0,75 l 8,000 6,00 7,20

  eben 22 8605022108769 kartón 6 0,75 l 8,000 6,00 7,20

  mahagón 23  8605022108783 kartón 6 0,75 l 8,000 6,00 7,20

  palisander 24  8605022108806 kartón 6 0,75 l 8,000 6,00 7,20

  dub 93 8605022111653 kartón 6 0,75 l 8,000 6,00 7,20

  biely 11  8605022113916 kartón 4 2,5 l 6,400 16,00 19,20

  bezfarebný 12  8605022113930 kartón 4 2,5 l 6,400 16,00 19,20

  borovica 13  8605022113770 kartón 4 2,5 l 6,400 16,00 19,20

  červený smrek 14  8605022113961 kartón 4 2,5 l 6,400 16,00 19,20

  buk 15  8605022113978 kartón 4 2,5 l 6,400 16,00 19,20

  orech 16  8605022113992 kartón 4 2,5 l 6,400 16,00 19,20

  teak 17  8605022114005 kartón 4 2,5 l 6,400 16,00 19,20

  eben 22 8605022114029 kartón 4 2,5 l 6,400 16,00 19,20

  mahagón 23  8605022114043 kartón 4 2,5 l 6,400 16,00 19,20

  palisander 24  8605022114067 kartón 4 2,5 l 6,400 16,00 19,20

  dub 93 8605022114081 kartón 4 2,5 l 6,400 16,00 19,20

4.2 Transparentné nátery na ochranu dreva B Lazúry na alkydovom 
základe
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4.3 Krycie nátery na ochranu dreva  A Krycie nátery na vodnom základe

JUBIN DECOR PRIMER  základná farba na drevo

Popis a oblasť použitia

� JUBIN 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 Universal);

� JUBIN DECOR PRIMER používame ako základný náter v systémovej  
ochrane drevených konštrukcií a iných drevených prvkov v interiéri  
a exteriéri s JUBINom DECOR Universal.

Spotreba

 70 - 90 ml/m2 (pre jednu vrstvu);
 cca 140 ml/m2 (pre dve vrstvy).

 
      

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

biely 3838527390406 kartón 6 0,65 l 11,538 7,50 9,00

JUBIN DECOR UNIVERSAL  krycia farba na drevo a kov

Popis a oblasť použitia

� JUBIN DECOR UNIVERSAL je krycia farba na drevo a kov vyrobená na 
základe vodnej disperzie akrylátových spojív;

� JUBIN DECOR UNIVERSAL je v systéme s JUBINom METAL PRIMER na 
vodnom základe vhodný aj na ochranu kovových povrchov v menej 
zaťažených priestoroch v interiéri.

Spotreba

 70 - 90 ml/m2 (pre jednu vrstvu);
 cca 140 ml/m2 (pre dve vrstvy).

 
          

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

  biely 1001 3838527390734 kartón 6 0,65 l 12,692 8,25 9,90

  žltý 2 3838527390642 kartón 6 0,65 l 12,692 8,25 9,90

  oker 3 3838527390659 kartón 6 0,65 l 12,692 8,25 9,90

  červený 4 3838527390666 kartón 6 0,65 l 12,692 8,25 9,90

  modrý 5 3838527390673 kartón 6 0,65 l 12,692 8,25 9,90

  zelený 6 3838527390680 kartón 6 0,65 l 12,692 8,25 9,90

  sivý 7 3838527390697 kartón 6 0,65 l 12,692 8,25 9,90

  tmavo hnedý 8 3838527390703 kartón 6 0,65 l 12,692 8,25 9,90

  čierny 9 3838527390710 kartón 6 0,65 l 12,692 8,25 9,90

  biely 1001 3838527390765 kartón 4 2,25 l 11,000 24,75 29,70

Bázy EAN kód/ks
Jednotka  
pre obj.

Počet ks  
v jednotke

Balenie (*) MJ Cena €/MJ Cena €/ks 
bez DPH

Cena €/ks 
s DPH

báza 1000 3838527390727 kartón 6 0,65 (0,59*) l 7,308 4,75 5,70

báza 2000 3838527390741 kartón 6 0,65 (0,62*) l 8,077 5,25 6,30

báza 1000 3838527390758 kartón 4 2,25 (2,03*) l 6,222 14,00 16,80

báza 2000 3838527390772 kartón 4 2,25 (2,14*) l 6,556 14,75 17,70
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4.3 Krycie nátery na ochranu dreva  B Krycie nátery na alkydovom základe

JUBIN WOOD PRIMER  základná farba na drevo

Popis a oblasť použitia

� biela krycia základná farba špičkového zloženia na ochranu dreva, 
zabezpečuje dýchanie dreva a tým ochranu pred degradáciou,

� dobré vyrovnanie podkladu a možné brúsenie, 
� výborná paropriepustnosť a jednoduchá aplikácia.

Výdatnosť

 8 – 10 m2/l (pre jeden náter);

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
biely 3838527528397 kartón 6 0,75 l 9,333 7,00 8,40

JUBIN EMAIL UNIVERSAL  krycia farba na drevo a kov

Popis a oblasť použitia

� univerzálny 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);

� vyznačuje sa vysokým leskom, dobrou krycou schopnosťou, ľahkou aplikáciou  
a výbornou roztierateľnosťou;

� k dispozícii v 12 atraktívnych odtieňoch.

Výdatnosť

 8 – 10 m2/l (pre jeden náter),  
pri hrúbke suchého filmu 30 µm;

 
 

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

biely 01 3838527528410 kartón 6 0,75 l 9,333 7,00 8,40
sl. kosť 15 3838527528434 kartón 6 0,75 l 9,333 7,00 8,40
žltý  20 3838527528458 kartón 6 0,75 l 9,333 7,00 8,40
oker 30 3838527528472 kartón 6 0,75 l 9,333 7,00 8,40
červený 40 3838527528496 kartón 6 0,75 l 9,333 7,00 8,40
bordový 45 3838527528519 kartón 6 0,75 l 9,333 7,00 8,40
modrý 50 3838527528533 kartón 6 0,75 l 9,333 7,00 8,40
sv. zelený 60 3838527528557 kartón 6 0,75 l 9,333 7,00 8,40
tmavozelený 65 3838527528571 kartón 6 0,75 l 9,333 7,00 8,40
sivý 70 3838527528595 kartón 6 0,75 l 9,333 7,00 8,40
hnedý 80 3838527528618 kartón 6 0,75 l 9,333 7,00 8,40
čierny 90 3838527528632 kartón 6 0,75 l 9,333 7,00 8,40

NOVÁ
PODOBA

SOLVENT
BASED

SOLVENT
BASED
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4.4 Nátery na ochranu kovových povrchov  A Nátery na vodnom základe

JUBIN DECOR UNIVERSAL  krycia farba na drevo a kov

Popis a oblasť použitia

� JUBIN DECOR UNIVERSAL je krycia farba na drevo a kov vyrobená na 
základe vodnej disperzie akrylátových spojív;

� JUBIN DECOR UNIVERSAL je v systéme s JUBINom METAL PRIMER na 
vodnom základe vhodný aj na ochranu kovových povrchov v menej 
zaťažených priestoroch v interiéri.

Spotreba

 70 - 90 ml/m2 (pre jednu vrstvu);
 cca 140 ml/m2 (pre dve vrstvy).

 
          

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

  biely 1001 3838527390734 kartón 6 0,65 l 12,692 8,25 9,90

  žltý 2 3838527390642 kartón 6 0,65 l 12,692 8,25 9,90

  oker 3 3838527390659 kartón 6 0,65 l 12,692 8,25 9,90

  červený 4 3838527390666 kartón 6 0,65 l 12,692 8,25 9,90

  modrý 5 3838527390673 kartón 6 0,65 l 12,692 8,25 9,90

  zelený 6 3838527390680 kartón 6 0,65 l 12,692 8,25 9,90

  sivý 7 3838527390697 kartón 6 0,65 l 12,692 8,25 9,90

  tmavo hnedý 8 3838527390703 kartón 6 0,65 l 12,692 8,25 9,90

  čierny 9 3838527390710 kartón 6 0,65 l 12,692 8,25 9,90

  biely 1001 3838527390765 kartón 4 2,25 l 11,000 24,75 29,70

Bázy EAN kód/ks
Jednotka  
pre obj.

Počet ks  
v jednotke

Balenie (*) MJ Cena €/MJ Cena €/ks 
bez DPH

Cena €/ks 
s DPH

báza 1000 3838527390727 kartón 6 0,65 (0,59*) l 7,308 4,75 5,70

báza 2000 3838527390741 kartón 6 0,65 (0,62*) l 8,077 5,25 6,30

báza 1000 3838527390758 kartón 4 2,25 (2,03*) l 6,222 14,00 16,80

báza 2000 3838527390772 kartón 4 2,25 (2,14*) l 6,556 14,75 17,70

JUBIN METAL PRIMER  základný náter na železo a farebné kovy

Popis a oblasť použitia

� Výrobok šetrný k životnému prostrediu a spotrebiteľovi;
� vyznačuje sa rýchlym schnutím a nemá nepríjemnú vôňu;
� vhodný na dekoračnú ochranu kovových povrchov v kombinácii  

s JUBINom METAL a JUBINom DECOR UNIVERSAL;
� umožňuje prídržnosť aj na farebné kovy  

(hliník, pozinkovaný plech a meď);
� zlepšuje prídržnosť konečných náterov a jednoducho sa nanáša;
� veľmi nízky obsah prchavých organických zlúčenín (VOC).

Spotreba

 70 - 80 ml/m2 (pre každú vrstvu); 
 

        

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

sivý 3838527518657 kartón 6 0,65 l 12,308 8,00 9,60
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JUBIN METAL  antikorózna farba na kov

Popis a oblasť použitia

� JUBIN METAL je na základe vodnej disperzie akrylátových spojív 
vyrobená základná a krycia farba;

� používa sa na antikoróznu a dekoračnú ochranu konštrukcií a iných 
prvkov z ocele a železa  v interiéri a exteriéri stavebných objektov napr. 
ploty, záhradný nábytok, oceľový stavebný nábytok, oceľové zábradlia, 
oceľové dekoračné prvky a pod.

� v systéme s JUBINom METAL PRIMER sa môže použiť aj na podkladoch: 
hliník, pozinkovaný plech, meď.

Spotreba 

 70 - 80 ml/m2 (pre každú vrstvu);

 
          

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

  biely 1001 3838527390826 kartón 6 0,65 l 16,538 10,75 12,90

  strieborný 5005 3838527390857 kartón 6 0,65 l 19,615 12,75 15,30

  grafit 5004 3838527390840 kartón 6 0,65 l 17,692 11,50 13,80

  tmavo hnedý 8 3838527390796 kartón 6 0,65 l 16,538 10,75 12,90

  zelený 6 3838527390789 kartón 6 0,65 l 16,538 10,75 12,90

  čierny 9 3838527390802 kartón 6 0,65 l 16,538 10,75 12,90

  biely 1001 3838527390871 kartón 4 2,25 l 14,889 33,50 40,20

  strieborný 5005 3838527390901 kartón 4 2,25 l 19,556 44,00 52,80

  grafit 5004 3838527390895 kartón 4 2,25 l 16,000 36,00 43,20

4.4 Nátery na ochranu kovových povrchov  B Nátery na alkydovom 
základe

4.4 Nátery na ochranu kovových povrchov  A Nátery na vodnom základe

Bázy EAN kód/ks
Jednotka  
pre obj.

Počet ks  
v jednotke

Balenie (*) MJ Cena €/MJ Cena €/ks 
bez DPH

Cena €/ks 
s DPH

báza 1000 3838527390819 kartón 6 0,65 (0,59*) l 9,615 6,25 7,50

báza 2000 3838527390833 kartón 6 0,65 (0,62*) l 10,000 6,50 7,80

báza 1000 3838527390864 kartón 4 2,25 (2,03*) l 8,667 19,50 23,40

báza 2000 3838527390888 kartón 4 2,25 (2,14*) l 8,778 19,75 23,70

JUBIN METAL PRIMER  základná farba na železo

Popis a oblasť použitia

� základný náter, v systémovej ochrane železa, ktorý zabezpečuje  
výbornú antikoróznu ochranu;

� výrobok sa jednoducho nanáša a vyznačuje sa výbornou roztierateľnosťou;
� antikorózna ochrana a dobrá krycia schopnosť;
� výborná prídržnosť a jednoduchá aplikácia.

Výdatnosť

 8 – 10 m2/l (pre jeden náter);

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

sivý 3838527528359 kartón 6 0,75 l 9,333 7,00 8,40
ox. červená 3838527528380 kartón 6 0,75 l 9,333 7,00 8,40

SOLVENT
BASED
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39 www.jub.sk Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predajcu.

4.4 Nátery na ochranu kovových povrchov  B Nátery na alkydovom 
základe

4.5 Čistiace prostriedky

JUBIN EMAIL UNIVERSAL  krycia farba na drevo a kov

Popis a oblasť použitia

� univerzálny 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);

� vyznačuje sa vysokým leskom, dobrou krycou schopnosťou, ľahkou aplikáciou  
a výbornou roztierateľnosťou;

� k dispozícii v 12 atraktívnych odtieňoch.

Výdatnosť

 8 – 10 m2/l (pre jeden náter),  
pri hrúbke suchého filmu 30 µm;

 
 

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

biely 01 3838527528410 kartón 6 0,75 l 9,333 7,00 8,40
sl. kosť 15 3838527528434 kartón 6 0,75 l 9,333 7,00 8,40
žltý  20 3838527528458 kartón 6 0,75 l 9,333 7,00 8,40
oker 30 3838527528472 kartón 6 0,75 l 9,333 7,00 8,40
červený 40 3838527528496 kartón 6 0,75 l 9,333 7,00 8,40
bordový 45 3838527528519 kartón 6 0,75 l 9,333 7,00 8,40
modrý 50 3838527528533 kartón 6 0,75 l 9,333 7,00 8,40
sv. zelený 60 3838527528557 kartón 6 0,75 l 9,333 7,00 8,40
tmavozelený 65 3838527528571 kartón 6 0,75 l 9,333 7,00 8,40
sivý 70 3838527528595 kartón 6 0,75 l 9,333 7,00 8,40
hnedý 80 3838527528618 kartón 6 0,75 l 9,333 7,00 8,40
čierny 90 3838527528632 kartón 6 0,75 l 9,333 7,00 8,40

JUBIN CLEANER  čistiaci prostriedok a riedidlo

Popis a oblasť použitia

� je určený na odmasťovanie kovových povrchov, riedenie emailov/lazúr na alkydovom základe a na čistenie náradia.

EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

8605022108899 kartón 6 0,9 l 6,667 6,00 7,20

Cenník výrobkov na drevo a kov podľa vzorkovníka JUB

I. - IV. cen. trieda V. cen. trieda

Výrobok Balenie MJ €/MJ
€/ks

bez DPH
€/ks

s DPH
€/MJ

€/ks
bez DPH

€/ks
s DPH

JUBIN LASUR
priesvitný náter na drevo

0,65 l 12,692 8,25 9,90 19,615 12,75 15,30

2,25 l 12,222 27,50 33,00 19,111 43,00 51,60

JUBIN DECOR UNIVERSAL
krycia farba na drevo a kov

0,65 l 15,385 10,00 12,00 25,385 16,50 19,80

2,25 l 13,778 31,00 37,20 22,667 51,00 61,20

JUBIN METAL
antikorózna farba na kov

0,65 l 21,154 13,75 16,50 34,615 22,50 27,00

2,25 l 19,111 43,00 51,60 31,556 71,00 85,20

JUBIN METAL - STRIEBORNÝ
antikorózna farba na kov

0,65 l 23,846 15,50 18,60 38,846 25,25 30,30

2,25 l 28,556 64,25 77,10 38,444 86,50 103,80

Poznámka: I. cenová trieda – čísla odtieňov začínajúce na 1, II. cenovi trieda – čísla odtieňov začínajúce na 2, III. cenovi trieda – čísla odtieňov začínajúce na 3,  
                       IV. cenovi trieda – čísla odtieňov začínajúce na 4, V. cenovi trieda – čísla odtieňov začínajúce na 5

NOVÁ
PODOBA

SOLVENT
BASED

SOLVENT
BASED
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40 www.jub.sk * Množstvo pred tónovaním. Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte technický list a kartu bezpečnostných údajov.

Systémy Druh náteru Interiér
Ochrana 
exteriéru

Exteriér
Systém 

výrobkov
Výrobky  Upravované predmety

Systém na  
DREVO -  

prvé alebo 
obnovovacie 

natieranie

transparentný 
náter (textúra 
dreva zostane 

viditeľná)

� 2x JUBIN 
Lasur

2x

Systém 
na DREVO - 

obnovovacie 
natieranie

transparentný 
náter (textúra 
dreva zostane 

viditeľná)

� � � 1-2x JUBIN 
Lasur

1-2x

Systém 
na DREVO - 

ochrana
nového  
dreva

transparentný 
náter (textúra 
dreva zostane 

viditeľná)

� �
1x JUBIN 

Impregnacia  
+ 2x JUBIN 

Lasur

1x

2x

4.6 JUBIN systémy A Transparentné nátery na drevo na vodnom základe

4.6 JUBIN systémy B Transparentné nátery na drevo na alkydovom základe

Systémy Druh náteru Interiér
Ochrana 
exteriéru

Exteriér
Systém

výrobkov
Výrobky  

Upravované 
predmety

Systém 
na DREVO - 
prvé alebo 

obnovovacie 
natieranie

transparentný 
náter (textúra 
dreva zostane 

viditeľná)

� � �

2x LAZURTOP

alebo

2-3x JUBIN 

Lasur ton
    

    2x    alebo    2-3x

Systém 
na DREVO - 

obnovovacie 
natieranie

transparentný 
náter (textúra 
dreva zostane 

viditeľná)

� � �

1-2x 
LAZURTOP

alebo

2x JUBIN 

Lasur ton
    

1-2x    alebo    2x

Systém 
na DREVO - 

ochrana
nového dreva

transparentný 
náter (textúra 
dreva zostane 

viditeľná)

� �
1x JUBIN 

Lasur base 
+

2x LAZURTOP     
1x         +         2x

Systém 
na DREVO - 

ochrana
nového dreva

transparentný 
náter (textúra 
dreva zostane 

viditeľná)

� �

1x JUBIN 
Lasur base 

+
1x JUBIN 
Lasur ton

+
1x LAZURTOP

        
1x         +         1x         +         1x
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41 www.jub.sk Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predajcu.

Systémy Druh náteru Interiér
Ochrana 
exteriéru

Exteriér
Systém 

výrobkov
Výrobky  Upravované predmety

Systém 
na DREVO - 

ochrana
nového dreva

Krycie nátery 
(textúra dreva 

nezostane 
viditeľná)

� �
1-2x JUBIN

Decor 
universal

1-2x

Systém 
na DREVO - 

ochrana
nového dreva

Krycie nátery 
(textúra dreva 

nezostane 
viditeľná)

� � �

1-2x JUBIN 
Decor primer 

+
1-2x JUBIN

Decor 
universal

1x

1-2x

Systém 
na DREVO - 

ochrana
nového dreva  

pred insektami 
a hubami 

a blokovanie 
tanínu

Krycie nátery 
(textúra dreva 

nezostane 
viditeľná)

� �

1 x JUBIN 
Impregnacia 

+
1-2 JUBIN 

Decor primer 
+

2 x JUBIN 
Decor 

universal

1x

1-2x

2x

4.6 JUBIN systémy C Krycie nátery na drevo na vodnom základe

4.6 JUBIN systémy D Krycie nátery na drevo na alkydovom základe

Systémy Druh náteru Interiér
Ochrana 
exteriéru

Exteriér
Náročný 
exteriér

Systém 
výrobkov

Výrobky  
Upravované 

predmety

Systém 
na DREVO

krycí
náter � � � �

1x JUBIN 
Wood primer

+
2x JUBIN 

Email 
universal

1x

2x
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42 www.jub.sk * Množstvo pred tónovaním. Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte technický list a kartu bezpečnostných údajov.

Systémy Druh náteru Interiér
Ochrana 
exteriéru

Exteriér
Systém 

výrobkov
Výrobky  Upravované predmety

Systém  
na KOV

krycie
nátery � 3x

JUBIN Metal

3x

Systém  
na KOV

krycie
nátery �

2x JUBIN  
Metal primer  

+
2x JUBIN  

Decor 
universal

2x

2x

Systém  
na KOV

krycie
nátery � 3-4x JUBIN 

Metal

3-4x  

Systém  
na KOV

krycie
nátery � �

2x JUBIN  
Metal primer  

+
2x JUBIN 

Metal

2x

2x

4.7 JUBIN systémy na ochranu kovov A Krycie nátery na kov na vodnom 
základe
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43 www.jub.sk Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predajcu.

Systémy Druh náteru Interiér
Ochrana 
exteriéru

Exteriér
Systém 

výrobkov
Výrobky  Upravované predmety

Systém  
na KOV

krycí
náter � � � �

1x JUBIN 
Metal primer

+
2x JUBIN 

Email 
universal

1x

2x

4.7 JUBIN systémy na ochranu kovov C Krycie nátery na kov na 
alkydovom základe

Systémy Druh náteru Interiér
Ochrana 
exteriéru

Exteriér
Systém 

výrobkov
Výrobky  Upravované predmety

Systém na 
FAREBNÉ 

KOVY:
hliník, 

zinok, meď

krycie
nátery � � �

1x JUBIN  
Metal primer 

+
2x JUBIN 

Metal

1x

2x

Systém na 
FAREBNÉ 

KOVY:
hliník, 

zinok, meď

krycie
nátery �

2x JUBIN 
Metal primer  

+
2x JUBIN  

Decor 
universal

2x

2x

4.7 JUBIN systémy na ochranu kovov B Krycie nátery na farebné kovy  
(Al, Zn, Cu) na vodnom základe
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44 www.jub.sk

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 dostatočne 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 farebným 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 fasádneho podkladu si môžeme vyberať z 
farieb s vysokou alebo strednou paropriepustnosťou a s vysokou alebo strednou vodoodpudivosťou. Všetky vyrábame 
z veľmi kvalitných spojív a veľmi svetlostálych pigmentov. Širokou a pestrou ponukou farebných odtieňov môžeme 
uspokojiť aj veľmi náročného zákazníka. V najkratšom možnom čase ich pripravíme vo výrobnom závode alebo na 
miešacích zariadeniach na špecializovaných predajných miestach.

Pomôckou pri dekorácii interiérov a exteriérov, ktorá je k dispozícii na našej internetovej stránke www.jub.sk, je aplikácia 
JUB design studio, kde si môžete na fotografiách typizovaných priestorov a objektov vyskúšať kombinácie farieb a textúr.
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45 www.jub.sk Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predajcu.

5.1 Silikónové fasádne farby

5.2 Akrylátové fasádne farby

REVITALcolor AG  mikroarmovaná akrylátová fasádna farba
Popis a oblasť použitia
� REVITALcolor AG je mikroarmovaná fasádna farba vyrobená na základe vodnej disperzie 

akrylátových spojív, pigmentov, plnív a špeciálnych prísad;
� je vhodná na natieranie pevných hrubšie omietnutých fasádnych povrchov a na natieranie 

fasádnych povrchov, kde sú viditeľné vlasové praskliny (do šírky 0,3 mm).

Spotreba
 cca 300 - 700 ml/m2 pre 

dvojnásobný náter;

 
    

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
biely 3831000243299 kartón 2 5 l 4,500 22,50 27,00
biely 3831000243305 vedro 16 l 3,969 63,50 76,20

Bázy EAN kód/ks Jednotka  
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie (*) MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
báza 1000 3831000243961 kartón 2 5 (4,50*) l 2,400 12,00 14,40
báza 1000 3831000243978 vedro 16 (14,40*) l 2,031 32,50 39,00

Bázy EAN kód/ks Jednotka  
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie (*) MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
báza 1000 3838527302065 kartón 2 5 (4,50*) l 4,400 22,00 26,40
báza 1000 3838527302072 vedro 16 (14,40*) l 4,094 65,50 78,60
báza 2000 3838527302096 vedro 16 (15,20*) l 4,438 71,00 85,20

Bázy EAN kód/ks Jednotka  
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie (*) MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
báza 1000 3831000243930 vedro 16 (14,40*) l 4,500 72,00 86,40

NANOXILcolor  samočistiaca silikónová mikroarmovaná fasádna farba
Popis a oblasť použitia
� NANOXILcolor je na základe vodnej disperzie silikónových spojív vyrobená  

mikroarmovaná fasádna farba so samočistiacim účinkom;
� na dekoračnú ochranu všetkých druhov pevných reliéfne upravených,  

resp. drsných a zahladených, resp. jemne drsných fasádnych povrchov;
� na udržiavacie maľovanie fasádnych povrchov napadnutých stenovými  

riasami a plesňami (najskôr dezinfikovať povrch);
� na údržbu fasád objektov so záverečnou omietkou JUBIZOL NANO FINISH S (Nanoxil).

Spotreba
 300 – 700  ml/m2 pre 

dvojnásobný náter;

 
      

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
biely 3838527428307 vedro 16 l 8,750 140,00 168,00

JUBOSILcolor silicone  silikónová fasádna farba
Popis a oblasť použitia
� JUBOSILcolor silicone je fasádna farba šetrná k životnému prostrediu,  

vyrobená na základe silikónových spojív;
� farba je vhodná na maľovanie pevných jemne omietnutých resp. jemne zahladených 

fasádnych povrchov, ktoré sú bez prasklín alebo akýchkoľvek iných chýb.

Spotreba
 180 - 210 ml/m2 pre 

dvojnásobný náter;

 
      

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
biely 3831000242971 kartón 2 5 l 8,000 40,00 48,00
biely 3831000242988 vedro 16 l 7,719 123,50 148,20

JUBOSILhydrophob  vodoodpudivý bezfarebný silikónový náter
Popis a oblasť použitia
� JUBOSILhydrophob je bezfarebný impregnačný prostriedok, vyrobený na základe 

oligomérnych siloxanov a organických rozpúšťadiel;
� vzhľadom 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.

Spotreba
 0,1 - 1,0 l/m2 (závisí od 

nasiakavosti podkladu);

 
    

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
bezfarebný 3838527260044 vedro 2 5 l 7,700 38,50 46,20

REVITALcolor silicone  mikroarmovaná silikónová fasádna farba 
Popis a oblasť použitia
� REVITALcolor 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;

� farba je vhodná na natieranie pevných hrubšie omietnutých fasádnych povrchov a na 
natieranie fasádnych povrchov, kde sú viditeľné vlasové praskliny;

� patrí medzi fasádne nátery, ktoré poskytujú najkomplexnejšiu a dlhodobú ochranu fasády, 
ako aj minimálne usadenie nečistôt na povrchu fasády.

