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Postarajte sa o zdravie, životné prostredie a 
pohodlie svojho bývania pomocou aktívnych 
farieb JUPOL.

Domáce prostredie je naším najdôležitejším miestom, kde za sebou 
nechávame stres z každodenného života a venujeme sa sebe. To, 
ako sa v miestnosti cítime, závisí od vnútornej klímy, osvetlenia 
miestnosti, farby povrchov stien, kvality vzduchu, rozmiestnenia 
miestnosti a interiéru.

Správnym výberom produktov, ktoré u nás doma zabudujeme, 
vytvárame v miestnosti priaznivú klímu a staráme sa tak o príjemný 
pobyt.

Kvalitu vnútorného prostredia a atmosféry je možné zlepšiť 
aktívnymi interiérovými farbami JUPOL WELLBEING, ktoré 
svojimi špeciálnymi vlastnosťami prispievajú k lepšej pohode.

NAJLEPŠIE FARBY PRE VAŠU POHODU
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Príprava
podkladu1

1
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Príručka pre prípravu podkladu

Disperzné vyrovnávacie hmoty na stenové povrchy

Príprava podkladu je veľmi dôležitá pre systém ochrany a dekorácie rôznych povrchov farbami alebo omietkami: 
systémové použitie zabezpečuje dlhodobú ochranu a estetický vzhľad upravených povrchov.

Základný náter spevňuje podklad, egalizuje ho, viaže častice prachu, ktoré nemôžeme odstrániť čistením a tým 
zlepšuje prídržnosť vyrovnávacích hmôt a maliarskych farieb. 

Vyrovnávacie hmoty prispievajú k estetickému vzhľadu upravených povrchov.

Názov výrobku JUBOLIN Thermo JUBOLIN P 15 Fill & Fine JUBOLIN Classic JUBOLIN P 25 Fine JUBOLIN P 50 Extra Fine NIVELIN Disperzná stierka JUBOLIN Reparatur

Aplikácia

Brúsenie

Belosť

Prídržnosť k podkladu

Podklad pre farbu JUPOL Thermo Všetky vnútorné farby Všetky vnútorné farby Všetky vnútorné farby Všetky vnútorné farby Všetky vnútorné farby Všetky vnútorné farby

Hrúbka vrstvy 0-3 mm 0-8 mm 0-3 mm 0-3 mm 0-3 mm 0-3 mm 0-3 mm

Strojné/ručné nanášanie Strojné a ručné Strojné a ručné Ručné Strojné a ručné Strojné a ručné Ručné Ručné

Strana v katalógu 10 10 11 11 12 12 12

Základné nátery

Názov výrobku AKRIL Emulzia JUKOL Primer JUPOL Primer SILICONE Primer SILICATE Primer REVITAL Primer NG DRY WALL Primer / 
JUBOSIL GF

VEZAKRIL Primer

Použitie Interiér / exteriér iInteriér / exteriér Interiér Exteriér Interiér / exteriér Exteriér Interiér Interiér / exteriér

Špeciálna funkcia Najčastejší a všestranne 
používaný náter

Špičková penetrácia 
a výborné spevnenie 
podkladu

Základný náter pod 
vnútorné disperzné farby

Zvyšuje vodoodpudivosť. 
Zachováva paropriepustnosť

Vytvára pevnú väzbu s 
vápnom v minerálnych 
podkladoch

Výborne premosťuje vlasové 
trhliny do cca 0,3 mm

Krycí základný náter Zvyšuje drsnosť podkladu

Odporúčame Pre všetky druhy podkladov 
pred maľovaním s 
akrylátovými fasádnymi a 
vnútornými farbami a pred 
nanášaním vyrovnávacích 
hmôt. 

Na veľmi nasiakavé 
stavebné podklady (betón, 
vláknocementové a  
sadrokartónové dosky, 
pórobetón, sadrové 
omietky).

Na sadrokartónové dosky, 
minerálne podklady pred 
maľovaním s disperznými 
farbami, pred stierkovaním 
disperznými vyrovnávacími 
hmotami a tmelmi.

Pre všetky druhy 
minerálnych fasádnych 
povrchov pred nanášaním 
silikónových fasádnych 
farieb.

Pre všetky druhy vnútorných 
a vonkajších vápenných 
a vápennocementových 
podkladov.

Na vlasovo popraskané 
omietky a jemné a drsné/
rustikálne podklady.

Na sadrokartónové 
dosky, sadrové omietky, 
staré podklady a pred 
maľovaním s menej krycími 
disperznými farbami.

Na veľmi hladké povrchy, na 
ktorých chceme zabezpečiť 
výbornú prídržnosť 
(vláknocementové, OSB 
dosky, sadrokartónové 
dosky, hladký betón).

Strana v katalógu 8 8 8 8 9 9 10 10
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Vyrovnávacie hmoty na minerálnej báze

Názov výrobku JUBOGLET Nivelin JUBOGLET Nivelin D JUBOGLET Universal 0-8 JUBOGLET Hobby kit JUBOFLOOR 1-10

Aplikácia

Brúsenie

Belosť

Prídržnosť k podkladu

Podklad pre farbu Vnútorné farby kvality JUPOL Gold Všetky fasádne a vnútorné maliarske farby 
vrátane dekoratívnych náterov

Vnútorné farby kvality JUPOL Gold / Samonivelačná vyrovnávacia hmota
na podlahy

Hrúbka vrstvy 0 – 3 mm 0 – 6 mm 0 – 8 mm 0 – 50 mm 0 – 10 mm

Zloženie Cementové Vápennocementové Sadrové Sadrové Cementové

Strojné/ručné nanášanie Ručné Ručné Ručné a podmienečne strojné Ručné Ručné

Strana v katalógu 13 13 13 14 14
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Základné nátery1.1

AKRIL Emulzia

JUPOL Primer

Akrylátový základný náter 

Akrylátový vnútorný základný náter

Najčastejší výber spomedzi základných náterov 
Spojovací mostík medzi podkladom a náterom
Egalizuje nasiakavosť podkladu a spevňuje ho
Viaže častice prachu 
Pre vonkajšie a vnútorné povrchy 
Komponent B pri BAVALITe, JUBOGLETe Strong a VALITe
Prísada do niektorých klasických a priemyselne pripravených maltových 
zmesí pre zlepšenie ich vlastností (napr. JUBIZOL Reparatur)

Spojovací mostík medzi podkladom a náterom
Egalizuje nasiakavosť podkladu a spevňuje ho
Viaže častice prachu 
Pre vnútorné povrchy 

Spotreba

Spotreba

Spotreba

Trvanlivosť:

Trvanlivosť:

Trvanlivosť:

Odporúčame s:

Odporúčame s:

90 - 100 g/m2

90 - 100 ml/m2

30 - 90 g/m2

minimálne 18 mesiacov

minimálne 12 mesiacov

minimálne 18 mesiacov

JUPOL vnútorné maliarske farby, 
ACRYLCOLOR, REVITALCOLOR, JUBOLIN/
JUBOGLET. Vyrovnávacie hmoty, minerálne 
dekoratívne omietky

JUPOL vnútorné maliarske farby
Disperzné vyrovnávacie hmoty JUBOLIN

TOP VÝBER pre všetky druhy minerálnych podkladov,  
vhodný aj na sadrokartónové dosky.

TOP VÝBER pre vnútorné minerálne podklady,
vhodný aj na sadrokartónové