Spotreba
 300 - 700 ml/m2  

pre dvojnásobný náter;

 
      

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
biely 3838527302041 kartón 2 5 l 8,000 40,00 48,00
biely 3838527302058 vedro 16 l 7,719 123,50 148,20

ZNÍŽENÁ
CENA
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5.2 Akrylátové fasádne farby

5.3 Silikátové fasádne farby

Bázy EAN kód/ks
Jednotka  
pre obj.

Počet ks  
v jednotke

Balenie (*) MJ Cena €/MJ Cena €/ks 
bez DPH

Cena €/ks 
s DPH

báza 1000 3831000243954 vedro 16 (14,40*) l 2,031 32,50 39,00

Bázy EAN kód/ks
Jednotka  
pre obj.

Počet ks  
v jednotke

Balenie (*) MJ Cena €/MJ Cena €/ks 
bez DPH

Cena €/ks 
s DPH

báza 1000 3838527259147 kartón 6 0,75 (0,68*) l 3,333 2,50 3,00

báza 2000 3838527300726 kartón 6 0,75 (0,71*) l 3,667 2,75 3,30

báza 1000 3831000230695 kartón 2 5 (4,50*) l 2,300 11,50 13,80

báza 2000 3838527300733 kartón 2 5 (4,75*) l 2,600 13,00 15,60

báza 1000 3831000206669 vedro 15 (13,50*) l 1,967 29,50 35,40

báza 2000 3838527300740 vedro 15 (14,25*) l 2,367 35,50 42,60

JUBOSILcolor silicate  silikátová fasádna farba
Popis a oblasť použitia

� JUBOSILcolor silicate je k životnému prostrediu šetrná silikátová  
farba vyrobená na základe draselného vodného skla a organických  
prísad a vyhovuje norme DIN 18363;

� z 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.);

� na obnovovacie maľovanie fasádnych plôch obložených silikátovými tehlami.

Spotreba

 180 - 210 ml/m2 pre dvojnásobný náter  
(riedime vodou po premiešaní);

 
          

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

biely 3831000242995 kartón 2 5 l 5,300 26,50 31,80
biely 3831000243008 vedro 16 l 4,375 70,00 84,00

MARK PRO  akrylátová fasádna farba

Popis a oblasť použitia

� MARK PRO je fasádna farba, vyrobená na základe vodnej disperzie 
polymérnych spojív;

� farba je vhodná hlavne na dekoračnú ochranu pevných, hladkých 
(zahladených) resp. jemne a rovnomerne drsných fasádnych povrchov a v praxi 
sa najčastejšie používa na fasádach obytných domov ako aj väčších objektov.

Spotreba

 180 - 210 ml/m2 pre dvojnásobný náter;

 
          

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

  biely 1001 3838527431963 kartón 2 5 l 3,500 17,50 21,00

  biely 1001 3838527431987 vedro 15 l 3,200 48,00 57,60

ACRYLcolor  akrylátová fasádna farba

Popis a oblasť použitia

� ACRYLcolor je fasádna farba šetrná k životnému prostrediu,  
vyrobená na základe vodnej disperzie polymérnych spojív;

� farba je 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.

Spotreba

 180 - 210 ml/m2 pre dvojnásobný náter;

 
          

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

  biely 1001 3831000242186 kartón 6 0,75 l 6,667 5,00 6,00

  biely 1001 3831000242414 kartón 2 5 l 5,300 26,50 31,80

  biely 1001 3831000246078 vedro 15 l 4,667 70,00 84,00
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5.3 Silikátové fasádne farby

REVITALcolor silicate  mikroarmovaná silikátová fasádna farba
Popis a oblasť použitia

� REVITALcolor silicate je na základe draselného vodného skla vyrobená 
mikroarmovaná fasádna farba;

� z 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.);

� možné nanášanie na dobre prídržné staré akrylátové, silikátové  
a silikónové vrstvy farieb, resp. dekoračné omietky.

Spotreba

 300 - 700 ml/m2 pre dvojnásobný náter;

 
        

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
biely 3831000243312 kartón 2 5 l 5,300 26,50 31,80
biely 3831000243329 vedro 16 l 4,375 70,00 84,00

BIO VÁPENNÁ FASÁDNA FARBA  prírodná fasádna farba
Popis a oblasť použitia

� Bio vápenná fasádna farba je k životnému prostrediu šetrná farba vyrobená na základe 
haseného vápna;

� používa 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.

Spotreba

 225 - 250 ml/m2  
pre dvojnásobný náter;

 
    

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

biely 3831000242797 vedro 18 l 2,222 40,00 48,00

5.4 Vápenné fasádne farby

Cenník fasádnych farieb podľa vzorkovníka JUB

I. - IV. cen. trieda V. cen. trieda

Výrobok Balenie MJ €/MJ
€/ks 

bez DPH
€/ks 

s DPH
€/MJ

€/ks 
bez DPH

€/ks 
s DPH

ACRYLcolor
akrylátová fasádna farba

0,75 l 9,333 7,00 8,40 12,000 9,00 10,80
5 l 8,000 40,00 48,00 10,600 53,00 63,60

15 l 5,600 84,00 100,80 9,133 137,00 164,40

REVITALcolor AG
mikroarmovaná akrylátová 
fasádna farba

5 l 8,000 40,00 48,00 10,600 53,00 63,60

16 l 5,250 84,00 100,80 8,563 137,00 164,40

JUBOSILcolor silicone
silikónová fasádna farba

5 l 9,400 47,00 56,40 13,800 69,00 82,80
16 l 8,563 137,00 164,40 13,063 209,00 250,80

REVITALcolor silicone
mikroarmovaná silikónová  
fasádna farba

5 l 9,400 47,00 56,40 13,800 69,00 82,80

16 l 8,563 137,00 164,40 13,063 209,00 250,80

NANOXILcolor
samočistiaca silikónová 
mikroarmovaná fasádna farba

16 l 10,938 175,00 210,00

JUBOSILcolor silicate
silikátová fasádna farba

5 l 8,000 40,00 48,00 10,600 53,00 63,60
16 l 5,250 84,00 100,80 8,563 137,00 164,40

REVITALcolor silicate
mikroarmovaná silikátová  
fasádna farba

5 l 8,000 40,00 48,00 10,600 53,00 63,60
16 l 5,250 84,00 100,80 8,563 137,00 164,40

Poznámka: I. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 1, II. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 2, III. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 3, 
                       IV. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 4, V. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 5

Bázy EAN kód/ks
Jednotka  
pre obj.

Počet ks  
v jednotke

Balenie (*) MJ Cena €/MJ Cena €/ks 
bez DPH

Cena €/ks 
s DPH

báza 1000 3831000243992 vedro 16 (14,40*) l 2,031 32,50 39,00
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Tepelnoizolačný systém JUBIZOL  
a dekoračné omietky
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), hladené, striekané a valčekované. Veľké množstvo 
dekoračných omietok z našej ponuky sa používa aj v tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL. JUBIZOL fasáda je univerzálny 
fasádny tepelnoizolačný systém, ktorý sa môže použiť pre rôzne objekty a architektonické 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 akýmkoľvek 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 vykurovanie v zime a 
nákladov na chladenie v lete sa stáva fasádny tepelnoizolačný obal budovy mimoriadne dôležitý. Štúdie potvrdzujú, že už 
minimálna hrúbka tepelnoizolačnej vrstvy fasádneho obkladu znižuje náklady na vykurovanie aspoň o 40%. 

Kvalitatívne vlastnosti zložiek fasádneho tepelnoizolačného systému JUBIZOL sú stanovené internými výrobnými 
špecifikáciami a slovinskými, európskymi a inými normami. JUB bol medzi prvými európskymi výrobcami, ktorý už v 
rokoch 2004 a 2005 získal európske technické osvedčenia (ETA) pre rôzne systémy JUBIZOL fasády. V roku 2008 získal 
päť technických osvedčení na aplikáciu systémov na nemeckom trhu. Výrobky systému JUBIZOL spája červená značka 
JUBIZOL – energeticky účinný systém. 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.sk, kde pomocou aplikácie JUB DESIGN STUDIO si môžete na fotografiách typických objektov 
vyskúšať kombinácie farieb a textúr.
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JUBIZOL FINISH SUMMER ADDITIVE
3838527565958 vedro 1,25 kg 6,200 7,75 9,30

JUBIZOL FINISH WINTER ADDITIVE
3838527571270 vedro 0,5 l 38,000 19,00 22,80

EAN kód/ks
Jednotka  
pre obj.

Počet ks  
v jednotke

Balenie MJ Cena €/MJ
Cena €/ks  
bez DPH

Cena €/ks  
s DPH

JUBIZOL FINISH  
WINTER & SUMMER ADDITIVE

JUBIZOL FINISH WINTER ADDITIVE  zimná prísada pre JUBIZOL UNIXIL FINISH WINTER

� Prísada na urýchlenie tvrdnutia omietky JUBIZOL UNIXIL finish winter;
� možné nanášanie omietky pri teplotách od 1°C do 15°C a zvýšenej relatívnej vlhkosti vzduchu do 95%;
� zabezpečuje odolnosť omietky proti dažďovej vode 24 hod. po jej nanesení;
� spotreba: 1 nádoba (0,5 l) na 25 kg omietky.

JUBIZOL FINISH SUMMER ADDITIVE  prísada pre omietky (JUBIZOL UNIXIL finish, akrylátové, silikónové)

� Prísada predlžuje dobu tvrdnutia omietok;
� prísada sa používa s omietkami JUBIZOL ACRYL finish, JUBIZOL UNIXIL finish, JUBIZOL SILICONE finish;
� možné použitie do omietok pri vyšších teplotách 25°C až 35°C a pri nižšej relatívnej vlhkosti vzduchu;
� spotreba: 1 vedro (1,25 kg) na 25 kg omietky.

PRÍSADY 
DO OMIETOK
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50 www.jub.sk * Množstvo pred tónovaním. Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte technický list a kartu bezpečnostných údajov.

6.1 Príprava podkladu

6.2 Dekoračné omietky A Silikónové omietky

Cenník odtieňov JUBIZOL UNIGRUND-u podľa vzorkovníka JUB

I. - IV. cen. trieda V. cen. trieda
Výrobok Balenie MJ €/MJ €/ks bez DPH €/ks s DPH €/MJ €/ks bez DPH €/ks s DPH
JUBIZOL UNIGRUND
základný náter pod dekoračné omietky

5 kg 3,000 15,00 18,00 4,250 21,25 25,50
18 kg 2,583 46,50 55,80 3,611 65,00 78,00

Poznámka: I. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 1, II. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 2, III. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 3, 
                       IV. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 4, V. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 5

JUBIZOL UNIGRUND  základný náter pod dekoračné omietky
Popis a oblasť použitia

� JUBIZOL UNIGRUND je univerzálny základný náter na základe vodnej 
disperzie akrylátových spojív, špeciálnych prísad a kremičitých plnív;

� používame ho ako základný náter pred nanášaním všetkých polymérnych 
dekoračných tenkovrstvých omietok (akrylátové, silikónové, silikátové).

Spotreba

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

 
        

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

biely 3838527260310 vedro 2 5 kg 2,500 12,50 15,00
biely 3838527260334 18 kg 2,222 40,00 48,00

JUBIZOL SILICONE FINISH S 1.5 a 2.0  dekoračná omietka

Popis a oblasť použitia

� JUBIZOL SILICONE FINISH S je omietka vyrobená na základe  
kombinácie silikónových a iných polymérnych spojív;

� pre nanesenú omietku je typický rovnomerne zrnitý povrch;
� je určená na dekoračnú ochranu fasádnych stenových povrchov;
� má dobrú prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady.

Spotreba

 1.5 mm: 2,4 kg/m2;
 2.0 mm: 3,0 kg/m2;

 
          ETAG 004

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
1.5 biely 3838527124421 vedro 25 kg 2,000 50,00 60,00

I.-IV. cen trieda vedro 25 kg 2,320 58,00 69,60
2.0 biely 3838527124438 vedro 25 kg 2,000 50,00 60,00

I.-IV. cen trieda vedro 25 kg 2,320 58,00 69,60

JUBIZOL SILICONE FINISH T 2.0  dekoračná omietka

Popis a oblasť použitia

� JUBIZOL SILICONE FINISH T je omietka vyrobená na základe  
kombinácie silikónových a iných polymérnych spojív;

� pre nanesenú omietku je typický rozbrázdený, dubovej  
kôre podobný povrch;

� je určená na dekoračnú ochranu fasádnych stenových povrchov;
� má dobrú prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady.

Spotreba

 2,8 kg/m2.

 
          ETAG 004

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
2.0 biely 3838527124407 vedro 25 kg 2,000 50,00 60,00

I.-IV. cen trieda vedro 25 kg 2,320 58,00 69,60

ZMENA
NÁZVU
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6.2 Dekoračné omietky B Akrylátové omietky

JUBIZOL NANO FINISH S 1.5 a 2.0  samočistiaca silikónová hladená omietka

Popis a oblasť použitia

� JUBIZOL NANO FINISH S je omietka vyrobená na základe  
kombinácie silikónových a iných polymérnych spojív;

� pre nanesenú omietku je typický rovnomerne zrnitý povrch;
� je určená na dekoračnú ochranu fasádnych stenových povrchov 

moderných budov bez alebo s minimálnymi strešnými rímsami;
� má dobrú prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady.

Spotreba

 1.5 mm: 2,4 kg/m2;
 2.0 mm: 3,0 kg/m2.

 
            ETAG 004

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

1.5 biely 3838527390314 vedro 25 kg 2,700 67,50 81,00
I.-IV. cen trieda vedro 25 kg 3,120 78,00 93,60

2.0 biely 3838527390321 vedro 25 kg 2,700 67,50 81,00
I.-IV. cen trieda vedro 25 kg 3,120 78,00 93,60

JUBIZOL SILICONE FINISH XS 1.5 a 2.0  dekoračná omietka

Popis a oblasť použitia

� JUBIZOL SILICONE FINISH XS (SILIKÓNOVÁ HLADENÁ OMIETKA XNG) 
je omietka vyrobená na základe kombinácie silikónových a iných 
polymérnych spojív;

� pre nanesenú omietku je typický rovnomerne zrnitý povrch;
� vylepšená rovnomernejšia štruktúra;
� ľahšia aplikácia (hladenie);
� dodatočné pridanie biocídnych prostriedkov nie je potrebné 
� dlhšia doba spracovania;
� pri extrémnych podmienkach menej štruktúrnych chýb;
� je určená na dekoračnú ochranu fasádnych stenových povrchov;
� má dobrú prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady.

Spotreba

 1.5 mm: 2,5 kg/m2;
 2.0 mm: 3,1 kg/m2.

 
          

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

1.5 biely 3838527428512 vedro 25 kg 1,840 46,00 55,20
I.-IV. cen trieda vedro 25 kg 2,160 54,00 64,80

2.0 biely 3838527428529 vedro 25 kg 1,840 46,00 55,20
I.-IV. cen trieda vedro 25 kg 2,160 54,00 64,80

6.2 Dekoračné omietky A Silikónové omietky

JUBIZOL ACRYL FINISH S 1.5, 2.0 a 2.5  dekoračná omietka

Popis a oblasť použitia

� JUBIZOL ACRYL FINISH S je omietka vyrobená na základe polymérnych spojív;
� pre nanesenú omietku je typický rovnomerne zrnitý povrch;
� používa sa na dekoračnú ochranu fasádnych stenových povrchov;
� má dobrú prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady.

Spotreba

 1.5 mm: 2,5 kg/m2;          2.0 mm: 3,0 kg/m2;
  2.5 mm: 5,0 kg/m2.

 
            ETAG 004

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
1.5 biely 3838527124308 vedro 25 kg 1,600 40,00 48,00

I.-IV. cen trieda vedro 25 kg 1,760 44,00 52,80
V. cen. trieda vedro 25 kg 2,750 68,75 82,50

2.0 biely 3838527124209 vedro 25 kg 1,600 40,00 48,00
I.-IV. cen trieda vedro 25 kg 1,760 44,00 52,80
V. cen. trieda vedro 25 kg 2,750 68,75 82,50

2.5 biely 3838527124353 vedro 25 kg 1,600 40,00 48,00
I.-IV. cen trieda vedro 25 kg 1,760 44,00 52,80
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6.2 Dekoračné omietky B Akrylátové omietky

JUBIZOL ACRYL FINISH T 2.0 a 2.5  dekoračná omietka

Popis a oblasť použitia

� JUBIZOL ACRYL FINISH T je omietka vyrobená na základe polymérnych spojív;
� pre nanesenú omietku je typický rozbrázdený, dubovej kôre podobný povrch;
� používa sa na dekoračnú ochranu fasádnych stenových povrchov;
� má dobrú prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady.

Spotreba

 2.0 mm: 2,5 kg/m2;
 2.5 mm: 3,2 kg/m2.

 
          ETAG 004

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
2.0 biely 3838527124193 vedro 25 kg 1,600 40,00 48,00

I.-IV. cen trieda vedro 25 kg 1,760 44,00 52,80
V. cen. trieda vedro 25 kg 2,750 68,75 82,50

2.5 biely 3838527124322 vedro 25 kg 1,600 40,00 48,00
I.-IV. cen trieda vedro 25 kg 1,760 44,00 52,80

JUBIZOL ACRYL FINISH XS 1.5 a 2.0  dekoračná omietka

Popis a oblasť použitia

� JUBIZOL ACRYL FINISH XS je omietka vyrobená  
na základe polymérnych spojív;

� používa sa na dekoračnú ochranu fasádnych stenových povrchov;
� má dobrú prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady.

Spotreba

 2.0 mm: 2,5 kg/m2;
 2.5 mm: 3,0 kg/m2.

 
        

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
1.5 biely 3838527428406 vedro 25 kg 1,360 34,00 40,80

I.-IV. cen trieda vedro 25 kg 1,520 38,00 45,60
2.0 biely 3838527416977 vedro 25 kg 1,360 34,00 40,80

I.-IV. cen trieda vedro 25 kg 1,520 38,00 45,60

JUBIZOL ACRYL FINISH XT 2.0  dekoračná omietka - NEW GENERATION

Popis a oblasť použitia

� JUBIZOL ACRYL FINISH XT 2.0 je omietka vyrobená na základe  
polymérnych spojív;

� pre nanesenú omietku je typický rozbrázdený, dubovej kôre  
podobný povrch;

� používa sa na dekoračnú ochranu fasádnych stenových povrchov;
� má dobrú prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady.

Spotreba

 2.0 mm: 2,5 kg/m2;

 
          

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
2.0 biely 838527589190 vedro 25 kg 1,360 34,00 40,80

I.-IV. cen trieda vedro 25 kg 1,520 38,00 45,60
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6.2 Dekoračné omietky C Siloxanové omietky

JUBIZOL UNIXIL FINISH S 1.5 a 2.0
siloxanová hladená omietka

Nová generácia omietky Unixil sa vyznačuje jednoduchým nanášaním 
a lepšou štruktúrou. Z dôvodu mierne predĺženej doby spracovania 
sa pri extrémnych podmienkach ľahšie aplikuje a má veľmi peknú 
štruktúru. Omietka chráni fasádny systém pred napadnutím riasami  
a plesňami, pretože obsahuje vyhovujúcu ochranu proti ich vzniku. 
Tak ako doteraz môžete s výrobkom riešiť celú paletu odtieňov 
okrem intenzívnych/sýtych, ktoré sú teraz súčasťou novej omietky 
JUBIZOL TREND FINISH.

Pre letné mesiace sme pripravili aj JUBIZOL FINISH SUMMER ADDITIVE, 
ktorý zabezpečuje dlhšiu dobu spracovania pri vyšších teplotách. 
Pre zimné mesiace sme zase pripravili systém »dvojkomponentnej 
omietky« JUBIZOL UNIXIL FINISH WINTER a JUBIZOL FINISH WINTER 
ADDITIVA, ktoré spolu zabezpečujú vyhovujúce schnutie pri 
teplotách do 1°C a pri vysokej vlhkosti vzduchu.

Omietka je určená ma dekoračnú ochranu fasádnych povrchov 
stavebných objektov  všetkých druhov, aj viacpodlažných budov 
s minimálnymi strešnými rímsami a rôznymi tepelnoizolačnými 
systémami.

Popis a oblasť použitia
� JUBIZOL UNIXIL FINISH S je omietka vyrobená z polymérnych spojív a 

siloxanových prísad;
� pre nanesenú omietku je typický rovnomerne zrnitý povrch;
� má dobrú prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady;
� možnosť aplikácie pri vyšších teplotách v kombinácii s aditívom  

JUBIZOL FINISH SUMMER ADDITIVE.

Spotreba
 1.5 mm: 2,5 kg/m2           2.0 mm: 3,1 kg/m2

 
            ETAG 004

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
1.5 biely 3838527558080 vedro 25 kg 1,800 45,00 54,00

I.-IV. cen trieda vedro 25 kg 2,240 56,00 67,20
V. cen. trieda vedro 25 kg 3,560 89,00 106,80

2.0 biely 3838527564623 vedro 25 kg 1,800 45,00 54,00
I.-IV. cen trieda vedro 25 kg 2,240 56,00 67,20
V. cen. trieda vedro 25 kg 3,560 89,00 106,80

Bázy EAN kód/ks
Jednotka  
pre obj.

Počet ks  
v jednotke

Balenie (*) MJ Cena €/MJ Cena €/ks 
bez DPH

Cena €/ks 
s DPH

báza 2000 3838527558134 vedro 25 (24,00*) kg 1,180 29,50 35,40

báza 2000 3838527558141 vedro 25 (24,00*) kg 1,180 29,50 35,40

NOVINKA
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JUBIZOL UNIXIL FINISH WINTER S 1.5  siloxanová hladená omietka

Popis a oblasť použitia
� Omietka sa spolu s prísadou JUBIZOL FINISH WINTER ADDITIVE používa na vyhotovenie záverečnej  

vrstvy vo fasádnych systémoch JUB pri nízkych teplotách a vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu;
� je určená na dekoračnú ochranu fasádnych povrchov stien stavebných objektov všetkých druhov,  

aj viacpodlažných budov s minimálnymi strešnými rímsami s tepelnou izoláciou EPS/XPS;
� omietka je vyrobená z polymérnych spojív a siloxanových prísad;
� pre nanesenú omietku je typický rovnomerne zrnitý povrch;
� má dobrú prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady;
� JUBIZOL FINISH WINTER ADDITIVE - zimná prísada na urýchlenie tvrdnutia omietky JUBIZOL UNIXIL FINISH.

Spotreba 
 2,5 kg/m2;

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

1.5 biely 3838527571287 vedro 25 kg 1,800 45,00 54,00

JUBIZOL FINISH WINTER ADDITIVE
zimná prísada pre JUBIZOL UNIXIL FINISH WINTER
Popis a oblasť použitia

� Prísada na urýchlenie tvrdnutia omietky JUBIZOL UNIXIL finish winter;
� Možné nanášanie omietky pri teplotách od 1°C do 15°C a zvýšenej relatívnej vlhkosti vzduchu do 95%;
� zabezpečuje odolnosť omietky proti dažďovej vode 24 hod. po jej nanesení.

Spotreba 
 1 nádoba  

(0,5 l) na 25 kg 
omietky;

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

aditív 3838527571270 vedro 0,5 l 38,000 19,00 22,80

6.2 Dekoračné omietky C Siloxanové omietky

NOVINKA

NOVINKA

JUBIZOL TREND FINISH S 1.5 a 2.0  siloxanová 
hladená omietka pre intenzívne, sýte a tmavé odtiene

Špičková omietka JUBIZOL TREND FINISH obsahuje širokú ponuku 
intenzívnych, sýtych a »cool« odtieňov určených tým, ktorí si želajú 
zvýrazniť objekt architektonickým detailom, ktorý ho stvárni 
ako svojrázny a jedinečný. Omietka je vyrobená z technologicky 
pokrokových komponentov, zabezpečuje vysokú odolnosť proti UV 
lúčom a je k dispozícii v hladenej a škrabanej štruktúre. Omietka je 
súčasťou systému JUBIZOL EPS, JUBIZOL STRONG a JUBIZOL PREMIUM. 
Kompletne nahrádza doterajšie bázy 3000 (1000) akrylátovej  
hladenej a škrabanej omietky a Unixilu.

Popis a oblasť použitia
� Je určená na vyhotovenie intenzívnejších, sýtych a tmavých 'cool' odtieňov záverečnej 

vrstvy vo fasádnych systémoch JUBIZOL s tepelnou izoláciou z EPS alebo XPS dosiek;
� omietka je vyrobená z polymérnych spojív a siloxanových prísad;
� pre nanesenú omietku je typický rovnomerne zrnitý povrch;
� omietka je dodávaná výlučne z výrobného závodu v Slovinsku ako miešaná v 

konkrétnom odtieni, o dodacej dobe sa informujte na odbyte prevádzok JUB a.s.

Spotreba
 1.5 mm: 2,5 kg/m2           2.0 mm: 3,0 kg/m2

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
1.5 intenzívne vedro 25 kg 3,200 80,00 96,00
2.0 intenzívne vedro 25 kg 3,200 80,00 96,00

NOVINKA
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6.2 Dekoračné omietky C Siloxanové omietky

JUBIZOL TREND FINISH T 2.0  siloxanová hladená 
omietka pre intenzívne, sýte a tmavé odtiene

Špičková omietka JUBIZOL TREND FINISH obsahuje širokú ponuku 
intenzívnych, sýtych a »cool« odtieňov určených tým, ktorí si želajú 
zvýrazniť objekt architektonickým detailom, ktorý ho stvárni 
ako svojrázny a jedinečný. Omietka je vyrobená z technologicky 
pokrokových komponentov, zabezpečuje vysokú odolnosť proti UV 
lúčom a je k dispozícii v hladenej a škrabanej štruktúre. Omietka je 
súčasťou systému JUBIZOL EPS, JUBIZOL STRONG a JUBIZOL PREMIUM. 
Kompletne nahrádza doterajšie bázy 3000 (1000) akrylátovej  
hladenej a škrabanej omietky a Unixilu.

Popis a oblasť použitia
� Je určená na vyhotovenie intenzívnejších, sýtych a tmavých 'cool' odtieňov 

záverečnej vrstvy vo fasádnych systémoch JUBIZOL s tepelnou izoláciou  
z EPS alebo XPS dosiek;

� omietka je vyrobená z polymérnych spojív a siloxanových prísad;
� pre nanesenú omietku je typický rovnomerne zrnitý povrch;
� omietka je dodávaná výlučne z výrobného závodu v Slovinsku ako  

miešaná v konkrétnom odtieni, o dodacej dobe sa informujte  
na odbyte prevádzok JUB a.s.

Spotreba
 2,5 – 3,0 kg/m2

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
2.0 intenzívne vedro 25 kg 3,200 80,00 96,00

NOVINKA

JUBIZOL FINISH SUMMER ADDITIVE
prísada pre omietky (JUBIZOL UNIXIL finish, akrylátové, silikónové)

Popis a oblasť použitia

� Prísada predlžuje dobu tvrdnutia omietok;
� prísada sa používa s omietkami JUBIZOL ACRYL finish, JUBIZOL UNIXIL finish,  

JUBIZOL SILICONE finish;
� možné použitie do omietok pri vyšších teplotách 25°C až 35°C a pri nižšej  

relatívnej vlhkosti vzduchu.

Spotreba

 1 vedro (1,25 kg) na 25 kg 
omietky

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

aditív 3838527565958 vedro 1,25 kg 6,200 7,75 9,30

NOVINKA
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JUBIZOL FINISH S 1.0  dekoračná siloxanová omietka 

Popis a oblasť použitia

� JUBIZOL FINISH S 1.0 je nová generácia omietky, ktorá je zvlášť vhodná na realizáciu špaliet a hladkých fasád;
� nové zloženie zabezpečuje vysokú pevnosť , vodoodpudivosť a paropriepustnosť;
� realizácia špaliet je s omietkou JUBIZOL Finish 1.0 jednoduchšia, ľahšia a rýchlejšia

Spotreba

 2,1 kg/m2

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

biely 3838527531113 vedro 25 kg 1,700 42,50 51,00

6.2 Dekoračné omietky D Silikátové omietky

JUBIZOL SILICATE FINISH T 2.0  dekoračná omietka
Popis a oblasť použitia

� JUBIZOL SILICATE FINISH T je omietka vyrobená na základe  
draselného vodného skla;

� pre nanesenú omietku je typický rozbrázdený, dubovej kôre podobný povrch;
� používa sa na dekoračnú ochranu fasádnych a vnútorných stenových povrchov;
� má dobrú prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady.

Spotreba

 2.0 mm: 2,5 kg/m2

 
            ETAG 004

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
2.0 biely 3838527124360 vedro 25 kg 1,680 42,00 50,40

I.-IV. cen trieda vedro 25 kg 1,840 46,00 55,20

6.2 Dekoračné omietky E Jemnozrnné (špaletové omietky)

JUBIZOL SILICATE FINISH S 1.5 a 2.0  dekoračná omietka
Popis a oblasť použitia

� JUBIZOL SILICATE FINISH S je omietka vyrobená na základe  
draselného vodného skla;

� pre nanesenú omietku je typický rovnomerne zrnitý povrch;
� používa sa na dekoračnú ochranu fasádnych a vnútorných  

stenových povrchov;
� má dobrú prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady.

Spotreba

 1.5 mm: 3,0 kg/m2;
 2.0 mm: 3,5 kg/m2.

 
            ETAG 004

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
1.5 biely 3838527124230 vedro 25 kg 1,680 42,00 50,40

I.-IV. cen trieda vedro 25 kg 1,840 46,00 55,20
2.0 biely 3838527124384 vedro 25 kg 1,680 42,00 50,40

I.-IV. cen trieda vedro 25 kg 1,840 46,00 55,20
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JUBIZOL KULIRPLAST 2.0  mramorová akrylátová omietka

Popis a oblasť použitia

� JUBIZOL KULIRPLAST 2.0 je akrylátová omietka vyrobená  
z viacfarebného mramorového granulátu;

� je 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.

Spotreba 

 cca 4,5 kg/m2;

 
      EN 15824

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

405 3831000200421 vedro 25 kg 2,000 50,00 60,00

440    3831000205754 vedro 25 kg 2,000 50,00 60,00

445      3831000201848 vedro 25 kg 2,000 50,00 60,00

450     3831000205761 vedro 25 kg 2,000 50,00 60,00

455      3831000201855 vedro 25 kg 2,000 50,00 60,00

460    3831000205778 vedro 25 kg 2,000 50,00 60,00

470    3831000205785 vedro 25 kg 2,000 50,00 60,00

480   3831000205792 vedro 25 kg 2,000 50,00 60,00

490     3831000205815 vedro 25 kg 2,000 50,00 60,00

495     3831000205822 vedro 25 kg 2,000 50,00 60,00

JUBIZOL KULIRPLAST 1.8 premium 
dekoračná hladená omietka zo zafarbeného mramorového granulátu
Popis a oblasť použitia

� JUBIZOL KULIRPLAST 1.8 premium je dekoračná omietka vyrobená z 
viacfarebného granulátu so zvýšenou UV ochranou a vodoodpudivosťou;

� je určená na dekoračnú ochranu jemne upravených vnútorných  
a fasádnych povrchov, zvlášť soklov.

Spotreba

 cca 4,5 kg/m2;

 
      EN 15824

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

405P 3838527522395 vedro 25 kg 2,160 54,00 64,80

440P 3838527522340 vedro 25 kg 2,160 54,00 64,80

445P 3838527516424 vedro 25 kg 2,160 54,00 64,80

450P 3838527516431 vedro 25 kg 2,160 54,00 64,80

455P 3838527522364 vedro 25 kg 2,160 54,00 64,80

470P 3838527522388 vedro 25 kg 2,160 54,00 64,80

480P 3838527522357 vedro 25 kg 2,160 54,00 64,80

490P 3838527516455 vedro 25 kg 2,160 54,00 64,80

495P 3838527516448 vedro 25 kg 2,160 54,00 64,80

600 3838527487908 vedro 25 kg 2,160 54,00 64,80

605 3838527526294 vedro 25 kg 2,160 54,00 64,80

610 3838527487915 vedro 25 kg 2,160 54,00 64,80

615 3838527526300 vedro 25 kg 2,160 54,00 64,80

625 3838527526317 vedro 25 kg 2,160 54,00 64,80

630 3838527487939 vedro 25 kg 2,160 54,00 64,80

635 3838527526324 vedro 25 kg 2,160 54,00 64,80

640 3838527487946 vedro 25 kg 2,160 54,00 64,80

645 3838527526331 vedro 25 kg 2,160 54,00 64,80

655 3838527526348 vedro 25 kg 2,160 54,00 64,80

660 3838527487960 vedro 25 kg 2,160 54,00 64,80

665 3838527526355 vedro 25 kg 2,160 54,00 64,80

670 3838527487977 vedro 25 kg 2,160 54,00 64,80

675 3838527526362 vedro 25 kg 2,160 54,00 64,80

685 3838527526379 vedro 25 kg 2,160 54,00 64,80

6.2 Dekoračné omietky E Mramorová akrylátová omietka - Kulirplast

NOVÁ
PODOBA

NOVÁ
PODOBA
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6.2 Dekoračné omietky G Minerálne omietky

JUBIZOL MINERAL FINISH 1.5 S (MINERÁLNA HLADENÁ OMIETKA 1.5) 
dekoračná omietka
Popis a oblasť použitia

� JUBIZOL MINERAL FINISH 1.5 S  je omietka vyrobená na základe  
bieleho cementu, hydraulického vápna, minerálnych plnív a iných prísad;

� pre nanesenú omietku je typický rovnomerne zrnitý povrch;
� je určená na dekoračnú ochranu fasádnych a vnútorných stenových povrchov.

Spotreba

 2,6 kg/m2;

 
        EN 998-1

JUBIZOL MINERAL FINISH 2.0 T (MINERÁLNA ŠKRABANÁ OMIETKA 2.0) 
dekoračná omietka
Popis a oblasť použitia

� JUBIZOL MINERAL FINISH 2.0 T  je omietka vyrobená na základe  
bieleho cementu, hydraulického vápna, minerálnych plnív a iných prísad;

� pre nanesenú omietku je typický rozbrázdený, dubovej kôre podobný povrch;
� je určená na dekoračnú ochranu fasádnych a vnútorných stenových povrchov.

Spotreba

 2,6 kg/m2;

 
        EN 998-1

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
biely 3831000230664 paleta 48 20 kg 0,650 13,00 15,60

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
biely 3831000230640 paleta 48 20 kg 0,650 13,00 15,60

6.2 Dekoračné omietky H Vápennocementové omietky

6.2 Dekoračné omietky I Minerálne dvojkomponentné omietky

FINI OMET 1,0  dekoračná omietka
Popis a oblasť použitia

� FINI OMET je tenkovrstvá vápennocementová omietka vyrobená  
na základe bieleho cementu, hydraulického vápna, minerálnych  
plnív a iných prísad;

� je určená na jemné vyrovnanie resp. zahladenie minerálnych fasádnych  
a vnútorných stenových povrchov;

� omietku môžeme na fasáde alebo na vnútornom stenovom povrchu 
použiť aj ako záverečnú omietku, ktorú premaľujeme alebo aj dodatočne 
hydrofobizujeme (JUBOSILhydrophob).

Spotreba

 cca 1,3 - 1,4 kg/m2;

 
        EN 998-1

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
biely 3831000200780 paleta 48 20 kg 0,388 7,75 9,30

BAVALIT  dekoračná omietka
Popis a oblasť použitia

� BAVALIT je dvojzložková minerálna omietka vyrobená na základe cementu, 
hydraulického vápna, minerálnych plnív a iných prísad;

� pre nanesenú omietku je typický rozbrázdený, dubovej kôre podobný povrch;
� je určená na dekoračnú ochranu fasádnych a vnútorných stenových povrchov.

Spotreba

 komp. A: cca 3,2 kg/m2  
 komp. B: cca 0,4 kg/m2 (AKRIL EMULZIA);

 
        EN 998-1

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
biely 3831000208366 paleta 48 20 kg 0,550 11,00 13,20

ZMENA
NÁZVU

ZMENA
NÁZVU
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6.3 Lepidlá a lepiace malty

JUBIZOL ULTRALIGHT FIX  lepiaca malta

Popis a oblasť použitia

� JUBIZOL Ultralight fix je prášková, polymérnymi spojivami  
a granulátmi EPS vylepšená veľmi pružná hrubovrstvá malta;

� používa sa na lepenie tepelnoizolačných dosiek a na realizáciu  
základnej omietky.

Spotreba

 (A) lepenie: 3 - 4 kg/m2

 (B) základná omietka: ~1,2 kg/m2 (na hrúbku 1mm);

 
      ETAG 004

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
sivý 3838527487151 paleta 48 20 kg 0,663 13,25 15,90

JUBIZOL LEPIACA MALTA  lepiaca malta

Popis a oblasť použitia

� JUBIZOL lepiaca malta je prášková, polymérnymi spojivami  
vylepšená veľmi pružná mikroarmovaná cementová malta;

� používa sa na lepenie tepelnoizolačných dosiek a na realizáciu  
základnej omietky.

Spotreba

 (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

 

          ETAG 004

JUBIZOL EPS LEPIACA MALTA  lepiaca malta

Popis a oblasť použitia

� JUBIZOL EPS LEPIACA MALTA je prášková, polymérnymi spojivami 
vylepšená veľmi pružná cementová maltová zmes;

� používa sa na lepenie EPS izolačných dosiek a na realizáciu  
základnej omietky v JUBIZOL fasáde.

Spotreba

 (A) lepenie; (B) základná omietka 
- EPS dosky: (A) = 3,5 – 5 kg/m2; (B) = 4,5 kg/m2

 
          ETAG 004

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
sivý 3838527254524 paleta 48 20 kg 0,380 7,60 9,12

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

sivý 3831000204788 paleta 48 20 kg 0,495 9,90 11,88

JUBIZOL MICRO AIR FIX  lepiaca malta

Popis a oblasť použitia

� JUBIZOL Microair fix je veľmi paropriepustná, bielym cementom a inými 
prísadami vylepšená maltová zmes; 

� používa sa na lepenie tepelnoizolačných dosiek a na realizáciu základnej 
omietky vo veľmi paropriepustných fasádnych tepelnoizolačných 
systémoch s tepelnou izoláciou expandovaný polystyrén (aj dierovaný).

Spotreba

 (A) lepenie; (B) základná omietka
 - EPS dosky: (A) = 3,5 – 5 kg/m2;  (B) = 4,5 kg/m2

 
      ETAG 004

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
biely 3838527488028 paleta 48 20 kg 0,525 10,50 12,60

JUBIZOL STRONG FIX  lepiaca malta

Popis a oblasť použitia

� JUBIZOL Strong fix je mikroarmovaná cementová malta, ktorá je v 
kombinácii s ostatnými JUBIZOL komponentmi odolná proti krupobitiu;

� môže sa použiť aj na lepenie tepelnoizolačných dosiek a na realizáciu 
základnej omietky na viacej zaťažených fasádnych povrchoch s 
minimálnymi strešnými rímsami.

Spotreba

 (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

 
      ETAG 004

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
sivý 3838527487144 paleta 48 20 kg 0,620 12,40 14,88

NOVÁ
PODOBA

NOVÁ
PODOBA

NOVÁ
PODOBA

NOVÁ
PODOBA

NOVÁ
PODOBA
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Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

sivý 3838527586465 paleta 48 20 kg 0,520 10,40 12,48

JUBIZOL LEPIACA MALTA WINTER  
lepiaca malta na použitie pri teplotách aj do -10°C

Popis a oblasť použitia
� JUBIZOL lepiaca malta Winter je prášková, polymérnymi spojivami vylepšená  

veľmi pružná mikroarmovaná cementová malta;
� používa sa na lepenie tepelnoizolačných dosiek a na realizáciu základnej omietky;
� teplota vzduchu a podkladu nesmie byť nižšia ako -10°C a nie vyššia ako +10°C,  

relatívna vlhkosť vzduchu nesmie byť vyššia ako 80%;
� na lepenie a realizáciu základnej omietky v JUBIZOL FASÁDE (EPS dosky, tvrdé dosky  

a lamely z minerálnej vlny), XPS dosky;
� veľmi elastická;
� mikroarmovaná;
� veľmi paropriepustná.

Spotreba 
 (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
 

          ETAG 004

6.3 Lepidlá a lepiace malty

JUB UNIFIX  fasádna vyrovnávacia omietka

Popis a oblasť použitia

� JUB UNIFIX je prášková, polymérnymi spojivami vylepšená  
cementová maltová zmes;

� používa sa na lepenie EPS izolačných dosiek a na realizáciu základnej 
omietky v tepelnoizolačnom systéme s tepelnou izoláciou z EPS.

Spotreba

 (A) lepenie; (B) základná omietka 
- EPS dosky: (A) = 3,5 – 5 kg/m2;  
  (B) = 1,5 kg/m2 pre každý 1 mm hrúbky

 
      

JUBIZOL LEPIDLO  lepidlo

Popis a oblasť použitia

� JUBIZOL lepidlo je prášková, polymérnymi spojivami vylepšená  
cementová malta. 

� používa sa len na lepenie EPS izolačných dosiek a dosiek z minerálnej vlny.

Spotreba

 (A) lepenie 
- EPS dosky : (A) = 3,5 – 5 kg/m2, 
- minerálna vlna : (A) = 3,5 – 5 kg/m2;

 
      ETAG 004

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
žlto sivý 3838527123851 paleta 48 20 kg 0,340 6,80 8,16

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
sivý 3838527512976  paleta 48 25 kg 0,260 6,50 7,80

NOVINKA

NOVÁ
PODOBA
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6.4 Tepelnoizolačné dosky

JUBIZOL EPS F GRAPHITE – G0 (sivý EPS)
Popis a oblasť použitia
� doska z expandovaného polystyrénu (EPS) s prísadou grafitu;
� zvláštnosťou grafitového EPS sú použité častice grafitu, ktoré odrážajú teplo,  

podobne ako to so svetlom robí zrkadlo, a tým podstatne znižujú prenos teploty;
� v porovnaní s bielym EPS majú lepšie tepelnoizolačné vlastnosti o 20%, čo pri rovnakej  

energetickej náročnosti objektu znamená o pätinu tenšiu vrstvu tepelnej izolácie;
� potrebná menšia hrúbka fasádneho obalu budovy, čo je dôležité hlavne pri vonkajších parapetných  

doskách, (terasách, balkónoch), ako aj pri menšom objeme pri doprave materiálu;
� ako tepelná izolácia v kontaktných tepelnoizolačných systémoch s tenkovrstvými omietkami;
� používa sa pri novostavbách, ako aj pri obnove fasád stávajúcich objektov;
� znižuje možnosť vzniku kondenzácie na povrchu vnútorných stien fasád;
� ochrana pred nadmerným dilatačným pôsobením;
� optimálna a ekonomická tepelná ochrana obvodových stien;
� súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,032 W/mK;
� EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)70.

Hrúbka v cm EAN kód/ks Jednotka pre obj. Množstvo v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ bez DPH Cena €/MJ s DPH
1 cm 3838527457383 balík 25,0 m2 1 m2 0,75 0,90
2 cm 3838527457390 balík 12,5 m2 1 m2 1,50 1,80
3 cm 3838527457406 balík 8,0 m2 1 m2 2,25 2,70
4 cm 3838527457413 balík 6,0 m2 1 m2 3,00 3,60
5 cm 3838527457420 balík 5,0 m2 1 m2 3,75 4,50
6 cm 3838527457437 balík 4,0 m2 1 m2 4,50 5,40
7 cm 3838527457444 balík 3,5 m2 1 m2 5,25 6,30
8 cm 3838527457451 balík 3,0 m2 1 m2 6,00 7,20
9 cm 3838527457468 balík 2,5 m2 1 m2 6,75 8,10

10 cm 3838527457475 balík 2,5 m2 1 m2 7,50 9,00
12 cm 3838527457499 balík 2,0 m2 1 m2 9,00 10,80
14 cm 3838527457512 balík 2,0 m2 1 m2 10,50 12,60
15 cm 3838527457529 balík 1,5 m2 1 m2 11,25 13,50
16 cm 3838527457536 balík 1,5 m2 1 m2 12,00 14,40
18 cm 3838527457550 balík 1,5 m2 1 m2 13,50 16,20
20 cm 3838527457574 balík 1,5 m2 1 m2 15,00 18,00
22 cm 3838527457598 balík 1,0 m2 1 m2 16,50 19,80

JUBIZOL EPS F GRAPHITE – G2 (sivý dierovaný EPS)
Popis a oblasť použitia

� doska z expandovaného polystyrénu (EPS) s prísadou grafitu;
� zlepšená paropriepusnosť;
� otvory prebiehajú po celej hrúbke a sú ukončené tesne pod povrchom vonkajšej strany dosky;
� zvláštnosťou grafitového EPS sú použité častice grafitu, ktoré odrážajú teplo,  

podobne ako to so svetlom robí zrkadlo, a tým podstatne znižujú prenos teploty;
� v porovnaní s bielym EPS majú lepšie tepelnoizolačné vlastnosti o 20%, čo pri rovnakej  

energetickej náročnosti objektu znamená o pätinu tenšiu vrstvu tepelnej izolácie;
� potrebná menšia hrúbka fasádneho obalu budovy, čo je dôležité hlavne pri vonkajších  

parapetných doskách, (terasách, balkónoch), ako aj pri menšom objeme pri doprave materiálu;
� ako tepelná izolácia v kontaktných tepelnoizolačných systémoch s tenkovrstvými omietkami;
� používa sa pri novostavbách, ako aj pri obnove fasád stávajúcich objektov;
� znižuje možnosť vzniku kondenzácie na povrchu vnútorných stien fasád;
� ochrana pred nadmerným dilatačným pôsobením;
� optimálna a ekonomická tepelná ochrana obvodových stien;
� súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,032 W/mK;
� EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)70.

Hrúbka v cm EAN kód/ks Jednotka pre obj. Množstvo v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ bez DPH Cena €/MJ s DPH
5 cm 3838527457949 balík 5,0 m2 1 m2 5,00 6,00
6 cm 3838527457956 balík 4,0 m2 1 m2 6,00 7,20
8 cm 3838527457970 balík 3,0 m2 1 m2 8,00 9,60

10 cm 3838527457994 balík 2,5 m2 1 m2 10,00 12,00
12 cm 3838527458014 balík 2,0 m2 1 m2 12,00 14,40
14 cm 3838527458038 balík 2,0 m2 1 m2 14,00 16,80
15 cm 3838527458045 balík 1,5 m2 1 m2 15,00 18,00
16 cm 3838527458052 balík 1,5 m2 1 m2 16,00 19,20
18 cm 3838527458076 balík 1,5 m2 1 m2 18,00 21,60
20 cm 3838527458090 balík 1,5 m2 1 m2 20,00 24,00
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6.4 Tepelnoizolačné dosky

JUBIZOL EPS F – W0 (biely EPS)

Popis a oblasť použitia

� doska z expandovaného polystyrénu (EPS);
� ako tepelná izolácia v kontaktných tepelnoizolačných systémoch s tenkovrstvými omietkami;
� používa sa pri novostavbách, ako aj pri obnove fasád stávajúcich objektov;
� znižuje možnosť vzniku kondenzácie na povrchu vnútorných stien fasád;
� ochrana pred nadmerným dilatačným pôsobením;
� ekonomická tepelná ochrana obvodových stien;
� súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,039 W/mK;
� EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)70.

Hrúbka v cm EAN kód/ks Jednotka pre obj. Množstvo v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ bez DPH Cena €/MJ s DPH
1 cm 3838527458366 balík 25,0 m2 1 m2 0,585 0,70
2 cm 3838527458373 balík 12,5 m2 1 m2 1,170 1,40
3 cm 3838527458380 balík 8,0 m2 1 m2 1,755 2,11
4 cm 3838527458397 balík 6,0 m2 1 m2 2,340 2,81
5 cm 3838527458403 balík 5,0 m2 1 m2 2,925 3,51
6 cm 3838527458410 balík 4,0 m2 1 m2 3,510 4,21
7 cm 3838527458427 balík 3,5 m2 1 m2 4,095 4,91
8 cm 3838527458434 balík 3,0 m2 1 m2 4,680 5,62
9 cm 3838527458441 balík 2,5 m2 1 m2 5,265 6,32

10 cm 3838527458458 balík 2,5 m2 1 m2 5,850 7,02
12 cm 3838527458472 balík 2,0 m2 1 m2 7,020 8,42
14 cm 3838527458496 balík 2,0 m2 1 m2 8,190 9,83
15 cm 3838527458502 balík 1,5 m2 1 m2 8,775 10,53
16 cm 3838527458519 balík 1,5 m2 1 m2 9,360 11,23
18 cm 3838527458533 balík 1,5 m2 1 m2 10,530 12,64
20 cm 3838527458557 balík 1,5 m2 1 m2 11,700 14,04
22 cm 3838527458571 balík 1,0 m2 1 m2 12,870 15,44

JUBIZOL EPS F – W2 (biely dierovaný EPS)

Popis a oblasť použitia

� doska z expandovaného polystyrénu (EPS);
� zlepšená paropriepusnosť;
� otvory prebiehajú po celej hrúbke a sú ukončené tesne pod povrchom vonkajšej strany dosky;
� ako tepelná izolácia v kontaktných tepelnoizolačných systémoch s tenkovrstvými omietkami;
� používa sa pri novostavbách, ako aj pri obnove fasád stávajúcich objektov;
� znižuje možnosť vzniku kondenzácie na povrchu vnútorných stien fasád;
� ochrana pred nadmerným dilatačným pôsobením;
� ekonomická tepelná ochrana obvodových stien;
� súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,039 W/mK;
� EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)70.

Hrúbka v cm EAN kód/ks Jednotka pre obj. Množstvo v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ bez DPH Cena €/MJ s DPH
5 cm 3838527458922 balík 5,0 m2 1 m2 4,00 4,80
6 cm 3838527458939 balík 4,0 m2 1 m2 4,80 5,76
8 cm 3838527458953 balík 3,0 m2 1 m2 6,40 7,68

10 cm 3838527458977 balík 2,5 m2 1 m2 8,00 9,60
12 cm 3838527458991 balík 2,0 m2 1 m2 9,60 11,52
14 cm 3838527459011 balík 2,0 m2 1 m2 11,20 13,44
15 cm 3838527459029 balík 1,5 m2 1 m2 12,00 14,40
16 cm 3838527459035 balík 1,5 m2 1 m2 12,80 15,36
18 cm 3838527459059 balík 1,5 m2 1 m2 14,40 17,28
20 cm 3838527459073 balík 1,5 m2 1 m2 16,00 19,20
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63 www.jub.sk Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predajcu.

6.4 Tepelnoizolačné dosky

EPS F STRONG SO PREMIUM

Popis a oblasť použitia

� dosky z expandovaného polystyrénu (EPS) vyrobené vo forme;
� EPS F STRONG dosky vyrobené vo forme majú veľmi nízku nasiakavosť z dôvodu uzatvorenej štruktúry expandovaných gulôčok a 

plnia funkciu mechanickej ochrany hydroizolácie a tepelnej ochrany budovy;
� preto sú zvlášť vhodné na realizáciu sokla fasády, resp. na izoláciu podzemných častí budovy;
� obojstranne štruktúrovaný povrch pre výbornú prídržnosť lepidiel a mált;
� optimálna a ekonomická tepelná ochrana obvodových stien pod a nad terénom;
� súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,037 W/mK;
� EPS-EN 13163 T1-L2-W2-S2-P4-CS(10)100-TR150-BS150-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2.
� EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-CS(10)100-TR150-BS150-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)1-WD(V)1.

Hrúbka v cm EAN kód/ks Jednotka pre obj. Množstvo v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ bez DPH Cena €/MJ s DPH
2 cm 3838527459349 balík 12,5 m2 1 m2 2,00 2,40
3 cm 3838527459356 balík 8,0 m2 1 m2 3,00 3,60
4 cm 3838527459363 balík 6,0 m2 1 m2 4,00 4,80
5 cm 3838527459370 balík 5,0 m2 1 m2 5,00 6,00
6 cm 3838527459387 balík 4,0 m2 1 m2 6,00 7,20
8 cm 3838527459400 balík 3,0 m2 1 m2 8,00 9,60

10 cm 3838527459424 balík 2,5 m2 1 m2 10,00 12,00
12 cm 3838527459448 balík 2,0 m2 1 m2 12,00 14,40
14 cm 3838527459462 balík 2,0 m2 1 m2 14,00 16,80
15 cm 3838527459479 balík 1,5 m2 1 m2 15,00 18,00
16 cm 3838527459486 balík 1,5 m2 1 m2 16,00 19,20
18 cm 3838527459509 balík 1,5 m2 1 m2 18,00 21,60
20 cm 3838527459523 balík 1,5 m2 1 m2 20,00 24,00
22 cm 3838527459547 balík 1,0 m2 1 m2 22,00 26,40

EPS F STRONG S0 GRAPHITE (strong grafit)

Popis a oblasť použitia

� Nová grafitová doska vyrobená vo forme doplňuje ponuku fasádneho grafitového polystyrénu a umožňuje realizáciu 
celej fasády vrátane sokla a podzemných častí fasády v kvalite grafitového polystyrénu;

� vyznačuje sa výbornou vodoodpudivosťou z dôvodu uzatvorenej štruktúry expandovaných guľôčok  
a má funkciu mechanickej ochrany hydroizolácie a tepelnej ochrany budovy;

� zvlášť vhodný na realizáciu sokla fasád;
� obojstranne štrukturovaný povrch pre výbornú prídržnosť lepidiel a mált;
� súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,032 W/mK;
� EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-CS(10)100-TR150-BS150-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2.

Hrúbka v cm EAN kód/ks Jednotka pre obj. Množstvo v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ bez DPH Cena €/MJ s DPH
2 cm 3838527539485 balík 12,5 m2 1 m2 2,70 3,24
3 cm 3838527539508 balík 8,0 m2 1 m2 4,05 4,86
4 cm 3838527539522 balík 6,0 m2 1 m2 5,40 6,48
5 cm 3838527539546 balík 5,0 m2 1 m2 6,75 8,10
6 cm 3838527539560 balík 4,0 m2 1 m2 8,10 9,72
8 cm 3838527539607 balík 3,0 m2 1 m2 10,80 12,96

10 cm 3838527539645 balík 2,5 m2 1 m2 13,50 16,20
12 cm 3838527539683 balík 2,0 m2 1 m2 16,20 19,44
14 cm 3838527539720 balík 2,0 m2 1 m2 18,90 22,68
15 cm 3838527539744 balík 1,5 m2 1 m2 20,25 24,30
16 cm 3838527539768 balík 1,5 m2 1 m2 21,60 25,92
18 cm 3838527539799 balík 1,5 m2 1 m2 24,30 29,16
20 cm 3838527539836 balík 1,5 m2 1 m2 27,00 32,40
22 cm 3838527539874 balík 1,0 m2 1 m2 29,70 35,64
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64 www.jub.sk * Množstvo pred tónovaním. Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte technický list a kartu bezpečnostných údajov.

6.4 Tepelnoizolačné dosky

LAMELY Z MINERÁLNEJ VLNY  pre kontaktné fasády

Popis a oblasť použitia

� fasádne lamely používame na tepelnú izoláciu obvodových stien v kontaktných  
tepelnoizolačných systémoch s tenkovrstvými omietkami;

� z dôvodu kolmo orientovaných vlákien má lamela vysokú pevnosť v ťahu,  
preto ju v zásade nie je potrebné prichytávať; 

� MW-EN13162-T5- CS(10)30-TR80.

Hrúbka v cm EAN kód/ks Jednotka pre obj. Množstvo v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ bez DPH Cena €/MJ s DPH
2 cm 8581760114616 balík 10,80 m2 1 m2 2,50 3,00
3 cm 8581760114579 balík 8,64 m2 1 m2 3,75 4,50
4 cm 8581760114531 balík 5,76 m2 1 m2 5,00 6,00
5 cm 8581760114265 balík 4,32 m2 1 m2 6,25 7,50
6 cm 8581760114319 balík 4,32 m2 1 m2 7,50 9,00
8 cm 8581760114494 balík 2,88 m2 1 m2 10,00 12,00

10 cm 8581760114227 balík 2,16 m2 1 m2 12,50 15,00
12 cm 8581760114166 balík 2,16 m2 1 m2 15,00 18,00
14 cm 8581760114654 balík 2,16 m2 1 m2 17,50 21,00
15 cm 8581760114678 balík 1,44 m2 1 m2 18,75 22,50
16 cm 8581760114692 balík 1,44 m2 1 m2 20,00 24,00
18 cm 8581760114081 balík 1,44 m2 1 m2 22,50 27,00
20 cm 8581760114104 balík 1,44 m2 1 m2 25,00 30,00

DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY  pre kontaktné fasády

Popis a oblasť použitia

� fasádne dosky používame na tepelnú izoláciu obvodových stien v kontaktných  
tepelnoizolačných systémoch s tenkovrstvými omietkami;

� dosky zvlášť odporúčame na obnovu starých objektov;
� MW-EN13162-T5- CS(10)30-TR10.

Hrúbka v cm EAN kód/ks Jednotka pre obj. Množstvo v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ bez DPH Cena €/MJ s DPH
5 cm 8581760140553 balík 4,20 m2 1 m2 6,50 7,80
6 cm 8581760099937 balík 3,00 m2 1 m2 7,80 9,36
8 cm 8581760099494 balík 2,40 m2 1 m2 10,40 12,48

10 cm 8581760099692 balík 1,80 m2 1 m2 13,00 15,60
12 cm 8581760100572 balík 1,80 m2 1 m2 15,60 18,72
14 cm 8581760099678 balík 1,20 m2 1 m2 18,20 21,84
15 cm 8581760100671 balík 1,20 m2 1 m2 19,50 23,40
16 cm 8581760100558 balík 1,20 m2 1 m2 20,80 24,96
18 cm 8581760100633 balík 1,20 m2 1 m2 23,40 28,08
20 cm 8581760113954 balík 1,20 m2 1 m2 26,00 31,20

XPS DOSKY
Popis a oblasť použitia

� doska z extrudovaného polystyrénu (XPS); 
� odolná proti mechanickému zaťaženiu, nenasiakavá tepelnoizolačná doska  

s obojstranne štruktúrovaným povrchom, pre lepšiu prídržnosť mált, lepidla a betónu; 
� používa sa na exponovaných fasádach, sokloch, špaletách;
� XPS-EN 13163-T1-CS-(10)300-DS(TH)-WL(T)1,5-MU50.

Hrúbka v cm EAN kód/ks Jednotka pre obj. Množstvo v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ bez DPH Cena €/MJ s DPH
2 cm balík 15,0 m2 1 m2 3,00 3,60
3 cm balík 10,5 m2 1 m2 4,50 5,40
4 cm balík 7,5 m2 1 m2 6,00 7,20
5 cm balík 6,0 m2 1 m2 7,50 9,00
6 cm balík 5,25 m2 1 m2 9,00 10,80
8 cm balík 3,75 m2 1 m2 12,00 14,40

10 cm balík 3,0 m2 1 m2 15,00 18,00
12 cm balík 2,25 m2 1 m2 18,00 21,60
14 cm balík 2,25 m2 1 m2 21,00 25,20
15 cm balík 2,25 m2 1 m2 22,50 27,00
16 cm balík 2,25 m2 1 m2 24,00 28,80
18 cm balík 1,5 m2 1 m2 27,00 32,40
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6.5 JUBIZOL príslušenstvo

HMOŽDINKA PLASTOVÁ ejotherm STR 8/60 U 2G  skrutkovacia hmoždinka
Popis a oblasť použitia

� univerzálna hmoždinka pre zapustenú a povrchovú montáž  
na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných  
tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL;

� kotevná hĺbka: plná tehla, betón 25 mm, pórobetón 65 mm;
� priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm;
� kategória A, B, C, D, E podľa ETAG 014.

Rozmer EAN kód/ks Jednotka  
pre obj.

Množstvo v 
jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
115 mm 7612336180078 kartón 100 1 ks 0,330 0,33 0,40
135 mm 7612336180177 kartón 100 1 ks 0,380 0,38 0,46
155 mm 7612336180184 kartón 100 1 ks 0,470 0,47 0,56
175 mm 7612336180191 kartón 100 1 ks 0,550 0,55 0,66
195 mm 7612336180207 kartón 100 1 ks 0,680 0,68 0,82
215 mm 7612336180214 kartón 100 1 ks 0,750 0,75 0,90
235 mm 7612336180221 kartón 100 1 ks 0,850 0,85 1,02

Ceny ostatných dĺžok až po dĺžku 455 mm na vyžiadanie.

ZÁTKA STR U
Popis a oblasť použitia

� zátka na prekrytie otvoru k hmoždinke STR U po zaskrutkovaní kovového tŕňa.

Typ EAN kód/ks Jednotka  
pre obj.

Množstvo v 
jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

STR-Rondele
 EPS biela

4039161002475 kartón 100 1 ks 0,050 0,050 0,06

STR-Rondele 
EPS šedá

4039161003977 kartón 100 1 ks 0,058 0,058 0,07

STR zátka  
PS malá

7612336169479 kartón 500 1 ks 0,016 0,016 0,02

STR-Rondele 
RHS – Resol – 

tvrdá pena
kartón 100 1 ks 0,129 0,129 0,15

STR-Rondele 
MW

7612336164580 kartón 100 1 ks 0,090 0,090 0,11

HMOŽDINKA PLASTOVÁ EJOT H4 eco  natĺkacia hmoždinka
Popis a oblasť použitia

� univerzálna natĺkacia hmoždinka so stabilným oceľovým trnom a optimalizovanou kotevnou časťou;
� pre všetky triedy stavebných materiálov (A, B, C, D, E);
� optimalizovaná tuhosť taniera;
� predmontovaný tŕň pre rýchlu montáž;
� kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón 25 mm
� priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm

Rozmer EAN kód/ks Jednotka  
pre obj.

Množstvo v 
jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
135 mm 4039161014171 kartón 100 1 ks 0,210 0,21 0,25
155 mm 4039161013372 kartón 100 1 ks 0,230 0,23 0,28
175 mm 4039161013389 kartón 100 1 ks 0,260 0,26 0,31
195 mm 4039161013396 kartón 100 1 ks 0,320 0,32 0,38
215 mm 4039161013402 kartón 100 1 ks 0,370 0,37 0,44
235 mm 4039161013419 kartón 100 1 ks 0,400 0,40 0,47

Ceny ostatných dĺžok až po dĺžku 295 mm na vyžiadanie.

NOVINKA
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66 www.jub.sk * Množstvo pred tónovaním. Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte technický list a kartu bezpečnostných údajov.

6.5 JUBIZOL príslušenstvo

HMOŽDINKA PLASTOVÁ EJOT H1 eco  natĺkacia hmoždinka
Popis a oblasť použitia

� univerzálna natĺkacia hmoždinka na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných  
tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL;

� pre betón, plné a dierované murovacie materiály;
� kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón 25 mm
� priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm

Rozmer EAN kód/ks Jednotka  
pre obj.

Množstvo v 
jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
95 mm 4039161007289 kartón 100 1 ks 0,205 0,205 0,25

115 mm 4039161007371 kartón 100 1 ks 0,215 0,215 0,26
135 mm 4039161007388 kartón 100 1 ks 0,240 0,240 0,29
155 mm 4039161007395 kartón 100 1 ks 0,270 0,270 0,32
175 mm 4039161007401 kartón 100 1 ks 0,320 0,320 0,38
195 mm 4039161007418 kartón 100 1 ks 0,380 0,380 0,46
215 mm 4039161007425 kartón 100 1 ks 0,430 0,430 0,52

Ceny ostatných dĺžok až po dĺžku 295 mm na vyžiadanie.

UNIVERZÁLNY DRŽIAK IZOLÁCIE STR H  univerzálny držiak izolácie
Popis a oblasť použitia

� univerzálmy držiak izolácie s galvanicky ošetrenou skrutkou pre kotvenie na drevené, drevotrieskové  
alebo podklady z plechu hrúbky max. 0,75 mm pre zapustenú alebo povrchovú montáž;

� pre prerušenie tepelného mostu je nutné prerušiť tepelný most zátkou STR H zátka PS, ktorá je v balení;
� priemer  taniera 60 mm, kotevná hĺbka 30 - 40 mm.

Rozmer EAN kód/ks Jednotka  
pre obj.

Množstvo v 
jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
80 mm 7612336177702 kartón 100 1 ks 0,340 0,340 0,41

100 mm 7612336177719 kartón 100 1 ks 0,380 0,380 0,46
120 mm 7612336177757 kartón 100 1 ks 0,430 0,430 0,52
140 mm 7612336177764 kartón 100 1 ks 0,480 0,480 0,58
160 mm 7612336177771 kartón 100 1 ks 0,560 0,560 0,67
180 mm 7612336177788 kartón 100 1 ks 0,620 0,620 0,74
200 mm 7612336177795 kartón 100 1 ks 0,680 0,680 0,82

HMOŽDINKA PLASTOVÁ EJOT H3  natĺkacia hmoždinka
Popis a oblasť použitia

� univerzálna natĺkacia hmoždinka s plastovým rozperným trnom a pružným tanierom doplňuje  
radu hmoždiniek ejotherm STR U 2G a H1 eco a nahradzuje hmoždinku ejotherm NTH U na dodatočné  
kotvenie tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL;

� pre betón, plné a dierované murovacie materiály;
� presná montáž s definovaným zapustením posuvného taniera;
� flexibilný tanier zaručuje optimálne umiestnenie v izolácii pri mierne šikmých otvoroch;
� kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón 25 mm;
� priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm.

Rozmer EAN kód/ks Jednotka  
pre obj.

Množstvo v 
jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
95 mm 7612336188487 kartón 200 1 ks 0,155 0,155 0,19

115 mm 7612336188494 kartón 200 1 ks 0,165 0,165 0,20
135 mm 7612336188500 kartón 200 1 ks 0,180 0,180 0,22
155 mm 7612336188517 kartón 200 1 ks 0,195 0,195 0,23
175 mm 7612336188524 kartón 100 1 ks 0,215 0,215 0,26
195 mm 7612336188531 kartón 100 1 ks 0,255 0,255 0,31
215 mm 7612336188548 kartón 100 1 ks 0,320 0,320 0,38
235 mm 7612336188555 kartón 100 1 ks 0,395 0,395 0,47
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6.5 JUBIZOL príslušenstvo

PRÍDAVNÝ TANIER  prídavný tanier
Popis a oblasť použitia

� prídavný tanier pre kombináciu s tanierovými kotvami (tanier Ø 60 mm);
� pri kombinácii prídavných tanierov s kotvami ejotherm STR U a STR H  

nie je možné použiť EJOT STR-Princíp na zapustenú montáž;
� v tom prípade treba použiť EJOT® STR-zátka PS malá.

Rozmer EAN kód/ks Jednotka  
pre obj.

Množstvo v 
jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
SBL 140 plus 7612336159470 kartón 100 1 ks 0,375 0,375 0,45

VT 90 7612336002370 kartón 100 1 ks 0,225 0,225 0,27
VT 2G 7612336185875 kartón 100 1 ks 0,480 0,480 0,58

IZOLAČNÝ TANIERIK  izolačný tanierik
Popis a oblasť použitia

� tanierik z polyamidu na upevnenie fasádnych tepelnoizolačných dosiek z EPS, minerálnej vlny;
� kotevná hĺbka 20 - 40 mm, hĺbka držiaka 25 mm, priemer taniera 65 mm.

Rozmer EAN kód/ks Jednotka  
pre obj.

Množstvo v 
jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
IT 60/5/ H 4039161000020 kartón 100 1 ks 0,130 0,13 0,16

IT 60 / Z 60  
/ 8 K blau

7612336178037 kartón 100 1 ks 0,130 0,13 0,16

IT 60/  Z 60 
/ 8 S

4039161007951 kartón 100 1 ks 0,130 0,13 0,16

NATĹKACIA HMOŽDINKA IDK-T 8/60  natĺkacia hmoždinka
Popis a oblasť použitia

� tanierové hmoždinky s plastovým trnom na mechanické kotvenie fasádnych tepelnoizolačných dosiek z polystyrénu;
� Kotevná hĺbka: plná tehla, betón 35 mm;
� priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm.

Rozmer EAN kód/ks Jednotka  
pre obj.

Množstvo v 
jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
75 mm 4039161006770 kartón 200 1 ks 0,130 0,130 0,16
95 mm 4039161006787 kartón 200 1 ks 0,140 0,140 0,17

115 mm 4039161006794 kartón 200 1 ks 0,150 0,150 0,18
135 mm 4039161006800 kartón 200 1 ks 0,160 0,160 0,19
155 mm 4039161006817 kartón 200 1 ks 0,170 0,170 0,20
175 mm 4039161006824 kartón 200 1 ks 0,180 0,180 0,22

NATĹKACIA HMOŽDINKA TID-T 8/60 L  natĺkacia hmoždinka
Popis a oblasť použitia

� tanierové hmoždinky s kovovým trnom na mechanické kotvenie fasádnych tepelnoizolačných dosiek;
� kotevná hĺbka: tehla s dutinami 55 mm, pórobetón 75 mm;
� priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm.

Rozmer EAN kód/ks Jednotka  
pre obj.

Množstvo v 
jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
95 mm 7612336144629 kartón 200 1 ks 0,210 0,210 0,25

115 mm 7612336144636 kartón 200 1 ks 0,220 0,220 0,26
135 mm 7612336144643 kartón 200 1 ks 0,250 0,250 0,30
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6.5 JUBIZOL príslušenstvo

ŠPIRÁLOVÁ HMOŽDINKA SpDK  špirálová hmoždinka
Popis a oblasť použitia

� špirálová hmoždinka z polyamidu na upevnenie ľahkých prvkov (svietidiel, popisných čísel a pod.)  
na zateplenú fasádu s izolačnými doskami EPS;

Rozmer EAN kód/ks Jednotka  
pre obj.

Množstvo v 
jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
7612336162975 kartón 10 1 ks 0,550 0,55 0,66

JUBIZOL ALU SOKLOVÝ PROFIL  zakladací profil

Popis a oblasť použitia

� hliníkové perforované profilové lišty na ukončenie zatepľovacieho systému JUBIZOL nad terénom;
� používame ich pre presné a jednoduché založenie tepelnoizolačných dosiek do roviny;
� na presné založenie vertikálnej roviny fasády;
� odkvapový nos zabraňuje možnosti zatekania vody z povrchu fasády do oblasti sokla;
� umožňuje presné vyhotovenie odkvapovej hrany ako aj spevnenie hrany fasády na prechode  

z fasádneho povrchu na soklovú časť.

Šírka EAN kód/ks Jednotka  
pre obj.

Množstvo v 
jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
40 mm 8595244813483 lišta 50 bm 2,5 bm bm 0,940 2,35 2,82
50 mm 8595244813513 lišta 50 bm 2,5 bm bm 1,020 2,55 3,06
60 mm 8595244813575 lišta 50 bm 2,5 bm bm 1,116 2,79 3,35
70 mm 8595244813599 lišta 50 bm 2,5 bm bm 1,200 3,00 3,60
80 mm 8595244813667 lišta 50 bm 2,5 bm bm 1,292 3,23 3,88
90 mm 8595244813674 lišta 50 bm 2,5 bm bm 1,388 3,47 4,16

100 mm 8595244813735 lišta 50 bm 2,5 bm bm 1,472 3,68 4,42
120 mm 8595244813759 lišta 50 bm 2,5 bm bm 1,680 4,20 5,04
140 mm 8595244803934 lišta 25 bm 2,5 bm bm 1,880 4,70 5,64
150 mm 8595244803941 lišta 25 bm 2,5 bm bm 1,980 4,95 5,94
160 mm 8595244803958 lišta 25 bm 2,5 bm bm 2,080 5,20 6,24
180 mm 8595244839902 lišta 25 bm 2,5 bm bm 2,290 5,73 6,87
200 mm 8595244818501 lišta 25 bm 2,5 bm bm 2,480 6,20 7.44

SPOJKA SOKLOVÝCH PROFILOV  spojka soklových profilov

Popis a oblasť použitia

� plastová spojka na vzájomné spojenie soklových profilov;
� rýchla príprava potrebnej veľkosti priamo na stavbe;

Dĺžka EAN kód/ks Jednotka  
pre obj.

Množstvo v 
jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
30 mm 8594030445723 kartón 100 1 ks 0,090 0,09 0,11

1000 mm 8595244801473 kartón 10 1 ks 1,420 1,42 1,70
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JUBIZOL ROHOVÝ AL PROFIL S MRIEŽKOU  rohový hliníkový profil s mriežkou
Popis a oblasť použitia

� PVC rohový profil na vystuženie 90˚ uhlov (vonkajšie a vnútorné kúty);
� umožňuje vyhotovenie rovných rohov špaliet a rohov objektu;
� zabraňuje možnosť poškodení vonkajších rohov fasády.

Dĺžka EAN kód/ks Jednotka  
pre obj.

Množstvo v 
jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
2,5 m 8595244814527 balík 50 ks 1 bm 0,412 1,03 1,24

6.5 JUBIZOL príslušenstvo

VYROVNÁVACIE PODLOŽKY  vyrovnávacie podložky
Popis a oblasť použitia

� plastové vyrovnávacie podložky rôznych hrúbok na vyrovnanie podkladu pod soklové profily;
� podložka sa zaklapne na hmoždinku;
� hrúbka: 2 mm (hnedá), 3 mm (červená), 4 mm (zelená), 5 mm (žltá), 8 mm (modrá), 10 mm (čierna), 15 mm (biela).

Hrúbka EAN kód/ks Jednotka  
pre obj.

Množstvo v 
jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
2 mm 8595244817320 kartón 50 1 ks 0,064 0,064 0,08
3 mm 8595244817337 kartón 50 1 ks 0,069 0,069 0,08
4 mm 8595244817344 kartón 50 1 ks 0,073 0,073 0,09
5 mm 8595244817351 kartón 50 1 ks 0,077 0,077 0,09
8 mm 8595244810949 kartón 50 1 ks 0,085 0,085 0,10

10 mm 8595244807918 kartón 50 1 ks 0,089 0,089 0,11
15 mm 8595100152534 kartón 50 1 ks 0,101 0,101 0,12

JUBIZOL SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA  sklotextilná mriežka
Popis a oblasť použitia

� alkáliám odolná, plastifikovaná sklotextilná mriežka, ktorá vyhovuje požiadavkám ETAG 004;
� pre vyššie teplotné alebo mechanické zaťaženie používame aj dvojité armovanie, pri normálnych  

podmienkach armovanie v jednej vrstve s presahmi vo vertikálnom aj horizontálnom smere.

EAN kód/ks Jednotka  
pre obj.

Množstvo v 
jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
145 g 3838527251288 rolka 50 m2 1 m2 0,700 35,00 42,00
160 g 3838529000983 rolka 50 m2 1 m2 0,750 37,50 45,00
145 g 3838527251271 rolka 10 m2 1 m2 0,700 7,00 8,40
160 g 3838529000990 rolka 10 m2 1 m2 0,750 7,50 9,00

ROHOVÝ PVC PROFIL S MRIEŽKOU  rohový profil s mriežkou
Popis a oblasť použitia

� PVC rohový profil na vystuženie 90˚ uhlov (vonkajšie a vnútorné kúty);
� umožňuje vyhotovenie rovných rohov špaliet a rohov objektu;
� zabraňuje možnosť poškodení vonkajších rohov fasády.

Dĺžka EAN kód/ks Jednotka  
pre obj.

Množstvo v 
jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
2,5 m 8595244811984 balík 50 ks 1 bm 0,404 1,01 1,21

ROHOVÝ PLASTOVÝ PROFIL S OKAPOVÝM NOSOM A S MRIEŽKOU
rohový profil s okapovým nosom a s mriežkou
Popis a oblasť použitia

� PVC rohový profil na vyhotovenie odkvapového nosu na balkónoch a nadpražiach,;
� LK plast VH, sieťka 100 x 100 mm.

Dĺžka EAN kód/ks Jednotka  
pre obj.

Množstvo v 
jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
2,5 m 8592369009340 balík 25 ks 1 bm 1,408 3,52 4,22
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6.5 JUBIZOL príslušenstvo

ROHOVÝ FLEXI PROFIL LK BOX  flexi  profil
Popis a oblasť použitia

� rohový flexi profil s alkáliám odolnou plastifikovanou sklotextilnou mriežkou;
� používame ho na vystuženie rohov, ktoré sú väčšie alebo menšie ako 90°.

Návin EAN kód/ks Jednotka  
pre obj.

Množstvo v 
jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
25 m 8595244812080 balík 25 m 1 bm 0,75 18,75 22,50

OKENNÝ PROFIL LTU PLAST  okenný  profil
Popis a oblasť použitia

� okenný profil s nepriznanou podomietkovou okapnicou a sklotextilnou mriežkou  100 x 100 mm  
na začistenie omietky a zabezpečenia odvodu vody na hornom ostení okenných otvorov;

Dĺžka EAN kód/ks Jednotka  
pre obj.

Množstvo v 
jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
2,5 m 8595244804368 balík 50 ks 1 bm 0,912 2,28 2,74

OKENNÝ A DVEROVÝ DILATAČNÝ PROFIL US8  okenný  dilatačný profil
Popis a oblasť použitia

� špeciálny samolepiaci plastový profil s tesniacou páskou a sklotextilnou mriežkou na dilatáciu zatepľovacieho systému v ostení;
� umožňuje utesnenie fasády v oblasti okenných a dverných rámov;
� zabraňuje možnosti zatekania v stykoch;
� zabraňuje praskaniu stykov a odtrhnutiu omietky od rámu okna alebo dverí.

Dĺžka EAN kód/ks Jednotka  
pre obj.

Množstvo v 
jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
2,4 m 8595244808632 balík 50 ks 1 bm 0,896 2,15 2,58

OKENNÝ PROFIL S MRIEŽKOU PROFI 6 MM  okenný profil
Popis a oblasť použitia

� špeciálny samolepiaci plastový profil s tesniacou páskou na dilatáciu zatepľovacieho systému v ostení;

Dĺžka EAN kód/ks Jednotka  
pre obj.

Množstvo v 
jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
2,4 m 8595244800810 balík 20 ks 1 bm 0,921 2,21 2,65

ŠPALETOVÝ PROFIL LS58 DYNAMIK 6 MM  špaletový profil
Popis a oblasť použitia

� špeciálny samolepiaci plastový profil s tesniacou páskou na dilatáciu zatepľovacieho systému v ostení;
� elastické tesnenie zabraňuje praskaniu stykov.

Dĺžka EAN kód/ks Jednotka  
pre obj.

Množstvo v 
jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
2,6 m 4027325249323 balík 30 ks 1 bm 1,638 4,26 5,11

OKENNÝ PROFIL LW30-PLUS  okenný profil
Popis a oblasť použitia

� okenný dilatačný 2D začisťovací teleskopický profil 9 mm s ochrannou lamelou a sklotextilnou mriežkou 12,5 cm.

Dĺžka EAN kód/ks Jednotka  
pre obj.

Množstvo v 
jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
2,4 m 8595244818891 balík 25 ks 1 bm 3,425 8,22 9,86
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DILATAČNÝ PROFIL V  dilatačný profil
Popis a oblasť použitia

� špeciálny dilatačný profil na vytvorenie rohovej dilatácie v tepelnoizolačnom systéme  
v mieste rohovej dilatácie stenového podkladu.

Dĺžka EAN kód/ks Jednotka  
pre obj.

Množstvo v 
jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
2,5 m 8595244821846 balík 25 ks 1 bm 5,560 13,90 16,68

6.5 JUBIZOL príslušenstvo

OKENNÝ PROFIL LW29-PLUS  okenný profil
Popis a oblasť použitia

� okenný dilatačný 3D začisťovací profil so stlačenou PUR páskou, ochrannou lamelou a sklotextilnou mriežkou 12,5 cm  
na dilatáciu v 3 smeroch medzi rámom okna alebo dverí a omietkou v kontaktnom zatepľovacom systéme.

Dĺžka EAN kód/ks Jednotka  
pre obj.

Množstvo v 
jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
2,4 m 8595244818884 balík 25 ks 1 bm 5,950 14,28 17,14

DILATAČNÝ PROFIL E  dilatačný profil
Popis a oblasť použitia

� špeciálny dilatačný profil na vytvorenie priebežnej dilatácie v tepelnoizolačnom systéme  
v mieste priebežnej dilatácie stenového podkladu.

Dĺžka EAN kód/ks Jednotka  
pre obj.

Množstvo v 
jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
2,5 m 8595244821839 balík 25 ks 1 bm 5,560 13,90 16,68

KRYCÍ PROFIL PRE DILATÁCIU E, V  krycí profil pre dilatáciu
Popis a oblasť použitia

� špeciálny gumený krycí profil na zakrytie dilatačného profilu;
� krycí profil je pretierateľný.

Dĺžka EAN kód/ks Jednotka  
pre obj.

Množstvo v 
jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
2,1 m 8595244818983 balík 25 ks 1 bm 3,150 7,88 9,45

PARAPETNÝ PROFIL LPE  parapetný profil 
Popis a oblasť použitia

� špeciálny samolepiaci plastový profil s tesniacou páskou na dilatáciu zatepľovacieho  
systému v styku s atikou alebo parapetom.

Dĺžka EAN kód/ks Jednotka  
pre obj.

Množstvo v 
jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
2,0 m 8595244812165 balík 100 ks 1 bm 1,280 2,56 3,07

PROFI NOŽNICE NA PROFILY  nožnice na profily 
Popis a oblasť použitia

� profesionálne nožnice na skracovanie profilov pre kontaktné zatepľovacie systémy.

EAN kód/ks Jednotka  
pre obj.

Množstvo v 
jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
8590804026075 nožnice 1 1 ks 18,50 18,50 22,20
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6.6 JUBIZOL systémy

JUBIZOL PREMIUM
samočistiaci fasádny tepelnoizolačný systém

Je určený na tepelnú ochranu prestížnych objektov, ktorým starostlivo vybranou škálou bielych a svetlých pastelových 
odtieňov záverečných omietok zabezpečujeme eleganciu a príjemný minimalizmus. Vysoká vodoodpudivosť a 
zníženie absorpcie nečistôt, ktoré sú výsledkom nanotechnológie, umožňujú použitie systému aj na fasádnych 
plochách vysokých objektov veľmi vystavených poveternostným podmienkam. Systém je obzvlášť vhodný v 
znečistenom prostredí mestských a priemyselných centier, v slanom prímorskom prostredí a iných podobných 
podmienkach.

Hlavné vlastnosti

� výborná vodoodpudivosť a samočistiace vlastnosti záverečnej vrstvy zabezpečujú dlhodobo nezmenený vzhľad 
fasády aj v centrách väčších miest;

� vysoká paropriepustnosť;
� dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami.

Cena JUBIZOL FASÁDY s omietkou JUBIZOL NANO FINISH S (NANOXILOM-om) pri 10 cm EPS grafitových doskách

Výrobok
Spotrebana

1 m2

Cena 
€/MJ

Cena 
€/m2

Cena kompletu 
€/m2 bez DPH

Cena kompletu  
€/m2 s DPH

JUBIZOL EPS F-G0 10 cm 1,0 7,500 7,50
JUBIZOL ULTRA LIGHT FIX 9,5 0,663 6,30
JUBIZOL MRIEŽKA 160 g 1,1 0,750 0,83
UNIGRUND 0,15 2,222 0,33
SPOLU ZÁKLADNÁ ČASŤ 14,96

JUBIZOL NANO FINISH S 1.5 BIELY 2,4 2,700 6,48 21,44 25,73
JUBIZOL NANO FINISH S 1.5 I. - IV. CEN. TR. 2,4 3,120 7,49 22,45 26,94
JUBIZOL NANO FINISH S 2,0 BIELY 3,0 2,700 8,10 23,06 27,67
JUBIZOL NANO FINISH S 2,0 I. - IV. CEN. TR. 3,0 3,120 9,36 24,32 29,18
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6.6 JUBIZOL systémy

JUBIZOL MICROAIR
fasádny systém, ktorý dýcha

Tepelnoizolačný fasádny systém JUBIZOL Micro Air zabezpečuje vysokú a bezpečnú paropriepustnosť, pri výbornej 
tepelnej a zvukovej izolácii. Jadrom systému je inovatívna dierovaná tepelnoizolačná doska JUBIZOL EPS F-W2 alebo 
EPS F-G2, ktoré zabezpečujú výbornú a bezpečnú paropriepustnosť. So starostlivo vybranými kompomentami systému: 
Micro Air maltou a silikátovou alebo silikónovou záverečnou omietkou sme vytvorili systém, ktorý rieši problém s 
kondenzáciou vodných pár. Optimálna paropriepustnosť, výborná tepelná a zvuková izolácia v systéme Micro Air 
vytvára príjemné a zdravé klimatické podmienky, ktoré sú základom dobrého pocitu. JUBIZOL Micro Air systém 
zabezpečuje jednoduchšiu aplikáciu v porovnaní s klasickými systémami s tepelnou izoláciou minerálna vlna.

Hlavné vlastnosti

� výborné podmienky na bývanie z dôvodu vysokej paropriepustnosti systému;
� výborná tepelná izolácia;  � dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami;
� dobrá zvuková izolácia.

Cena JUBIZOL FASÁDY s omietkami JUBIZOL SILICATE FINISH (SILIKÁTOVÝMI OMIETKAMI) a JUBIZOL SILICONE 
FINISH (SILIKÓNOVÝMI OMIETKAMI) pri 10 cm EPS F-W2 (bielom dierovanom)

Výrobok
Spotrebana

1 m2

Cena 
€/MJ

Cena 
€/m2

Cena kompletu 
€/m2 bez DPH

Cena kompletu  
€/m2 s DPH

JUBIZOL EPS F-W2 10 cm 1,0 8,000 8,00
JUBIZOL MICRO AIR FIX 8,0 0,525 4,20
JUBIZOL MRIEŽKA 145 g 1,1 0,700 0,77
UNIGRUND 0,15 2,222 0,33
SPOLU ZÁKLADNÁ ČASŤ 13,30

JUBIZOL SILICATE FINISH S 1.5 BIELA 3,0 1,680 5,04 18,34 22,00
JUBIZOL SILICATE FINISH S 1.5 I. - IV. CEN. TR 3,0 1,840 5,52 18,82 22,58
JUBIZOL SILICATE FINISH S 2.0 BIELA 3,5 1,680 5,88 19,18 23,02
JUBIZOL SILICATE FINISH S 2.0 I. - IV. CEN. TR. 3,5 1,840 6,44 19,74 23,69
JUBIZOL SILICATE FINISH T 2.0 BIELA 2,5 1,680 4,20 17,50 21,00
JUBIZOL SILICATE FINISH T 2.0 I. - IV. CEN. TR. 2,5 1,840 4,60 17,90 21,48
JUBIZOL SILICONE FINISH S 1,5 BIELA 2,4 2,000 4,80 18,10 21,72
JUBIZOL SILICONE FINISH S 1,5 I - IV. CEN. TR. 2,4 2,320 5,57 18,87 22,64
JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0 BIELA 3,0 2,000 6,00 19,30 23,16
JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0 I - IV. CEN. TR. 3,0 2,320 6,96 20,26 24,31
JUBIZOL SILICONE FINISH T 2,0 BIELA 2,8 2,000 5,60 18,90 22,68
JUBIZOL SILICONE FINISH T 2,0 I - IV. CEN. TR. 2,8 2,320 6,50 19,80 23,76
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6.6 JUBIZOL systémy

JUBIZOL STRONG
fasádny systém odolný proti krupobitiu

Odporúčame ho pre objekty s potrebou na zvýšenie ohybu a pevnosti v ťahu nosných vrstiev systému a s požiadavkou na zvýšenie 
odolnosti fasádneho povrchu proti úderu a perforácii. Obe dosiahneme s použitím silnejšej výstužnej mriežky v dvoch vrstvách a 
špeciálne na tento účel vyrobenou mikroarmovanou základnou omietkou, ktoré zabezpečujú zvýšenie ohybu a pevnosti v ťahu. Takto 
zabezpečíme veľkú bezpečnosť systému predovšetkým pred poškodeniami z dôvodu extrémnych poveternostných vplyvov (krupobitie, 
extrémny dážď so silným vetrom), z dôvodu vandalizmu, pred poškodeniami, ktoré na fasáde môžu spôsobiť rôzne zvieratá, rovnako 
ako škody spôsobené veľkým tepelným namáhaním a zmrašťovaním, ktoré sú dôsledkom použitia záverečných omietok v tmavých 
farebných odtieňoch. Zosilnená základná omietka je vo všetkých uvedených prípadoch ekonomické preventívne opatrenie. Systém 
JUBIZOL Strong je zaradený do štvrtej, t.j. najlepšej triedy v súlade s požiadavkami FM Approvals class 4473 Združenia amerických 
poisťovní na skúšanie strešných krytín proti krupobitiu. Uvedené zatriedenie znamená, že na systéme nie sú viditeľné poškodenia po 
náraze ľadovou guľou priemeru 5 cm, s rýchlosťou 140 km/h a s kinetickou energiou 40 J kolmo na fasádny povrch.

Hlavné vlastnosti
� veľká odolnosť proti krupobitiu;
� až 10x väčšia odolnosť fasádneho povrchu proti úderu a perforácii; 
� veľký výber fasádnych odtieňov a možné použitie určitých odtieňov aj so Y<25 na väčšej ploche z dôvodu dvojitého armovania;
� dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami.

Cena JUBIZOL FASÁDY s omietkou JUBIZOL UNIXIL FINISH S a omietkou  JUBIZOL SILICONE FINISH S 
(SILIKÓNOVOU OMIETKOU) pri 10 cm EPS F-W0

Výrobok
Spotrebana

1 m2

Cena 
€/MJ

Cena 
€/m2

Cena kompletu 
€/m2 bez DPH

Cena kompletu  
€/m2 s DPH

JUBIZOL EPS F-W0 10 cm 1,0 5,850 5,85
JUBIZOL STRONG FIX 11,9 0,620 7,38
JUBIZOL MRIEŽKA 160 g x 2 2,2 0,750 1,65
UNIGRUND 0,15 2,222 0,33
SPOLU ZÁKLADNÁ ČASŤ 15,21

JUBIZOL UNIXIL FINISH S 1.5 BIELY 2,5 1,920 4,80 20,01 24,01
JUBIZOL UNIXIL FINISH S 1.5 I. - IV. CEN. TR. 2,5 2,240 5,60 20,81 24,97
JUBIZOL UNIXIL FINISH S 1.5 V. CEN. TR. 2,5 3,560 8,90 24,11 28,93
JUBIZOL UNIXIL FINISH S 2,0 BIELY 3,1 1,920 5,95 21,16 25,39
JUBIZOL UNIXIL FINISH S 2,0 I. - IV. CEN. TR. 3,1 2,240 6,94 22,15 26,58
JUBIZOL UNIXIL FINISH S 2,0 V. CEN. TR. 3,1 3,560 11,04 26,25 31,50
JUBIZOL SILICONE FINISH S 1,5 BIELA 2,4 2,000 4,80 20,01 24,01
JUBIZOL SILICONE FINISH S 1,5 I - IV. CEN. TR. 2,4 2,320 5,57 20,78 24,94
JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0 BIELA 3,0 2,000 6,00 21,21 25,45
JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0 I - IV. CEN. TR. 3,0 2,320 6,96 22,17 26,60
JUBIZOL SILICONE FINISH T 2,0 BIELA 2,8 2,000 5,60 20,81 24,97
JUBIZOL SILICONE FINISH T 2,0 I - IV. CEN. TR. 2,8 2,320 6,50 21,71 26,05
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6.6 JUBIZOL systémy

JUBIZOL MW
systém na mieru s tepelnou izoláciou minerálna vlna (MW)

Fasádny tepelnoizolačný systém určený predovšetkým pre objekty vyššieho štandardu. Ako tepelnú izoláciu môžete 
použiť lamely alebo dosky z minerálnej (kamenej) vlny, na záverečnú vrstvu je k dispozícii viacej druhov záverečných 
JUBIZOL omietok. Systém je nehorľavý, preto je vhodný na tepelnú ochranu všetkých objektov (aj výšky nad 22 
m), kde je požadovaná najvyššia požiarna bezpečnosť. Vyznačuje sa aj veľkou paropriepustnosťou, ktorá je vo veľa 
prípadoch zo strany zákazníkov veľmi žiadúca, všetky záverečné omietky zabezpečujú pre systém napriek jeho 
dobrej paropriepustnosti spoľahlivú ochranu pred účinkami dažďovej vody.

Hlavné vlastnosti

� výber komponentov na mieru;
� vysoká požiarna bezpečnosť a dobrá zvuková izolácia;
� vzhľad hladeného alebo škrabaného fasádneho povrchu rôznych zrnitostí ;
� dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami.

Cena JUBIZOL FASÁDY s omietkami JUBIZOL SILICONE FINISH (SILIKÓNOVÝMI OMIETKAMI)  
pri 10 cm doskách z minerálnej vlny

Výrobok
Spotrebana

1 m2

Cena 
€/MJ

Cena 
€/m2

Cena kompletu 
€/m2 bez DPH

Cena kompletu  
€/m2 s DPH

FASÁDNA DOSKA Z MINERÁLNEJ VLNY  10 cm 1,0 13,00 13,00
JUBIZOL LEPIACA MALTA 12,0 0,495 5,94
JUBIZOL MRIEŽKA 160 g 1,1 0,750 0,83
UNIGRUND 0,15 2,222 0,33
SPOLU ZÁKLADNÁ ČASŤ 20,10

JUBIZOL SILICONE FINISH S 1.5 BIELA 2,4 2,000 4,80 24,90 29,88
JUBIZOL SILICONE FINISH S 1.5 I. - IV. CEN. TR 2,4 2,320 5,57 25,67 30,80
JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0 BIELA 3,0 2,000 6,00 26,10 31,32
JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0 I. - IV. CEN. TR. 3,0 2,320 6,96 27,06 32,47
JUBIZOL SILICONE FINISH T 2,0 BIELA 2,8 2,000 5,60 25,70 30,84
JUBIZOL SILICONE FINISH T 2,0 I. - IV. CEN. TR. 2,8 2,320 6,50 26,60 31,92
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6.6 JUBIZOL systémy

JUBIZOL EPS
systém na mieru s tepelnou izoláciou EPS

Systém JUBIZOL EPS je založený na znalostiach a skúsenostiach, ktoré sme získali v predchádzajúcich štyroch 
desaťročiach pri realizácii viac ako 10 miliónov m2 kontaktných fasádnych tepelnoizolačných systémov s tepelnou 
izoláciou z klasického expandovaného polystyrénu. Systém spĺňa potreby najväčšieho počtu zákazníkov. Realizácia je 
jednoduchá, preto je tento systém prvou voľbou aj väčšiny profesionálov.

Hlavné vlastnosti

� výber komponentov na mieru s výhodným pomerom cena/kvalita;
� systém s najnižším indikátorom životného prostredia Δoi3;
� veľký výber farebných odtieňov v hladenej alebo škrabanej štruktúre;
� dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami;
� dlhodobá farebná stabilita.

Cena JUBIZOL FASÁDY s omietkami JUBIZOL ACRYL FINISH (AKRYLÁTOVÝMI OMIETKAMI) pri 10 cm EPS F-W0

Výrobok
Spotrebana

1 m2

Cena 
€/MJ

Cena 
€/m2

Cena kompletu 
€/m2 bez DPH

Cena kompletu  
€/m2 s DPH

JUBIZOL EPS F-W0 10 cm 1,0 5,850 5,85
EPS LEPIACA MALTA 8,0 0,380 3,04
JUBIZOL MRIEŽKA 145 g 1,1 0,700 0,77
UNIGRUND 0,15 2,222 0,33
SPOLU ZÁKLADNÁ ČASŤ 9,99

JUBIZOL ACRYL FINISH S  1.5 BIELA 2,5 1,600 4,00 13,99 16,79
JUBIZOL ACRYL FINISH S  1.5 I. - IV. CEN. TR. 2,5 1,760 4,40 14,39 17,27
JUBIZOL ACRYL FINISH S  1.5 V. CEN. TR. 2,5 2,750 6,88 16,87 20,24
JUBIZOL ACRYL FINISH S  2,0 BIELA 3,0 1,600 4,80 14,79 17,75
JUBIZOL ACRYL FINISH S  2,0 I. - IV. CEN. TR. 3,0 1,760 5,28 15,27 18,32
JUBIZOL ACRYL FINISH S  2,0 V. CEN. TR. 3,0 2,750 8,25 18,24 21,89
JUBIZOL ACRYL FINISH S  2.5 BIELA 5,0 1,600 8,00 17,99 21,59
JUBIZOL ACRYL FINISH S  2.5 I. - IV. CEN. TR. 5,0 1,760 8,80 18,79 22,55
JUBIZOL ACRYL FINISH T 2,0 BIELA 2,5 1,600 4,00 13,99 16,79
JUBIZOL ACRYL FINISH T 2,0 I. - IV. CEN. TR. 2,5 1,760 4,40 14,39 17,27
JUBIZOL ACRYL FINISH T 2,0 V. CEN. TR. 2,5 2,750 6,88 16,87 20,24
JUBIZOL ACRYL FINISH T 2,5 BIELA 3,2 1,600 5,12 15,11 18,13
JUBIZOL ACRYL FINISH T 2,5 I. - IV. CEN. TR. 3,2 1,760 5,63 15,62 18,74
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6.7 Dodatočné systémové riešenia JUBIZOL 

JUBIZOL KULIRPLAST
jediný certifikovaný systém na sokle

Doplnkový systém KULIRPLAST je ideálne riešenie pre váš sokel a v kombinácii s ostatnými tepelnoizolačnými 
systémami JUBIZOL zabezpečuje riešenia súčasných architektonických trendov.

Hlavné vlastnosti

� veľká odolnosť fasádneho povrchu proti úderu a perforácii;
� vybrané unikátne farebné odtiene Kulirpast premium zabezpečujú želanú eleganciu;
� výborná odolnosť proti atmosférickému zaťaženiu.

Cena JUBIZOL FASÁDY s omietkou KULIRPLAST PREMIUM 1.8 pri 8 cm EPS F STRONG

Výrobok
Spotrebana

1 m2

Cena 
€/MJ

Cena 
€/m2

Cena kompletu 
€/m2 bez DPH

Cena kompletu  
€/m2 s DPH

JUBIZOL EPS F STRONG 8 cm 1,0 8,000 8,00
JUBIZOL LEPIACA MALTA 8,0 0,495 3,96
JUBIZOL MRIEŽKA 160 g 1,1 0,750 0,83
UNIGRUND 0,15 2,222 0,33
SPOLU ZÁKLADNÁ ČASŤ 13,12

JUBIZOL KULIRPLAST PREMIUM 1.8 4,5 2,160 9,72 22,84 27,40
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6.7 Dodatočné systémové riešenia JUBIZOL 

JUBIZOL Smooth
JUBIZOL SMOOTH je kontaktný fasádny tepelnoizolačný systém určený na realizáciu hladkých fasád. Systém, ktorého záverečnú 

vrstvu tvorí  jemná omietka JUBIZOL FINISH S 1,0 mm je určený na tepelnú ochranu nových a obnovu stávajúcich obytných, 
verejných a iných budov výšky do 22 m. JUBIZOL SMOOTH zdôrazní jednoduché povrchy novodobých stavieb, moderných 
tvarov a dodá prestížny, ušľachtilý vzhľad starších budov pri ich obnove. Je vhodný pre všetky druhy masívnych podkladov. 
Objekty môžu byť bez alebo s minimálnou ochranou fasádnych plôch pred poveternostnými vplyvmi. Systém je vhodný aj 
pre najnáročnejšie klimatické podmienky, aj vo veľmi znečistenom prostredí.

Hlavné vlastnosti
� povrch tepelnoizolačného systému je celkom rovný a zahladený;
� hladká fasáda dodá objektu prestížny a ušľachtilý vzhľad;
� znižuje možnosť usádzania nečistôt na fasádnom povrchu.

Komponenty systému
� Tepelná izolácia: JUBIZOL EPS F alebo JUBIZOL MW  
� Lepidlá a lepiace malty: JUBIZOL lepiaca malta, JUBIZOL Strong fix, JUBIZOL Ultralight fix
� Záverečné omietky: JUBIZOL finish S 1.0 mm
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6.7 Dodatočné systémové riešenia JUBIZOL 

JUBIZOL Horizontal
JUBIZOL HORIZONTAL je kontaktný tepelnoizolačný systém so záverečnou vrstvou z keramických dlaždíc, na vonkajšie 

pochôdzne podlahové povrchy (balkóny, terasy,…). Môže sa použiť v novostavbách a stávajúcich objektoch, kde súčasne 
riešime požiadavky dostatočnej a účinnej tepelnej izolácie a vyhovujúcu ochranu podlahových povrchov pred dažďovou 
vodou a inými poveternostnými vplyvmi. Realizáciou systému JUBIZOL HORIZONTAL účinne riešime zabránenie vzniku 
tepelných mostov na fasáde na chladných miestach ako sú balkóny a terasy, kde dochádza k veľkým tepelným stratám. 
Vzhľadom na to, že sa jedná o tenkovrstvý systém, pri ktorom nezhotovujeme betónové podlahy (potery) v hrúbke 5 
alebo viacej centimetrov, sa jeho aplikáciou, napriek dodatočným vrstvám tepelnej izolácie, vyhneme zvýšeniu výšky 
podláh. Systém je výborným riešením pri rekonštrukcii balkónov a terás, kde sme obmedzení  stávajúcou výškou prahu 
dverí, rámu balkónových dverí, schodu a iných styčných plôch so susednými povrchmi.

Hlavné vlastnosti
� účinne rieši problém tepelného mostu pri balkóne / terase;
� optimálna alternatíva k realizácii klasickej betónovej podlahy s tepelnou izoláciou EPS;
� racionálne riešenie pri obnove balkóna: namiesto betónovej podlahy (poteru) vyhotovíme systém JUBIZOL 

HORIZONTAL a takýmto spôsobom tepelne izolujeme balkónovú dosku.
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6.7 Dodatočné systémové riešenia JUBIZOL 

JUBIZOL Passive
JUBIZOL PASSIVE je vyhotovenie fasády JUBIZOL, kde sú detaily konštruované a optimalizované na použitie v pasívnej alebo 

nízkoenergetickej výstavbe. Tieto štandardizované detaily slúžia ako pomôcka, resp. návod pre architektov, investorov a 
zhotoviteľov, aby sa dosiahli vzduchotesné budovy bez tepelných mostov. JUB je prvým výrobcom tepelnoizolačného 
systému v Slovinsku, s certifikovanými riešeniami pre pasívnu výstavbu, preverenými a potvrdenými zo strany inštitútu 
Passivhaus, ako aj zo strany konzorcia Pasívny dom. Získaný certifikát od nemeckého inštitútu zabezpečuje vhodnosť 
fasádnych systémov JUBIZOL Strong, JUBIZOL Premium a JUBIZOL EPS pre pasívnu výstavbu.

Hlavné vlastnosti
� 10 krát menšia spotreba energie ako pri priemerných stávajúcich objektov;
� zabraňuje vzniku tepelných mostov, možnosti vzniku plesní vo vnútorných priestoroch a zabezpečuje  

väčšiu pohodu bývania;
� umožňuje získanie rôznych finančných dotácií.

Každý dom 
si zaslúži fasádny 
systém JUBIZOL.

ÚSPORA ENERGIE
DO 40%

SYSTÉMY S 
CERTIFIKÁTOM 

PASSIVE HOUSE*

               JUBIZOL poradenstvo: 0905 967 645 alebo jub@jub.sk

Fasádne systémy s 45-ročnou tradíciou.
Nákup fasády je múdra investícia, ktorá sa vyplatí pre nižšie 
náklady na vykurovanie a chladenie a zvýšenú hodnotu 
nehnuteľnosti.

* Certifikát renomovaného nemeckého inštitútu potvrdzuje
vhodnosť pasívnej výstavby fasádnych systémov JUBIZOL Strong, 
JUBIZOL Premium a JUBIZOL EPS.
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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 rôznych príčin. Vzhľadom na príčiny a na druh 
podkladu musíme vybrať správne výrobky na sanáciu takéhoto poškodenia. Poškodenia z dôvodu sadania alebo starnutia fasád 
na klasických fasádach alebo na tepelnoizolačných systémoch môžeme sanovať s Renovačnou omietkou. 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 okenných 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 problémy 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. 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 škodlivých 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 sanačným 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 určených, 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 popísanom v kapitole 8.2.

Každý dom 
si zaslúži fasádny 
systém JUBIZOL.

ÚSPORA ENERGIE
DO 40%

SYSTÉMY S 
CERTIFIKÁTOM 

PASSIVE HOUSE*

               JUBIZOL poradenstvo: 0905 967 645 alebo jub@jub.sk

Fasádne systémy s 45-ročnou tradíciou.
Nákup fasády je múdra investícia, ktorá sa vyplatí pre nižšie 
náklady na vykurovanie a chladenie a zvýšenú hodnotu 
nehnuteľnosti.

* Certifikát renomovaného nemeckého inštitútu potvrdzuje
vhodnosť pasívnej výstavby fasádnych systémov JUBIZOL Strong, 
JUBIZOL Premium a JUBIZOL EPS.
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JUBOSAN W110  sanačný postrek WTA
Popis a oblasť použitia

� JUBOSAN W110 SANAČNÝ POSTREK je priemyselne pripravená maltová zmes  
vyrobená na základe cementu, organických prísad a špeciálnych minerálnych plnív;

� má funkciu postreku pred nanášaním JUBOSAN W120 PODKLADNEJ OMIETKY;
� spolu s PODKLADNOU SANAČNOU OMIETKOU JUBOSAN W120 a SANAČNOU  

OMIETKOU JUBOSAN W130 tvorí 3K systém na sanáciu vlhkých stien,  
ktoré vyhovujú požiadavkám Merkblatt 2-9-04 WTA;

� spolu so SANAČNOU OMIETKOU JUBOSAN W130 tvorí 2K systém  
na sanáciu vlhkých stien.

Spotreba

 7 - 12 kg/m2;

 
      EN 998-1

JUBOSAN W130  sanačná omietka WTA
Popis a oblasť použitia

� JUBOSAN W130 SANAČNÁ OMIETKA je suchá priemyselne pripravená maltová zmes 
vyrobená na základe cementu, organických prísad a špeciálnych minerálnych plnív;

� je určená na realizáciu nových omietok na vlhkých stenách.

Spotreba

 cca 7 kg/m2 na vrstvu hrúbky cca 1cm;

 
        EN 998-1

JUBOSAN W120  podkladná sanačná omietka WTA
Popis a oblasť použitia

� JUBOSAN W120 PODKLADNÁ SANAČNÁ OMIETKA je suchá maltová zmes  
vyrobená na základe hydraulických spojív;

� je určený na sanáciu vlhkých alebo soľami poškodených stien;
� pri domurovaní väčších nerovností a dier slúži ako malta na murovanie;
� základ pred nanesením sanačnej omietky JUBOSAN W130;
� spolu so sanačným postrekom JUBOSAN W110 a sanačnou omietkou JUBOSAN W130 

tvorí 3K systém na sanáciu vlhkých stien, ktoré vyhovujú požiadavkám WTA.

Spotreba

 cca 15 kg/m2 na vrstvu hrúbky 1 cm;

 
        EN 998-1

7.1 Sanácie

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
sivý 3831000200810 paleta 48 20 kg 0,300 6,00 7,20

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
biely 3831000200827 paleta 48 12 kg 0,813 9,75 11,70

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
sivý 3838527442143 paleta 48 18 kg 0,500 9,00 10,80

7.2 Renovácie

RENOVAČNÁ OMIETKA  renovačná omietka
Popis a oblasť použitia

� RENOVAČNÁ OMIETKA je polymérnymi spojivami vylepšená mikroarmovaná  
fasádna vyrovnávacia hmota;

� používa sa predovšetkým na sanáciu popraskaných fasádnych a vnútorných  
povrchov a na vyrovnanie drsne upravených povrchov: vápennocementové,  
cementové, akrylátové, silikátové a iné dekoračné omietky;

� je vhodná na sanáciu tepelnoizolačných systémov;
� je vhodná na úpravu stien z pórobetónu.

Spotreba

 cca 1,4 kg/m2/1 mm;

 
        EN 998-1

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
sivý 3831000200797 paleta 48 20 kg 0,450 9,00 10,80
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JUBOSAN SANAČNÝ SYSTÉM  výpočet cien na 1m2 sanačného systému

Výrobok
Spotreba 

na 1 m2 MJ
Cena 
€/MJ

Cena
€/m2

Cena kompletu 
€/m2 bez DPH

Cena kompletu
€/m2 s DPH

JUBOSAN W110 SANAČNÝ POSTREK 9,5 kg 0,300 2,85

JUBOSAN W130 SANAČNÁ OMIETKA 7,0 kg 0,813 5,69

FINI OMET 1,0 4,2 kg 0,388 1,63

Spolu základná časť sanačného systému 10,17

ZÁVEREČNÁ ÚPRAVA VNÚTORNÝCH POVRCHOV

JUPOL CLASSIC 0,19 l 1,550 0,29 10,46 12,55

JUPOL BIO VÁPENNÁ VNÚTORNÁ FARBA 0,2 l 1,625 0,33 10,50 12,60

JUPOL BIO SILICATE 0,19 l 3,133 0,60 10,77 12,92

ZÁVEREČNÁ ÚPRAVA FASÁDNYCH POVRCHOV

Maľovanie so silikónovou farbou

SILICONEprimer 0,1 l 7,600 0,76

JUBOSILcolor silicone 0,2 l 7,719 1,54

Spolu 2,30 12,47 14,96

ZÁVEREČNÁ ÚPRAVA FASÁDNYCH POVRCHOV

Maľovanie so silikátovou farbou

SILICATEprimer 0,1 l 2,800 0,28

JUBOSILcolorsilikate 0,2 l 4,375 0,88

Spolu 1,16 11,33 13,60

7.3 JUBOSAN sanačný systém
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JUBOSAN SANAČNÝ SYSTÉM PODĽA WTA  výpočet cien na 1m2 sanačného systému

Výrobok
Spotreba 

na 1 m2 MJ
Cena 
€/MJ

Cena
€/m2

Cena kompletu 
€/m2 bez DPH

Cena kompletu
€/m2 s DPH

JUBOSAN W110 SANAČNÝ POSTREK 9,5 kg 0,300 2,85

JUBOSAN W120 PODKLADNÁ OMIETKA 15,0 kg 0,500 7,50

JUBOSAN W130 SANAČNÁ OMIETKA 7,0 kg 0,813 5,69

FINI OMET 1,0 4,2 kg 0,388 1,63

Spolu základná časť sanačného systému 17,67

ZÁVEREČNÁ ÚPRAVA VNÚTORNÝCH POVRCHOV

JUPOL CLASSIC 0,19 l 1,550 0,29 17,96 21,55

JUPOL BIO VÁPENNÁ VNÚTORNÁ FARBA 0,2 l 1,625 0,33 18,00 21,60

JUPOL BIO SILICATE 0,19 l 3,133 0,60 18,27 21,92

ZÁVEREČNÁ ÚPRAVA FASÁDNYCH POVRCHOV

Maľovanie so silikónovou farbou

SILICONEprimer 0,1 l 7,600 0,76

JUBOSILcolor silicone 0,2 l 7,719 1,54

Spolu 2,30 19,97 23,96

ZÁVEREČNÁ ÚPRAVA FASÁDNYCH POVRCHOV

Maľovanie so silikátovou farbou

SILICATEprimer 0,1 l 2,800 0,28

JUBOSILcolorsilikate 0,2 l 4,375 0,88

Spolu 1,16 18,83 22,60

7.3 JUBOSAN sanačný systém
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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 ako sú dlhá životnosť, dobré fyzikálne a mechanické vlastnosti a 
ľahká spracovateľnosť. Betón je zmes spojiva (cement), prísad (piesok, štrk, kamenivo, troska) 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 (karbonatizácia, 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 negatívnym vplyvom sa nedá 
celkom vyhnúť. Preto betón pomocou vhodných materiálov na jeho ochranu dodatočne chránime. Kombináciou 
uvedených podmienok ponúkame starostlivosť a trvácnosť betónových povrchov. V ponuke JUBu je viacej riešení na 
ochranu betónových povrchov, najznámejší náter je určite TAKRIL.
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8.1 Farby na betón

Cenník farieb na betón podľa vzorkovníka JUB

I. - IV. cen. trieda V. cen. trieda

Výrobok Balenie MJ €/MJ €/ks bez DPH €/ks s DPH €/MJ €/ks bez DPH €/ks s DPH

TAKRIL  farba na betón
5 l 8,400 42,00 50,40 14,400 72,00 86,40

16 l 7,188 115,00 138,00 12,000 192,00 230,40

Poznámka: I. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 1, II. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 2, III. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 3, 
                       IV. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 4, V. cenová trieda - čísla odtieňov začínajúce na 5

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

  1001 3838527569970 kartón 6 0,75 l 6,667 5,00 6,00
  2 3831000243367 kartón 6 0,75 l 6,667 5,00 6,00
  4 3831000243411 kartón 6 0,75 l 6,667 5,00 6,00
  5 3831000243435 kartón 6 0,75 l 6,667 5,00 6,00
  6 3831000243459 kartón 6 0,75 l 6,667 5,00 6,00
  7 3831000243480 kartón 6 0,75 l 6,667 5,00 6,00
  8 3831000243503 kartón 6 0,75 l 6,667 5,00 6,00
  9 3831000243527 kartón 6 0,75 l 6,667 5,00 6,00

  31 3838527487984 kartón 6 0,75 l 6,667 5,00 6,00
  101 3838527488004 kartón 6 0,75 l 6,667 5,00 6,00

  1001 3838527557984 kartón 2 5 l 6,400 32,00 38,40
  2 3838527059945 kartón 2 5 l 6,400 32,00 38,40
  6 3838527059983 kartón 2 5 l 6,400 32,00 38,40

  1001 3838527558028 vedro 16 l 5,313 85,00 102,00
  2 3838527259918 vedro 16 l 5,313 85,00 102,00

Bázy EAN kód/ks
Jednotka  
pre obj.

Počet ks  
v jednotke

Balenie (*) MJ Cena €/MJ Cena €/ks 
bez DPH

Cena €/ks 
s DPH

báza 1000 3838527556284 kartón 2 5 (4,50*) l 3,050 15,25 18,30

báza 2000 3838527556291 kartón 2 5 (4,75*) l 3,350 16,75 20,10

báza 1000 3838527558042 vedro 16 (14,40*) l 2,594 41,50 49,80

báza 2000 3838527558059 vedro 16 (15,20*) l 2,969 47,50 57,00

TAKRIL 
farba na betón

Nová generácia farieb na betón TAKRIL je vyrobená z technologicky 
progresívnych spojív, ktoré zabezpečujú vyššiu odolnosť odtieňov a krajší 
konečný vzhľad filmu.

Popis a oblasť použitia

� Takril je na základe polymérnych spojív vyrobená disperzná farba;
� používa sa na dekoračnú a protiprašnú ochranu vertikálnych betónových  

povrchov a iných cementom spevnených podkladov a vnútorných  
stenových povrchov;

� protiprašnú ochranu všetkých druhov cementom spevnených podláh  
v menej zaťažených priestoroch;

� ochrana betónu pred karbonatizáciou.

Spotreba

 180 - 200 ml/m2 pri dvoch vrstvách;

          

NOVÁ
GENERÁCIA
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8.1 Farby na betón

EPOKSIL  dvokomponentná epoxidová farba na betón

Popis a oblasť použitia

� EPOKSIL je na základe epoxidových a polyamínových živíc vyrobená  
2K disperzná farba.

� používa 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;

� ochrana betónu pred karbonatizáciou.

Spotreba

 250 - 350 g/m2 pri dvoch vrstvách;

 
          EN 13813

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

  2 3838527301297 kartón 2 6 kg 12,917 77,50 93,00

  3 3838527301303 kartón 2 6 kg 12,917 77,50 93,00

  7 3838527301310 kartón 2 6 kg 12,917 77,50 93,00

  8 3838527301334 kartón 2 6 kg 12,917 77,50 93,00

  10 3838527301327 kartón 2 6 kg 12,917 77,50 93,00

ELAKRIL  elastická farba na betón

Popis a oblasť použitia

� ELAKRIL je elastická farba vyrobená na základe polymérnych spojív;
� používa sa na dekoračnú a protiprašnú ochranu vertikálnych betónových  

a iných cementom spevnených povrchov;
� ochrana betónu pred karbonatizáciou.

Spotreba

 200 - 250 ml/m2 pri dvoch vrstvách;

 
          

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

biely 3838527420516 vedro 15 l 7,467 112,00 134,40
sivý (RAL 7035) 3838527420523 vedro 15 l 8,333 125,00 150,00

Bázy EAN kód/ks
Jednotka  
pre obj.

Počet ks  
v jednotke

Balenie (*) MJ Cena €/MJ Cena €/ks 
bez DPH

Cena €/ks 
s DPH

báza 1000 3838527420509 kartón 15 (13,50*) l 6,133 92,00 110,40
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JUBOSAN C110  antikorózna spojovacia malta

Popis a oblasť použitia

� 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 konštrukčne zaťažených povrchov a 
betónu ako podklad pod HRUBÚ REPROFILAČNÚ MALTU. Trieda R3.

Spotreba

 1,9 kg/m2 pre hrúbku 1 mm; 

 
        EN 998-1

JUBOSAN C120  hrubá reprofilačná malta
Popis a oblasť použitia

� je priemyselne pripravená jednozložková suchá maltová zmes,  
vyrobená na základe hydraulických spojív a obohatená polymérmi;

� obsahuje vlákna, ktoré zabraňujú zmrašťovaniu a zlepšujú jej fyzikálne vlastnosti;
� je určená na reprofiláciu a vyrovnanie konštrukčných poškodení  

betónových prvkov;
� malta je v čerstvom stave tixotropná a preto vhodná najmä na konštrukčné  

opravy šikmých, zvislých a stropných povrchov;
� Trieda R 3 - STN EN 1504-3: PCC malta na konštrukčné opravy.

Spotreba

 cca 20 kg/m2 pre vrstvu hrúbky 1 cm;

 
        EN 998-1

JUBOSAN C130  fasádny tmel na betón 
Popis a oblasť použitia

� je priemyselne pripravená suchá maltová zmes, vyrobená  
na základe hydraulických spojív a obohatená polymérmi;

� určená na jemnú úpravu betónových povrchov;
� používame ju na sanáciu konštrukčne zaťažených povrchov a ako tenkovrstvú 

omietku v systéme sanácie betónovych povrchov;
� na reprofiláciu a vyrovnávanie betónových prvkov;
� malta je v čerstvom stave tixotropná a preto vhodná najmä na konštrukčné opravy 

šikmých, zvislých a stropných povrchov;
� Trieda R 3 - STN EN 1504-3: PCC malta na konštrukčné opravy.

Spotreba

 cca 2,0 kg/m2 pre vrstvu hrúbky 1 mm;

 
        EN 998-1

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

sivý 3838527472157 paleta 48 20 kg 1,400 28,00 33,60

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

sivý 3838527586601 paleta 48 25 kg 1,020 25,50 30,60

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

sivý 3838527586472 paleta 48 25 kg 1,020 25,50 30,60

8.2 Sanácia betónových povrchov

NOVÁ
GENERÁCIA

NOVÁ
GENERÁCIA



H
yd

ro
iz

ol
ác

ia
 a

 o
sa

de
ni

e 
ke

ra
m

ic
ký

ch
 o

bk
la

do
v 

a 
dl

až
ie

b

9

90 www.jub.sk

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 alebo sklenými mozaikami. 
Týmto spôsobom dosiahneme estetický vzhľad obložených povrchov, lepšiu ochranu pred navlhnutím vodou, ochranu pred 
mechanickými poškodeniami, znečistením, jednoduché 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 priestory. 

Keramické obklady a dlažby sú najrozšírenejším spôsobom dekorácií kúpeľní a iných podobných priestorov. Vzhľadom k rozmanitosti 
farieb, tvarov a rozmerov pomáhajú našej predstavivosti pri navrhovaní priestorov a spĺňajú aj najodvážnejšie požiadavky. Často 
sa používajú aj na ochranu podlahových povrchov v ostatných obytných a nebytových 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 podlahových 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 ochrana je 
možná nanesením vodotesnej hmoty. Pred lepením obkladov a dlažieb tak na podklad povinne aplikujeme elastickú hydroizolačnú 
vrstvu s prislúchajúcimi tesniacimi páskami, manžetami a rohovými HYDROSOL 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.
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AKRINOL  
FUGALUX

škárovacia hmota

Popis a oblasť použitia

� AKRINOL FUGALUX je vylepšená prášková zmes vyrobená na 
základe cementu;

� používa sa na škárovanie stenových a podlahových obkladov 
z keramických obkladačiek a dlaždíc, klinkeru, sklených a iných 
mozaík, dosiek z prírodného alebo umelého kameňa;

� na dlažby v priestoroch s podlahovým vykurovaním. 

Spotreba

 0,5-1,5 kg/m, závisí od šírky a hĺbky 
škár a od veľkosti obkladačiek, resp. 
dlaždíc

 
    

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

 AKRINOL Fugalux Natura 111 3838527586687 karton 6 2 kg 2,600 5,20 6,24
 AKRINOL Fugalux Cream 112 3838527586700 karton 6 2 kg 2,250 4,50 5,40
 AKRINOL Fugalux Vanilla 113 3838527586724 karton 6 2 kg 2,250 4,50 5,40
 AKRINOL Fugalux Sienna 251 3838527586748 karton 6 2 kg 2,250 4,50 5,40
 AKRINOL Fugalux Red 211 3838527586762 karton 6 2 kg 2,600 5,20 6,24
 AKRINOL Fugalux Ocean 221 3838527586786 karton 6 2 kg 2,600 5,20 6,24
 AKRINOL Fugalux Grass 171 3838527586809 karton 6 2 kg 2,600 5,20 6,24
 AKRINOL Fugalux Silver 141 3838527586823 karton 6 2 kg 2,250 4,50 5,40
 AKRINOL Fugalux Antracite 142 3838527586847 karton 6 2 kg 2,250 4,50 5,40
 AKRINOL Fugalux Graphite 143 3838527586861 karton 6 2 kg 2,250 4,50 5,40
 AKRINOL Fugalux Black 151 3838527586885 karton 6 2 kg 2,250 4,50 5,40

NOVÁ PODOBA

NOVÉ ODTIENE

ZMENA NÁZVU
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9.1 Príprava podkladu

HYDROSOL Superflex (HIDROZOL SUPERFLEX)  2K elastická vodotesná hmota
Popis a oblasť použitia

� Môže sa nanášať v 2 vrstvách;
� spotreba: 1,5 kg/m2 na vrstvu hrúbky 1 mm; 
� na náročné vonkajšie a vnútorné povrchy;
� výnimočne ľahké a jednoduché nanášanie (štetec alebo hladidlo);
� veľmi elastická s dlhodobou vodotesnou ochranou; 
� zabraňuje degradácii betónu; 
� ochrana na pozitívny tlak vody (potvrdenie ZAG); 
� dobre premostí trhliny.

Spotreba

 cca 1,5 kg/m2 na vrstvu 
hrúbky 1 mm;

 
      

Zložka EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

A 3838527528854 vrece 20 kg 0,875 17,50 21,00
B 3838527528861 vedro 7,5 kg 6,067 45,50 54,60

9.2 Vodotesné hmoty

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

modrý 3838527589367 vedro 8 2 kg 6,500 13,00 15,60

AKRINOL SUPER GRIP   
špeciálny prednáter na nenasiakavé podklady

Popis a oblasť použitia
� Používa sa ako spojovací mostík pri lepení keramických obkladov na staré  

keramické obklady a na natieranie ostatných veľmi hladkých a nenasiakavých 
(betónových) povrchov pred lepením rôznych obkladov;

� náter podstatne zvyšuje drsnosť podkladu; 
� zabezpečuje lepšiu prídržnosť pre nanesenú omietku, resp. lepidlo; 
� egalizuje nasiakavosť podkladu; 
� veľmi dobrá vodoodpudivosť;
� nie je potrebné neustále miešanie a umožňuje ľahšie nanášanie;
� obsahuje vlákna;
� podklad, na ktorý sa nanáša AKRINOL Super Grip musí byť čistý,  

suchý (max. 3% vlhkosti) a bez mastnoty;
� betónové podklady musia byť staré minimálne 28 dní.

Spotreba 
 100 - 150 g/m2, závisí od nasiakavosti a drsnosti;

NOVINKA

HYDROSOL Elastic (HIDROZOL ELASTIK)  elastická vodotesná hmota
Popis a oblasť použitia
� HYDROSOL Elastic (HIDROZOL ELASTIK) je suchá priemyselne pripravená malta,  

vyrobená na základe cementu;
� používa sa na realizáciu elastickej vodotesnej ochrany v kúpeľniach, na balkónoch, terasách,  

v bazénoch pred lepením keramických obkladov a dlažieb;
� používa sa na realizáciu elastickej vodotesnej ochrany vonkajších a vnútorných betónových  

a cementových povrchov;
� používa sa na ochranu podzemných častí stavebných objektov pred pôsobením zemnej vlhkosti a vody.

Spotreba
 cca 1,5 kg/m2 na vrstvu 

hrúbky 1 mm;

 
      

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
sivý 3838527301556 vrece 18 kg 2,600 46,80 56,16

NOVÁ
PODOBA

NOVÁ
PODOBA

ZMENA
NÁZVU

ZMENA
NÁZVU
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9.2 Vodotesné hmoty

9.3 Tesniace pásky a manžety

HYDROSOL Classic (HIDROZOL)  vodotesná hmota

Popis a oblasť použitia

� HYDROSOL Classic (HIDROZOL) je suchá priemyselne pripravená malta,  
vyrobená na základe cementu;

� používa sa na realizáciu vodotesnej ochrany vonkajších a vnútorných  
betónových cementových povrchov ako napr. vodné nádrže,  
kanalizačné systémy, sokle, betónové ploty atď.;

� používa sa na ochranu podzemných častí stavebných objektov  
pred pôsobením zemnej vlhkosti a vody.

Spotreba

 cca 1,5 kg/m2 na vrstvu 
hrúbky 1 mm;

 
      

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
sivý 3838527558110 vrece 5 kg 0,950 4,75 5,70
sivý 3838527301532 vrece 20 kg 0,820 16,40 19,68

HYDROSOL TESNIACA PÁSKA  tesniaca páska

Popis a oblasť použitia

� na armovanie elastickej vodotesnej hmoty HYDROSOL Elastic (HIDROZOL ELASTIK);
� elastická tesniaca páska na tesnenie a zosilnenie prechodov medzi stenovými  

a podlahovými povrchmi, na elastické tesnenie dilatačných škár.

 

  

HYDROSOL VONKAJŠÍ ROHOVÝ PRVOK  vonkajší roh

Popis a oblasť použitia

� na armovanie elastickej vodotesnej hmoty HYDROSOL Elastic (HIDROZOL ELASTIK);
� elastický vonkajší rohový prvok na tesnenie spojov a dilatačných škár v rohoch.

 

  

HYDROSOL VNÚTORNÝ ROHOVÝ PRVOK  vnútorný roh

Popis a oblasť použitia

� na armovanie elastickej vodotesnej hmoty HYDROSOL Elastic (HIDROZOL ELASTIK);
� elastický vnútorný rohový prvok na tesnenie spojov a dilatačných škár v rohoch.

 

  

EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

8595244840496 kartón rolka 50 m 1 bm 1,250 1,25 1,50

EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

8595244840519 kartón 25 1 ks 3,350 3,35 4,02

EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

8595244840502 kartón 25 1 ks 3,350 3,35 4,02

NOVÁ
PODOBA

ZMENA
NÁZVU
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9.4 Lepidlá na keramické obklady a dlažby

AKRINOL ELASTIC (AKRINOL ELASTIK)   
elastické lepidlo na keramické obklady a dlažby (C2TS1)
Popis a oblasť použitia

� AKRINOL ELASTIC (AKRINOL ELASTIK) je elastické stavebné lepilo vyrobené na 
základe cementu a špeciálnych prísad;

� je vhodné na lepenie keramických obkladačiek, dlaždíc, klinkeru,  
sklenej a inej mozaiky na stenové a podlahové povrchy;

� na lepenie dlažby v objektoch s podlahovým vykurovaním;
� na lepenie keramických obkladačiek na staré keramické obklady.

Spotreba

 2 až 3 kg/m2, závisí od veľkosti  
obkladačiek a dlaždíc;

 
      

EN 12004
EN 12002

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

sivý 3831000200742 balík 4 5 kg 0,800 4,00 4,80
sivý 3831000200759 vrece 20 kg 0,500 10,00 12,00

AKRINOL FLEX  flexibilné lepidlo na keramické obklady a dlažby (C2TE S1)

Popis a oblasť použitia

� AKRINOL FLEX je flexibilné stavebné lepidlo vyrobené na základe  
cementu a špeciálnych prísad;

� je vhodné na lepenie keramických obkladačiek, dlaždíc, klinkeru,  
sklenej a inej mozaiky na stenové a podlahové povrchy;

� na lepenie dlažby v objektoch s podlahovým vykurovaním;
� na lepenie keramických obkladačiek na staré keramické obklady;
� na lepenie keramických obkladov v bazénoch;
� na problematické podklady.

Spotreba

 2 až 3 kg/m2, závisí od veľkosti  
obkladačiek a dlaždíc;

     
  

EN 12004
EN 12002

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
sivý 3838527428321 vrece 25 kg 0,520 13,00 15,60

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
sivý 3838527560342 vrece 25 kg 0,340 8,50 10,20

AKRINOL UNIFLEX 
flexibilné lepidlo so zníženým sklzom

AKRINOL UNIFLEX je vylepšené flexibilné stavebné lepidlo so zníženým 
sklzom, vyrobené na základe cementu a polymérnych spojív. Je vhodné 
na lepenie keramických dlažieb a obkladov, klinkeru, mozaiky na stenové 
a podlahové povrchy. Používa sa na viacej zaťažené vnútorné a menej 
zaťažené vonkajšie povrchy.

Popis a oblasť použitia

� Trieda C2T (EN 12004);
� vysoká prídržnosť;
� teplotný rozsah od - 40 do +70°C;
� pre vonkajšie a vnútorné použitie.

Spotreba 

 3 kg/m2, závisí od veľkosti obkladačiek a dlaždíc;

      EN 12004

NOVINKA

NOVÁ
PODOBA

NOVÁ
PODOBA

ZMENA
NÁZVU
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9.4 Lepidlá na keramické obklady a dlažby

AKRINOL LIGHT  vyľahčené lepidlo na keramické obklady a dlažby (C1T)
Popis a oblasť použitia
� o 40% väčšia výdatnosť (o 40% viacej m2); 
� trieda C1T (EN 12004); 
� mimoriadne ľahké nanášanie;
� hrúbka vrstvy do 5 mm;
� predĺžená doba spracovania;
� na vnútorné a vonkajšie použitie;
� balenie: 20 kg;
� trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov.

Spotreba
 1,5 až 2,5 kg/m2, závisí od veľkosti  

obkladačiek a dlaždíc;

 
      EN 12004

AKRINOL CLASSIC (AKRINOL) 
lepidlo na keramické obklady, dlažby a pórobetón (C1T)
Popis a oblasť použitia

� AKRINOL CLASSIC (AKRINOL) je viacúčelové  stavebné lepidlo  
vyrobené na základe cementu;

� je vhodné na lepenie keramických obkladačiek, dlaždíc, klinkeru, sklenej a inej 
mozaiky na neproblematické stenové a podlahové povrchy;

� na lepenie pórobetónových blokov pri stavbe ľahkých nosných a deliacich stien;
� vhodné na lepenie dlažby v objektoch s podlahovým vykurovaním.

Spotreba

 2 až 3 kg/m2, závisí od veľkosti  
obkladačiek a dlaždíc;

 
      EN 12004

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

sivý 3838527518626 vrece 20 kg 0,360 7,20 8,64

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

sivý 3831000200292 balík 4 5 kg 0,450 2,25 2,70
sivý 3831000200308 balík 20 kg 0,275 5,50 6,60

NOVÁ
PODOBA

NOVÁ
PODOBA
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AKRINOL FUGALUX (FUGALUX)  škárovacia hmota

Popis a oblasť použitia
� AKRINOL FUGALUX (FUGALUX) je vylepšená prášková zmes  

vyrobená na základe cementu;
� používa sa na škárovanie stenových a podlahových obkladov z keramických 

obkladačiek a dlaždíc, klinkeru, sklených a iných mozaík, dosiek z prírodného 
alebo umelého kameňa;

� na dlažby v priestoroch s podlahovým vykurovaním.  

Spotreba 
 0,5 - 1,5 kg/m2, závisí od šírky a hĺbky škár a od veľkosti obkladačiek,  
resp. dlaždíc;

     

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

  10 3838527394565 kartón 6 2 kg 2,250 4,50 5,40

  11 3838527399362 kartón 6 2 kg 2,250 4,50 5,40

  12 3838527399379 kartón 6 2 kg 2,250 4,50 5,40

  13 3838527399386 kartón 6 2 kg 2,250 4,50 5,40

  14 3838527394572 kartón 6 2 kg 2,250 4,50 5,40

  18 3838527399423 kartón 6 2 kg 2,600 5,20 6,24

  20 3838527399447 kartón 6 2 kg 2,600 5,20 6,24

  22 3838527399461 kartón 6 2 kg 2,600 5,20 6,24

  25 3838527399492 kartón 6 2 kg 2,600 5,20 6,24
NOVINKA   111 Natura 3838527586687 kartón 6 2 kg 2,600 5,20 6,24
NOVINKA   112 Cream 3838527586700 kartón 6 2 kg 2,250 4,50 5,40
NOVINKA   113 Vanilla 3838527586724 kartón 6 2 kg 2,250 4,50 5,40
NOVINKA   251 Sienna 3838527586748 kartón 6 2 kg 2,250 4,50 5,40
NOVINKA   211 Red 3838527586762 kartón 6 2 kg 2,600 5,20 6,24
NOVINKA   221 Ocean 3838527586786 kartón 6 2 kg 2,600 5,20 6,24
NOVINKA   171 Grass 3838527586809 kartón 6 2 kg 2,600 5,20 6,24
NOVINKA   141 Silver 3838527586823 kartón 6 2 kg 2,250 4,50 5,40
NOVINKA   142 Antracite 3838527586847 kartón 6 2 kg 2,250 4,50 5,40
NOVINKA   143 Graphite 3838527586861 kartón 6 2 kg 2,250 4,50 5,40
NOVINKA   151 Black 3838527586885 kartón 6 2 kg 2,250 4,50 5,40

  10 3838527394589 kartón 4 5 kg 1,500 7,50 9,00

  14 3838527401942 kartón 4 5 kg 2,000 10,00 12,00

9.5 Škárovacie hmoty

NOVÁ
PODOBA

NOVÉ 
ODTIENE

ZMENA 
NÁZVU
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JUBOFLEX ACRYL (JUBOFLEX AKRIL)  akrylátová tesniaca hmota

Popis a oblasť použitia

� JUBOFLEX ACRYL (JUBOFLEX AKRIL) je jednozložková tesniaca hmota  
na základe akrylátovej disperzie;

� na trvalo elastické tesnenie pórovitých materiálov (sadrové dosky, keramické obklady, betón, peno-
betón...), styčných škár medzi rámami okien, dverí, medzi sadrokartónovými doskami a betónovými 
konštrukciami, medzi rôznymi pórovitými materiálmi a na opravy menších trhlín na stenách;

� na tesnenie vlhkých povrchov.

 

    

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

  biely 3838527408033 kartón 12 300 ml ks 2,500 2,50 3,00

JUBOFLEX MS FLEX (JUBOFLEX MS)  polymérna tesniaca hmota

Popis a oblasť použitia

� JUBOFLEX MS FLEX (JUBOFLEX MS) je jednozložková tesniaca hmota na základe hybridného MS polyméru;
� na 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;

� výborná prídržnosť na väčšinu stavebných materiálov – betón, tehla, drevo, hliník, železo, 
nerezová oceľ, meď a rôzne plasty.

 

  

JUBOFLEX SILICONE (JUBOFLEX SILIKON)  silikónová univerzálna tesniaca 
hmota
Popis a oblasť použitia

� JUBOFLEX SILICONE (JUBOFLEX SILIKON) je trvalo elastická, neutrálna, silikónová, jednozložková tesniaca hmota;
� na trvalo elastické tesnenie škár medzi rôznymi materiálmi vo vlhkých priestoroch (kúpeľne, kuchyne, 

sprchovacie kabínky...);
� tesnenie stykov rôznych materiálov (keramika, sklo, drevo, betón, väčšina umelých hmôt, oceľ, hliník ...);
� na zasklievanie a na montáž skla do drevených, hliníkových a PVC rámov a na tesnenie dilatačných škár v stavebníctve;
� vhodná na polykarbonátové dosky.

 

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

  biely 3838527407890 kartón 12 300 ml ks 6,250 6,25 7,50

  slonová kosť 3838527407913 kartón 12 300 ml ks 6,250 6,25 7,50

  bežový 3838527407937 kartón 12 300 ml ks 6,250 6,25 7,50

  manhatan 3838527407951 kartón 12 300 ml ks 6,250 6,25 7,50

  sivý 3838527407975 kartón 12 300 ml ks 6,250 6,25 7,50

  karamel 3838527408019 kartón 12 300 ml ks 6,250 6,25 7,50

  transparentný  3838527421582 kartón 12 300 ml ks 6,250 6,25 7,50

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH

  biely 3838527408057 kartón 12 290 ml ks 7,000 7,00 8,40

  sivý 3838527408064 kartón 12 290 ml ks 7,000 7,00 8,40

9.6 Tesniace hmoty

ZMENA
NÁZVU

ZMENA
NÁZVU

ZMENA
NÁZVU
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9.7 AKRINOL systémové riešenia

AKRINOL RESTORE
systém na obnovu starých keramických dlažieb

Systém je nevyhnutný všade tam, kde chceme priestorom vdýchnuť nový vzhľad bez toho, aby sme museli 
vykonať väčšie búracie práce. Kľúčovým komponentom systému je základný náter AKRINOL SUPER GRIP, ktorý 
predstavuje spojovací mostík medzi starou keramikou a inými cementovými výrobkami. Do systému je zahrnutá 
aj samonivelačná rozlievajúca sa vyrovnávacia hmota JUBOFLOOR 1-10, ktorou nerovné podklady čo najlepšie 
vyrovnáme a takto ich pripravíme na realizáciu novej keramiky na starý podklad. Zároveň môžeme do vyrovnávacej 
hmoty osadiť elektrické podlahové vykurovanie v priestoroch, kde predtým nebolo zhotovené.

Použitie:
� Chceme jednoduchým spôsobom obnoviť vzhľad priestoru.
� Stará keramika má dobrú prídržnosť na podklad, resp. nechceme ju z akéhokoľvek dôvodu odstrániť.
� Chceme namontovať podlahové vykurovanie.

Informatívny výpočet pre realizáciu keramických obkladov v systéme AKRINOL RESTORE

Výrobok Spotreba kg/m2 Cena €/MJ Cena €/m2 bez DPH

AKRINOL Super Grip 0,12 6,50 0,78
JUBOFLOOR 1-10 (voliteľný) 0,94 0,90 1,22
AKRINOL Flex alebo Elastic 2,50 0,50 1,25
AKRINOL Fugalux 0,80 1,50 1,20

1. Stará keramická dlažba
2. Základný náter 

AKRINOL Super Grip
3. Elektrické podlahové 

vykurovanie - podľa potreby
4. Podlahová vyrovnávacia 

hmota - JUBOFLOOR 1-10 
(pri použití podlahového 
vykurovania, inak túto vrstvu 
vynecháme)

5. Lepenie keramickej dlažby: 
AKRINOL Uniflex alebo AKRINOL 
Elastic alebo AKRINOL Flex

6. Škárovanie: AKRINOL Fugalux
7. Tesnenie stykov  

(medzi dlaždicami):  
JUBOFLEX Silicone

8. Tesnenie stykov  
(medzi dlaždicami a stenou): 
JUBOFLEX Acryl1

8

7
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9.7 AKRINOL systémové riešenia

AKRINOL FLEX BASE
systém na položenie keramickej dlažby na flexibilný podklad

Systém používame na montovaných a podobných menej tuhých podkladoch, kde je potrebné povrchy vhodne 
esteticky a funkčne ochrániť. Jeho dôležitým komponentom je vodotesná hmota HYDROSOL Superflex, do ktorej 
je osadená mriežka. Spolu prispievajú k väčšej pružnosti systému a v dôsledku toho k jeho trvanlivosti a stabilite.

Použitie:
� Na montáž keramiky na steny a podlahy montovaných objektov.
� Na úpravu montovaných podkladov (sadrokartónové dosky, OSB dosky, ...).

Informatívny výpočet pre realizáciu keramických obkladov v systéme AKRINOL FLEX BASE

Výrobok Spotreba kg/m2 Cena €/MJ Cena €/m2 bez DPH

AKRINOL Super Grip 0,12 6,50 0,78
HYDROSOL Superflex (2 vrstvy) 3,00 2,48 7,44
výstužná mriežka 1,10 0,70 0,77
AKRINOL Flex alebo Elastic 2,50 0,50 1,25
AKRINOL Fugalux 0,80 1,50 1,20

1. Flexibilná podlaha: 
OSB dosky, sadrokartónové 
dosky a pod.

2. Základný náter:  
AKRINOL Super Grip

3. Hydroizolácia: 1. a 2. vrstva 
HYDROSOL Superflex alebo 
HYDROSOL Elastic

4. Výstužná vrstva:  
výstužná mriežka

5. Lepenie keramickej dlažby: 
AKRINOL Elastic alebo 
AKRINOL Flex

6. Škárovanie:  
AKRINOL Fugalux

7. Tesnenie stykov  
(medzi dlaždicami):  
JUBOFLEX Silicone

8. Tesnenie stykov (medzi 
dlaždicami a stenou):  
JUBOFLEX Acryl

1

8

7
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9.7 AKRINOL systémové riešenia

AKRINOL EXTRA LIGHT
systém, ktorý prispieva k lepšej izolácii a menšiemu  
povrchovému zaťaženiu

Základom systému je lepidlo AKRINOL Light, ktoré je veľmi výdatné, viacúčelové stavebné lepidlo s pridaným EPS 
granulátom. Je vhodné aj na lepenie dlažby v objektoch s podlahovým vykurovaním. Kombinácia lepidla AKRINOL 
Light s vhodným izolačným poterom, nám umožňuje použitie systému tam, kde sú nosnosti konštrukcií obmedzené 
(staré objekty, vyhotovenie ďalších šikmých povrchov, rovné strechy a terasy, veľké rozpony, klenby, drevené stropy, ...).  
Konštrukciu môžeme odľahčiť až do 80%.

Použitie:
� Menšie zaťaženie na podklad keramická dlažba.
� Väčšia vrstva hrúbky lepidla.
� Lepšia tepelná a zvuková izolácia podkladu.

Informatívny výpočet pre realizáciu keramických obkladov v systéme AKRINOL EXTRA LIGHT

Výrobok Spotreba kg/m2 Cena €/MJ Cena €/m2 bez DPH

Alternatíva 1
AKRINOL Super Grip 0,12 6,50 0,78
AKRINOL Light 2,00 0,36 0,72
AKRINOL Fugalux 0,80 1,50 1,20

Alternatíva 2
JUBOFLOOR 1-10 0,94 0,90 1,22
AKRINOL Light 2,00 0,36 0,72
AKRINOL Fugalux 0,80 1,50 1,20

1. Ľahký izolačný  
poter alebo

2. Základný náter: 
AKRINOL Super Grip 
(na vhodne pripravený 
poter)

3. Podlahová 
vyrovnávacia hmota: 
JUBOFLOOR 1-10 (ak je 
potrebné dodatočné 
vyrovnanie poteru)

4. Lepenie keramickej 
dlažby: AKRINOL Light

5. Škárovanie:  
AKRINOL Fugalux

6. Tesnenie stykov 
(medzi dlaždicami): 
JUBOFLEX Silicone

7. Tesnenie stykov 
(medzi dlaždicami a 
stenou):JUBOFLEX Acryl

1
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9.7 AKRINOL systémové riešenia

AKRINOL REVITAL
systém na položenie keramickej dlažby  
na poškodenom betónovom podklade

Systém sa výborne hodí na betónové povrchy, ako sú terasy a iné betónové povrchy, ktoré boli dlhšiu dobu 
vystavené atmosférickým vplyvom a je potrebné ich pred montážou keramickej dlažby vhodne sanovať. 
Základom systému je výrobok na sanáciu betónových povrchov – JUBOSAN C, ktorým môžeme veľmi účinne 
riešiť problémy vážne poškodených povrchov, okrem toho podklad pripravíme na realizáciu hydroizolácie.

Použitie:
� Najskôr sanácia poškodených vonkajších a vnútorných betónových povrchov.
� Dobrá vodotesnosť.
� Systém veľmi dobre prenáša zaťaženia vplyvom teplotnej  rozťažnosti povrchov.

Informatívny výpočet pre realizáciu keramických obkladov v systéme AKRINOL REVITAL

Výrobok Spotreba kg/m2 Cena €/MJ Cena €/m2 bez DPH

JUBOSAN C120 (podľa potreby)
HYDROSOL Superflex (2 vrstvy) 3,00 2,48 7,44
výstužná mriežka 1,10 0,70 0,77
AKRINOL Flex alebo Elastic 2,50 0,50 1,25
AKRINOL Fugalux 0,80 1,50 1,20

1. Poškodený betónový 
povrch

2. Sanačná malta: JUBOSAN 
C120 (ak je betónový 
povrch poškodený po 
výstuž použijeme ešte 
antikor spojovaciu maltu 
JUBOSAN C110)

3. Hydroizolácia:  
1. a 2. vrstva HYDROSOL 
Superflex alebo 
HYDROSOL Elastic

4. Výstužná vrstva: 
výstužná mriežka

5. Lepenie keramickej 
dlažby: AKRINOL Elastic 
alebo AKRINOL Flex

6. Škárovanie:  
AKRINOL Fugalux

7. Tesnenie stykov: 
JUBOFLEX Silicone
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9.8 HYDROSOL systémy

HYDROSOL KÚPEĽNE
Systém na hydroizoláciu a osadenie keramických obkladov  
a dlažieb v kúpeľni

Realizácii kúpeľne − ako jednému z najčastejšie používanému a funkčne najrozmanitejšiemu priestoru − 
je potrebné venovať dostatok času a starostlivú prípravu. Dôležitým prvkom v priestoroch, kde môže 
dôjsť aj k vyliatiu vody, je hydroizolácia.

Použitie:
� Pre kúpeľne a iné priestory, kde potrebujeme úplnú vodotesnosť.
� Systém môžeme použiť tak pri novostavbách ako aj pri rekonštrukciách – ak máme  

na podlahách a stenách stávajúce obklady použijeme prednáter AKRINOL Super Grip,  
ako pri systéme AKRINOL Restore.

� Správnym vyhotovením systému a použitím tesniacich prvkov zabezpečíme maximálnu  
vodotesnosť povrchu, na ktorý osadíme keramické obklady a dlažby.

1

2

2

3

3

4

5

6

1. Hydroizolácia: 
1. vrstva HYDROSOL Elastic

2. Hydroizolácia: Hydrosol tesniaca 
páska alebo manžeta

3. Hydroizolácia: 2. vrstva 
HYDROSOL Elastic + JUBIZOL 
armovacia mriežka (podlahy)

4. Hydroizolácia:  
3. vrstva HYDROSOL Elastic

5. Lepenie keramiky:  
AKRINOL Classic, AKRINOL Elastic, 
AKRINOL Flex

6. Škárovanie: AKRINOL Fugalux
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9.8 HYDROSOL systémy

HYDROSOL BALKÓNY
Systém na hydroizoláciu a osadenie keramických dlažieb  
na balkónoch a terasách

Balkóny a terasy sú dôležité vonkajšie časti budov, pretože nám slúžia ako kontakt s vonkajším prostredím 
alebo ako priestor určený na strávenie voľného času. Z dôvodu svojej polohy sú ich povrchy vystavené 
poveternostným vplyvom (veľké teplotné výkyvy, dážď), ako aj iným vplyvom prostredia. Balkóny majú 
zvyčajne menšie plochy ako terasy a  sú to konzoly z  obvodovej steny objektov, zatiaľ čo terasy sú 
priestory okolo budovy alebo na nej. 

Rozdiel medzi terasou a balkónom je, že pod terasou sa niekedy nachádzajú obytné (vykurované 
miestnosti) alebo iné priestory (garáže, pivnice) a  rozdiely teplôt medzi priestorom pod terasou 
a exteriérom môžu byť pomerne veľké.

Použitie:
� Pre balkóny a terasy v novostavbách a pri obnove balkónov a terás, kde sú existujúce potery.
� Zabránime kapilárnej nasiakavosti vody z podkladu na povrch.
� Pri rekonštrukcii balkónov a terás, resp. pri systémoch bez poteru odporúčame použitie  

JUBIZOLu Horizontal.

4

2

5

5

6

7

8

9

3

1

1. Nový cementový poter
2. EPS EUROTHERM 150
3. Sanácia alebo spevnenie 

rohov: JUBIZOL rohový profil  
a JUBIZOL lepiaca malta

4. Hydroizolácia:  
1. vrstva HYDROSOL Elastic

5. Hydroizolácia:  
HYDROSOL tesniaca páska

6. Hydroizolácia:  
2. vrstva HYDROSOL Elastic + 
JUBIZOL armovacia mriežka

7. Hydroizolácia:  
3. vrstva HYDROSOL Elastic

8. Lepenie keramickej dlažby:  
AKRINOL Elastic, AKRINOL Flex

9. Škárovanie: AKRINOL Fugalux



H
yd

ro
iz

ol
ác

ia
 a

 o
sa

de
ni

e 
ke

ra
m

ic
ký

ch
 o

bk
la

do
v 

a 
dl

až
ie

b

9

104 www.jub.sk * Množstvo pred tónovaním. Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte technický list a kartu bezpečnostných údajov.

9.8 HYDROSOL systémy

HYDROSOL STENA
Systém na hydroizoláciu podporných a oporných múrov

Podporné a oporné múry sú objekty, ktoré majú tak funkčnú ako aj estetickú funkciu. Pomocou týchto 
múrov zadržujeme zeminu pred zosunutím, resp. sadaním, zároveň s nimi môžeme vyrovnať terén. Sú 
neoddeliteľnou súčasťou okolia objektu, na druhej strane podporný alebo oporný múr skrášli okolie 
objektu, takže je dôležitý aj jeho estetický vzhľad. Rozdiel medzi oporným a podporným múrom 
je v tom, že oporný múr zabraňuje zosuvu terénu a vyrovnáva terén a podporný múr chráni, resp. 
podopiera násyp. 

Použitie:
� Pri výstavbe nových podporných a oporných múrov, ako aj pri ich rekonštrukcii.
� Správnou realizáciou systému, ochránime betón pred atmosférickými vplyvmi  

a pred prenikaním vody spoza múru.
� Vhodnou farbou alebo dekoračnou omietkou dosiahneme estetickú úpravu ich konštrukcie.

Nový oporný múr − predná strana

1. Hydroizolácia:  
3x vrstva hmotou HYDROSOL Classic

2. Dekoračná ochrana:   
2x farba na betón Elakril alebo Takril

Nový oporný múr − zadná strana

1. Hydroizolácia:  
3x vrstva hmotou HYDROSOL Classic

2. Ochrana hydroizolácie

2

1 1
2
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9.8 HYDROSOL systémy

Vysvetlenie klasifikácie lepidiel  
a škárovacích hmôt

Väčšina výrobkov zo skupiny AKRINOL má CE označenie, ktoré zabezpečuje kvalitu v súlade so všetkými 
predpismi a normami, ktoré platia pre stavebné materiály v rámci EÚ. Toto označenie zabezpečuje a 
potvrdzuje kvalitu a vysoké štandardy výrobcu vo fáze výskumu, vývoja a výroby. 

Všetky výrobky AKRINOL sú vyrobené v súlade s najprísnejšími európskymi normami (EN), ktoré 
zabezpečujú kvalitu a bezpečnosť.

Klasifikácia lepidiel pre keramické obklady a dlažby EN 12004
� C1 štandardné lepidlo na základe cementu
� C2 špeciálne lepidlo na základe cementu

Ďalšia klasifikácia, kde sú stanovené charakteristiky lepidiel  je nasledovná:
� T Lepidlo so zníženým sklzom
� E Lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia

Klasifikácia lepidiel pre keramické obklady a dlažby norma EN 12002
� Norma, ktorá stanovuje priečnu deformáciu lepidiel na báze cementu 
� S1 Lepidlo so zvýšenou flexibilitou ≥ 2.5 mm deformovateľnosťou

Škárovacie hmoty

Klasifikácia škárovacích hmôt podľa normy EN 13888. Norma, ktorá stanovuje kritériá a metódy 
klasifikácie škárovacích hmôt na keramiku, kameň a ostatné obklady, na podlahy a steny.

Škárovacie hmoty sú zatriedené do dvoch kategórií.
� CG1 Obyčajná škárovacia hmota na základe cementu, ktorá vyhovuje minimálnym požiadavkám
� CG2 Špeciálna škárovacia hmota na základe cementu

Ďalšia klasifikácia, kde sú stanovené charakteristiky škárovacích hmôt  je nasledovná 
� Ar zvýšená odolnosť proti obrusovaniu
� W znížená nasiakavosť vody

AKRINOL Fugalux má označenie CG2ArW, čo znamená, že je špeciálna škárovacia hmota, ktorá má 
zvýšenú odolnosť proti oteru a zníženú nasiakavosť vody. 

druh lepidla typ a trieda popis

AKRINOL Classic/Light C1T štandardné lepidlo na základe cementu so zníženým sklzom

AKRINOL Uniflex C2T špeciálne lepidlo na základe cementu so zníženým sklzom

AKRINOL Elastic C2T S1
špeciálne lepidlo na základe cementu so zníženým sklzom  
a zvýšenou flexibilitou

AKRINOL Flex C2TE S1
špeciálne lepidlo na základe cementu so zníženým sklzom, 
predĺženou dobou zavädnutia a zvýšenou flexibilitou
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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 nálady 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 
špecializovaných predajniach tónovacím systémom JUMIX, kde si môžete vybrať z tisícov odtieňov v rôzne kvalitných 
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.sk k dispozícii aplikácia JUB 
design studio, ktorá pomáha vybrať si správnu farebnú kombináciu vnútorných alebo vonkajších stenových povrchov.
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DIPI SUPER COLOR
pigment na tónovanie vnútorných farieb

Pre tých zákazníkov, ktorí si radi vytvárajú “farby” doma, sme vynovili ponuku DIPI tónovacích 
prostriedkov. Vynovená generácia tónovacieho prostriedku DIPI sa predstavuje v nových atraktívnych 
plastových nádobách, tónovací prostriedok je silnejší a umožňuje dosiahnutie vyššej kvality konečného 
odtieňa s rovnakým množstvom prostriedku. Ponuka je rozšírená o štyri nové príťažlivé odtiene.

Vlastnosti
� DIPI SUPER COLOR tekutý pigment na tónovanie JUPOLu CLASSIC  

a JUPOLu CITRO do pastelových odtieňov. Pri tónovaní môžeme do bielej farby  
pridať maximálne obsah 3 plastových nádob po 100 ml na 15 l bielej farby;

� DIPI SUPER COLOR nie je možné použiť za tónovanie silikátových, silikónových  
a vápenných farieb alebo ako samostatný náter;

� vyššia koncentrácia tónovacieho prostriedku;
� nové príťažlivé odtiene v omladenej plastovej nádobe na dosiahnutie  

trendových odtieňov aj doma.

Spotreba 
 podľa potreby;

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
DIPI Super color  žltý 5 3838527572734 kartón 15 100 ml ks 1,250 1,25 1,50
DIPI Super color  oranžový 15 3838527572758 kartón 15 100 ml ks 1,250 1,25 1,50
DIPI Super color  červený 25 3838527572772 kartón 15 100 ml ks 1,250 1,25 1,50
DIPI Super color  fialový 35 3838527572802 kartón 15 100 ml ks 1,250 1,25 1,50
DIPI Super color  oker 45 3838527572819 kartón 15 100 ml ks 1,250 1,25 1,50
DIPI Super color  hnedý 55 3838527572833 kartón 15 100 ml ks 1,250 1,25 1,50
DIPI Super color  zelený 75 3838527572857 kartón 15 100 ml ks 1,250 1,25 1,50
DIPI Super color  modrý 85 3838527572871 kartón 15 100 ml ks 1,250 1,25 1,50
DIPI Super color  čierny 95 3838527572895 kartón 15 100 ml ks 1,250 1,25 1,50
DIPI Super color  pistáciový 70 3838527572918 kartón 15 100 ml ks 1,250 1,25 1,50
DIPI Super color  cyklamenový 30 3838527572932 kartón 15 100 ml ks 1,250 1,25 1,50
DIPI Super color  biela káva 50 3838527572956 kartón 15 100 ml ks 1,250 1,25 1,50
DIPI Super color  koralovo červená 20 3838527572970 kartón 15 100 ml ks 1,250 1,25 1,50

NOVINKA
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10.2 Tónovacie prostriedky na profesionálne použitie

10.1 Tónovanie vnútorných maliarskych farieb JUPOL

DIPI KONCENTRAT tónovací prostriedok pre vnútorné maliarske disperzné farby
Popis a oblasť použitia

� DIPI KONCENTRAT je pastovitý prostriedok na tónovanie rôznych 
vnútorných disperzných maliarskych farieb. Možné sú intenzívnejšie 
odtiene ako pri použití DIPI COLORu;

� nie je vhodný na tónovanie silikátových, silikónových a vápenných  
farieb alebo ako samostatný náter;

� pri tónovaní môžeme do bielej farby pridať najviac obsah  
2 túb po 100 ml na 10 l farby.

Spotreba

 po potrebi;

 
  

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
žltý/yellow 3838527260464 kartón 12 100 ml ks 2,750 2,75 3,30

oranžový/orange 3838527260488 kartón 12 100 ml ks 2,750 2,75 3,30
oker/ocher 3838527260501 kartón 12 100 ml ks 2,750 2,75 3,30

hnedý/brown 3838527260525 kartón 12 100 ml ks 2,750 2,75 3,30
červený/red 3838527260549 kartón 12 100 ml ks 2,750 2,75 3,30

zelený/green 3838527260563 kartón 12 100 ml ks 2,750 2,75 3,30
modrý/blue 3838527260587 kartón 12 100 ml ks 2,750 2,75 3,30
čierny/black 3838527260600 kartón 12 100 ml ks 2,750 2,75 3,30

fialový/violet  3838527485263 kartón 12 100 ml ks 2,750 2,75 3,30
NOVINKA terracota/terracota 3838527586533 kartón 12 100 ml ks 2,750 2,75 3,30
NOVINKA coral/coral 3838527586496 kartón 12 100 ml ks 2,750 2,75 3,30
NOVINKA pistachio/pistachio 3838527586557 kartón 12 100 ml ks 2,750 2,75 3,30
NOVINKA plum/plum 3838527586519 kartón 12 100 ml ks 2,750 2,75 3,30

UNIPAS  pigmentovacia pasta
Popis a oblasť použitia

� Unipasy sú na prelievanie a čerpanie vhodné tekuté vodné pigmentovacie prípravky,  
ktoré neobsahujú spojivo a sú vyrobené na základe veľmi kvalitných anorganických  
alebo organických pigmentov;

� z 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).

Spotreba

 závisí od farebného  
odtieňa a výrobku;

 
  

Odtiene EAN kód/ks Jednotka
pre obj.

Počet ks  
v jednotke Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 

bez DPH
Cena €/ks 

s DPH
W101 3838527375977 kartón 6 1,5 l ks 14,250 14,25 17,10
W101 3838527376851 kartón 2 5 l ks 47,500 47,50 57,00
Y201 3838527375991 kartón 6 1,5 l ks 15,750 15,75 18,90
Y201 3838527376868 kartón 2 5 l ks 52,500 52,50 63,00
Y202 3838527376011 kartón 6 1,5 l ks 37,250 37,25 44,70
Y202 3838527376899 kartón 2 5 l ks 123,750 123,75 148,50
Y203 3838527376035 kartón 6 1,5 l ks 122,500 122,50 147,00
R301 3838527376059 kartón 6 1,5 l ks 16,250 16,25 19,50
R302 3838527376073 kartón 6 1,5 l ks 15,750 15,75 18,90
R303 3838527376097 kartón 6 1,5 l ks 42,250 42,25 50,70
R304 3838527376110 kartón 6 1,5 l ks 99,750 99,75 119,70
R305 3838527376134 kartón 6 1,5 l ks 87,250 87,25 104,70
R306 3838527376158 kartón 6 1,5 l ks 30,000 30,00 36,00
R308 3838527376172 kartón 6 1,5 l ks 107,250 107,25 128,70
B401 3838527376196 kartón 6 1,5 l ks 22,500 22,50 27,00
B402 3838527376219 kartón 6 1,5 l ks 109,750 109,75 131,70
G501 3838527376233 kartón 6 1,5 l ks 32,500 32,50 39,00
G502 3838527376257 kartón 6 1,5 l ks 23,750 23,75 28,50
X601 3838527376271 kartón 6 1,5 l ks 15,750 15,75 18,90
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11 Ostatné 11.1 Strojné zariadenia pre SYSTÉM JUMIX

11 Ostatné 11.2 Vzorkovníky

VZORKOVNÍK JUB

Popis MJ Cena €/MJ bez DPH
Vzorkovník JUB Farby a omietky ks 16,60

VZORKOVNÍK NCS

Popis MJ Cena €/MJ bez DPH
Vzorkovník NCS ks 72,00

AUTOMATICKÝ DÁVKOVACÍ STROJ

Popis MJ Cena €/MJ bez DPH
HARBIL ks 7.700,00

POČÍTAČ

Popis MJ Cena €/MJ bez DPH
ks 420,00

TLAČIAREŇ

Popis MJ Cena €/MJ bez DPH
ks 130,00

RUČNÝ DÁVKOVACÍ STROJ

Popis MJ Cena €/MJ bez DPH
BLENDORAMA ks 2.370,00

SHAKER

Popis MJ Cena €/MJ bez DPH
SKANDEX ks 2.780,00

MONITOR

Popis MJ Cena €/MJ bez DPH
ks 80,00
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VALČEK JUPOL 250

Popis a oblasť použitia

� Bez viditeľných hrán;
� vysoká nasiakavosť;
� rovnomerná štruktúra.

EAN kód/ks
Jednotka  
pre obj.

Počet ks v 
jednotke

Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 
bez DPH

Cena €/ks 
s DPH

3831104104946 kartón 24 1 ks 7,00 7,00 8,40

VALČEK JUPOL BRILLIANT 250

Popis a oblasť použitia

� Bez viditeľných hrán;
� vysoká nasiakavosť;
� rovnomerná štruktúra.

EAN kód/ks
Jednotka  
pre obj.

Počet ks v 
jednotke

Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 
bez DPH

Cena €/ks 
s DPH

3838527528779 kartón 24 1 ks 7,00 7,00 8,40

11 Ostatné 11.3 Paleta

VALČEK JUPOL 120

Popis a oblasť použitia

� Bez viditeľných hrán;
� vysoká nasiakavosť;
� rovnomerná štruktúra.

EAN kód/ks
Jednotka  
pre obj.

Počet ks v 
jednotke

Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 
bez DPH

Cena €/ks 
s DPH

3831104104960 kartón 24 1 ks 3,15 3,15 3,78

VALČEK JUPOL 180

Popis a oblasť použitia

� Bez viditeľných hrán;
� vysoká nasiakavosť;
� rovnomerná štruktúra.

EAN kód/ks
Jednotka  
pre obj.

Počet ks v 
jednotke

Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 
bez DPH

Cena €/ks 
s DPH

3831104104953 kartón 6 1 ks 5,90 5,90 7,08

11 Ostatné 11.4 JUB Tools

PALETA JUB

Popis MJ Cena €/MJ bez DPH
Paleta JUB ks 8,96
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VALČEK JUPOL GOLD 250

Popis a oblasť použitia

� Bez viditeľných hrán;
� vysoká nasiakavosť;
� rovnomerná štruktúra.

EAN kód/ks
Jednotka  
pre obj.

Počet ks v 
jednotke

Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 
bez DPH

Cena €/ks 
s DPH

3838527528779 kartón 24 1 ks 7,00 7,00 8,40

JUBIZOL ULTRALIGHT ZUBOVÉ HLADIDLO

Popis a oblasť použitia

� Hladidlo z nehrdzavejúcej ocele s polkruhovými zubami (R=12 mm);
� na nanášanie malty JUBIZOL Ultralight a ostatných JUBIZOL mált pri realizácii tepelnoizolačného systému JUBIZOL.

EAN kód/ks
Jednotka  
pre obj.

Počet ks v 
jednotke

Balenie MJ Cena €/MJ Cena €/ks 
bez DPH

Cena €/ks 
s DPH

383001140597 kartón 1 1 ks 10,90 10,90 13,08

11 Ostatné 11.4 JUB Tools

JUB REKLAMNÉ VEDRO

EAN kód/ks MJ Cena €/MJ bez DPH
3838527480138 ks 2,50
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i Legenda piktogramov

štetec 

hladidlo

špachtľa

striekacie 
zariadenie

murársky 
mlynček

handra 

vyrovnávanie 
drevenou
latou

pracovná 
teplota

náradie 
umyjeme 
vodou

valček

zubové 
hladidlo

striekacia 
pištoľ 

murárska 
lyžica

špachtľa na 
škárovanie

drevené 
hladidlo

miešanie

nevystavo-
vať slnku

vonkajšie 
použitie

penový 
valček

gumená 
špachtľa

murárska 
naberačka

huba

nôž 

ponáranie

zahladenie 
do kruhu

zabráňte 
kontaktu  
s pokožkou  
a očami

JUMIX 
tónovanie
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Stavivá Trenčín, spol. s r.o.
Kasárenská 361, 911 01 Trenčín – Zlatovce

T: 0918/ 326 327
E:  ondrusek@stavivatrencin.sk

Miloš Šimonovič FARBY-LAKY
Štúrova 78, 900 01 Modra

T: 033/ 647 55 05
E: jaromir.simko@gmail.com

BAU PARTNER s.r.o.
Bašta 3, Ul. Priateľstva, 945 01 Komárno

T: 035/772 09 29
E:  info@bau-partner.sk

JASS spol. s r.o.
SNP 47, 903 01 Senec

T: 0903 537 651
E: jaro.eu@gmail.com

Stavmat HP
ul. SNP 14, 937 01 Želiezovce

T: 0917 211 531
E: stavmathp@stonline.sk

Farby-laky Lapoš
Bratislavská cesta 1688, 931 01 Šamorín

T: 0903/266 004
E: farby@farbylapos.sk

Ján Turčan - HELA
Stavebná 8/B, 974  01 Banská Bystrica

T: 048/414 65 90
E: jturcan@atlas.sk

Farby - Laky Majdiš, s.r.o.
J. Jančeka 14, 034 01 Ružomberok

T: 044/432 17 29

JeKoL s.r.o.
Raková 436, 023 51 Raková

T: 0908 612 700
E: info@jekol.sk

Tripark s.r.o.
Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce

T: 056/644 29 94
E: stavomat@tripark.sk 

Dom - byt - záhrada s.r.o.
Duklianska 1399, 085 01 Bardejov

T: 0918 919 051
E: adrab@vkonline.sk

JUB a.s.
Na Bystričku 39, 036 01 Martin

T: 043/324 96 53
E: klimackova@jub.sk

EMAILA
Dopravná 19, 921 01 Piešťany

T:  0905/ 945 336
E: dopravna@emaila.sk

FARBY LUX
Stummerova 4261, 955 01 Topoľčany

T: 038/532 10 41
E:  farbylux@farbylux.sk

FOZAL1
Tabaková 2, 934 01 Levice

T: 0905 572 827
E:  fozal1@centrum.sk

JUB MIX s.r.o.
Pod Kalváriou 42, 909 01 Skalica

T: 0911 132 513
E: szantaimarian@centrum.sk

Stavebniny Polák
Bratislavská 195, 908 01 Kúty

T: 0907 329 700
E: stavebniny.polak@centrum.sk

For House s.r.o.
Bernolákovská 14, 900 28 Ivánka pri Dunaji

T: 0911 725 228
E: obchod@forhouse.sk

ADMACOLOR, s.r.o
Hodžova 20, 010 01 Žilina

T: 0907 163 715
E: jubmato@gmail.com

Róbert Poláček – POMAT
Neresnícka cesta č.12, 960 01 Zvolen

T: 045/535 35 23
E: pomatzv@gmail.com

RCOMP, Rastislav Rolík
Hviezdoslavovo nám. 16, 026 01 Dolný Kubín

T: 043/5866280
E: rrolik@gmail.com

Jozef Kunka DOSTEX
Obchodná 55, 991 02 Dolná Strehová

T: 0907 850 971
E: dostex1@gmail.com

JUB KASTACO Košice s.r.o.
Partizánska 688/9, 058 01 Poprad

T: 0907/ 512 737
E: jubkastaco.pp@gmail.com 

HIROPRO, spol. s r.o.
ul. SNP 8, 059 01 Spišská Belá

T: 0915/ 790 741
E:  hrinak@hiropro.sk

FEBRA spol. s r.o.
Pribenícka 5, 077 01 Kráľovský Chlmec

T: 0908 / 801 581
E: stavebnecentrum@febra.sk

JUB a.s.
Stará Vajnorská 17/A, 831 04 Bratislava

T: 0907 864 310
E: sklad@jub.sk

JUB KASTACO spol. s r.o.
Stará Vajnorská 17/A, 831 04 Bratislava

T: 0907/238 172
E: predajna@jubkastaco.sk

Chemspol - D.S. s.r.o.
Bacsákova 238/9, 929 01 Dunajská Streda

T: 031/552 47 04
E: molnar.jan@stonline.sk

FOZAL1
Okružná 558/27, 935 34 Veľky Ďur

T: 036/639 71 97
E: fozal1@centrum.sk

Eva Pavlovičová
Bojnická cesta 18/D, 971 01 Prievidza

T: 046/543 94 37

ODEZA s.r.o.
M. R. Štefánika 73, 940 01 Nové Zámky

T: 0907 402 259
E: tomastik@odeza.sk

Stavebniny Tureň s.r.o.
Areál PD, 903 01 Tureň

T: 0905 972 313
E: bonamal@bonamal.sk

amcolor, s.r.o.
Fatranská 1082, 013 01 Teplička nad Váhom

T: 0905 202 504
E: jubadrian@gmail.com

DORMIN spol. s r.o.
Ľ. Štúra 2453/49, 018 61 Beluša

T: 0907/ 600 618
E: obchod@dormin.sk

Farby - Laky Majdiš, s.r.o.
ul. SNP 1203/9, 026 01 Dolný Kubín

T: 043/586 49 58

Radovan Bugáň – Bugy
Na Sihoti 1168, 026 01 Dolný Kubín

T: 0917 535 377
E: obchod@bugy.sk

JUB KASTACO spol. s r.o.
Masarykova 23, 080 01 Prešov

T: 0907 933 182
E: predajnaPO@jubkastaco.sk

TATRAŠINDEL spol. s r.o.
Štefánikovo nám. 10, 052 01 Spišská Nová Ves

T: 0915/ 242 132
E:  tatrasindel@gmail.com

SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
Komenského 2665/15, 069 01 Snina

T: 057/758 04 70
E:  kupelne@suptrans.sk

JUB a.s.
Južná trieda 66, 040 01 Košice

T: 055/678 08 61
E: jub.ke@jub.sk

EMAILA
Malinovského 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

T: 0905/ 586 446
E: novemesto@emaila.sk

KrytStav spol. s r.o.
Dielenská 14, 901 01 Malacky

T: 034/772 45 36
E: monika.sipova@krytstav.sk 

SADRO spol. s r.o.
Orlové 281, 017 01 Považská Bystrica

T: 042/432 30 86
E:  obchod@sadro.sk 

JUEL, s.r.o.
Pri Kalvárii 33, 917 01 Trnava

T: 0908 789 423
E: juel@juel.sk

PS Colours s.r.o.
Rázusova 73, 920 01 Hlohovec

T: 0948 698 674
E: pscolourssro@gmail.com

G-mal, farby – laky
Továrenská 12, 953 01 Zlaté Moravce

T: 037/642 45 77
E: gmalzm@gmail.com 

JUB KASTACO spol. s r.o.
Ul. 1.Mája 4313, 031 01 Liptovský Mikuláš

T: 0917 978 961
E: predajnaLM@jubkastaco.sk

René Turčan - HELA NOVÁ
Partizánska cesta 89, 974 00 Banská Bystrica

T: 0918 610 401
E: turcanrene@gmail.com

EZERMANN spol. s r.o.
J. Nováka 1, 036 01 Martin

T: 043/422 46 52
E:  ezermann@ezermann.sk

Anežka Kováčová – Kolor centrum
Štítnická 3602, 048 01 Rožňava

T: 058/732 59 84
E: anezka.kovac@gmail.com

Stavomark, spol. s r.o.
Tehelná 1, 045 01 Moldava nad Bodvou

T: 0905/ 808 626
E:  predajna@stavomark.sk

JUB KASTACO Košice s.r.o.
Budovateľská 31, 093 01 Vranov nad Topľou

T: 0907/ 974 509
E: jubkastaco.vt@gmail.com

≈ Miešacie centrá farebných odtieňov farieb a omietok JUB

západné Slovensko

stredné Slovensko

východné Slovensko
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€ Dodacie a platobné podmienky

IMPRESUM 1. vydanie 2016
vydal JUB, a.s. Klincová 1, 821 08 Bratislava

poradenstvo Pre podrobnejšie informácie a poradenstvo v súvislosti s výrobkami alebo ich aplikáciou kontaktujte naše technické oddelenia na telefónnych číslach  
02/43 63 17 61, 043/324 96 53 alebo 055/678 08 61 každý pracovný deň od 7:30 do 16:00 hod. Kontaktovať nás môžete aj na jub@jub.sk alebo navštívte 
našu webovú stránku www.jub.sk.

Nie je dovolené kopírovanie alebo akýmkoľvek iným spôsobom rozmnožovanie tohto cenníka bez písomného súhlasu vydavateľa. Vydaním tohto cenníka stráca 
platnosť vydanie predchádzajúceho cenníka. Vyhradzujeme si právo na zmeny v dôsledku právnych predpisov, obchodných podmienok a iných poznatkov  
v oblasti rozvoja. Nepreberáme zodpovednosť za prípadné tlačové chyby.

copyright by JUB kemična industrija d.o.o.

oblikovanje INVERSO                 tlač     Tiskarna Januš

1. VŠEOBECNE

Na tovar dodávaný podľa tohto cenníka sa vzťahujú nižšie uvedené dodacie a platobné pod-
mienky a samostatne vydané všeobecné obchodné podmienky JUB a.s.. 

Dodacie a platobné podmienky ako aj všeobecné obchodné podmienky JUB a.s. sú neod-
deliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ak nie je dohodnuté inak, platia príslušné ustanovenia 
Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

2.  KVALITA TOVARU

Zákazník musí používať výrobky ako dobrý hospodár a dôsledne v súlade s návodmi predajcu. 

Kvalita a množstvo tovaru sú uvedené v technických listoch, kartách bezpečnostných údajov 
a návodoch na použitie, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach na adrese www.jub.sk. 

Námietky kupujúceho v súvislosti s ručením a zárukou zaniknú pri zásahoch kupujúceho s 
tovarom, ktoré nie sú v súlade s návodmi predávajúceho alebo ak sa tovar predávajúceho 
bez  jeho výslovného písomného súhlasu aplikuje v kombinácii s výrobkami iných výrobcov. 

Predávajúci zaručuje, že jeho tovar vyhovuje platným predpisom o kvalite tovaru na Slovensku 
a v Európskej únii. Tovar je primerane označený značkou zhody a označený EAN kódom.

3.  OBJEDNÁVKA TOVARU 

Záväzné objednávanie tovaru sa uskutočňuje písomnou formou faxom, poštou alebo elek-
tronickou poštou na adresu jednej z prevádzok spoločnosti JUB a.s. Vybavené budú len pí-
somne predložené objednávky. 

V objednávke je nutné uviesť druh materiálu, farebný odtieň podľa vzorkovníka a množstvo 
v kg, resp. v litroch zaokrúhlené na celé balenia. 

Ak zákazník stornuje svoju písomne predloženú objednávku v neskoršom termíne ako 24 
hodín po jej predložení, dodávateľ postupuje v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.

4. DODACIE LEHOTY 

Dodacia lehota na písomne objednaný tovar je 48 hodín od nasledujúceho dňa po písom-
nom predložení objednávky. 

V prípade, že písomne objednaný tovar nie je momentálne v skladoch v SR, je dodacia lehota 
max. 14  pracovných dní od termínu predloženia písomnej objednávky. 

Dodacia lehota sa môže predĺžiť v prípade nepredvídateľných udalostí alebo prekážok, 
ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť. Ak na základe takýchto prekážok predávajúci nemôže 
splniť termín dodávky tovaru, nie je možné voči nemu uplatniť si náhradu škody. 

Pri preberaní tovaru potvrdí kupujúci kópiu dodacieho listu. Kupujúci je povinný reklamáciu 
tovaru si uplatniť u predávajúceho písomne do 10 pracovných dní od prevzatia tovaru. 

Reklamácia sa nevzťahuje na minimálne odchýľky vo farebnosti a hmotnosti, ktoré sú  
podmienené surovinami a technológiou spracovania.

5. MIESTO PLNENIA DODÁVOK 

Miestom plnenia dodávok sú sklady prevádzok spoločnosti JUB a.s. t.j. Stará Vajnorská 17/A, 
831 04 Bratislava, Na Bystričku 39, 036 01 Martin, resp. Južná trieda 66, 040 01 Košice. 

Dopravu tovaru zo skladov spoločnosti JUB a.s. si zabezpečuje kupujúci na vlastné náklady. 

Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru na vlastné náklady len v prípade objednávky mini-
málneho objemu 10 ton, pri objednávke polystyrénu minimálne 30 m3. Pre takéto dodávky 
zabezpečí kupujúci zodpovedajúce prístupové komunikácie pre ťažkú nákladnú dopravu 
a okamžité vyloženie dovezeného tovaru vlastnými pracovnými silami a mechanizmami.  
V prípade nezabezpečenia uvedených podmienok znáša vzniknuté náklady kupujúci.

6. CENA 

Ceny za tovar sú franko predajné sklady Bratislava, Martin a Košice. Uvedené ceny sú platné 
pre veľkoodberateľov. 

V cenách sú zahrnuté obaly, ktoré sú nevratné. Zvlášť sú účtované palety v cene 8,96 EUR/1 
paleta bez DPH. Pri vrátení pôvodných a nepoškodených paliet je 100% ceny palety dobro-
pisovaný zákazníkovi. Kupujúci môže vrátiť palety v kalendárnom roku, v ktorom ich kúpil. 
Kupujúci je povinný vrátiť palety na vlastné náklady. 

Pri platbách v hotovosti a pri väčších jednorázových odberoch nad 3320,- EUR (100000,- 
Sk)/1 odber poskytujeme na uvedené ceny zľavy podľa dohody. Obchodným partnerom po-
skytujeme zľavy podľa dohody. Fasádny polystyrén EPS, XPS a dosky a lamely z minerálnej 
vlny dodávame len ako súčasť kompletných kontaktných zatepľovacích systémov  JUBIZOL. 

7.  PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci obdrží tovar až po jeho úplnom uhradení. Vo zvláštnych prípadoch na základe kúp-
nych zmlúv je tovar dodávaný na faktúru so 14 dňovou splatnosťou. V prípade nedodržania 
14 dňovej splatnosti obdrží kupujúci ďalší tovar až po uhradení predchádzajúcej faktúry. 
Vyhradzujeme si právo vlastníctva tovaru až do jeho úplného zaplatenia. 

8. REKLAMÁCIE

Kvalitatívne a kvantitatívne reklamácie musí kupujúci oznámiť predávajúcemu bezodklad-
ne, najneskôr však do ôsmich dní po prevzatí tovaru. Predávajúci neprijíma reklamácie, kto-
ré nie sú plne zdokumentované. 

Na skryté chyby tovaru môže kupujúci podať reklamáciu do šiestich mesiacov po prevzatí tovaru. 

Predávajúci nepreberá žiadnu zodpovednosť za reklamácie v prípade nesprávne vybraného 
tovaru, neodborného použitia z dôvodu nedodržania technických návodov alebo z dôvodu 
aplikácie výrobku pri nevhodných klimatických podmienkach alebo použitia výrobkov po 
dátume spotreby. 

Kupujúci je pred aplikáciou výrobku povinný skontrolovať si štruktúru a farebný  
odtieň výrobku. V prípade odchýlok výrobku nesmie výrobok aplikovať a musí o odchýlke  
bezodkladne informovať predajcu, ktorý je v tomto prípade povinný prijať vrátený tovar 
a zameniť ho za bezchybný.

Reklamácie po aplikácii výrobkov, z dôvodu nesprávnej štruktúry alebo aplikácie  
nesprávneho farebného odtieňa, predávajúci nebude prijímať. 

9. SKLADOVANIE A PREPRAVNÉ PODMIENKY 

Pri skladovaní, preprave tovaru a jeho spracovaní je bezpodmienečne nutné dodržiavať 
technické listy a platné karty bezpečnostných údajov.

10. OSTATNÉ

Odborný servis, pracovné návody - technické listy, karty bezpečnostných údajov a pod. sú k 
dispozícii všetkým odberateľom. 

Spotreby uvedené v tomto cenníku sú orientačné, je nutné presne dodržiavať pracovný  
postup podľa technických listov. Spotreba závisí od druhu podkladu a spôsobu spracova-
nia materiálu. Spotreby uvedené  v tomto cenníku nie sú preto záväzné. Spotreby uvedené  
u vnútorných a fasádnych farieb zodpovedajú dvojnásobnému náteru.

11. PLATNOSŤ

Tento cenník, dodacie a platobné podmienky sú platné od 15. 4. 2016 a platia až do vydania 
nového cenníka.

JUB, a.s.

UPOZORNENIE:  Do cenníiku sú zahrnuté aj výrobky, ktoré JUB nevyrába, ale ich predáva ako doplnkový tovar. Pre tieto výrobky si JUB a.s. vyhradzuje právo zmien cien a 
predajných podmienok v priebehu roka. Ako pomôcka pre kupujúcich sú niektoré ceny vypočítané aj na m2. Pri výpočte cien za m2 sú uvažované priemerné alebo najčastejšie 
spotreby jednotlivých výrobkov. Spotreby závisia od druhu stavebných podkladov, rovinnosti , drsnosti, nasiakavosti podkladu ..., preto v niektorých prípadoch môžu byť 
odchýlky od spotrieb pri výpočte cien za m2.
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JUB, a.s. 

Klincová 1
821 08 Bratislava

Člen Skupiny JUB

Prevádzka:

Stará Vajnorská 27
831 04 Bratislava
T: 02/43 63 17 61 
F: 02/43 63 17 58 

E: jub@jub.sk

Prevádzka:

Na Bystričku 39
036 01 Martin

T: 043/324 96 53 
F: 043/324 96 55
E: jub.mt@jub.sk

Prevádzka:

Južná trieda 66
040 01 Košice

T: 055/678 08 61
F: 055/625 28 51
E: jub.ke@jub.sk


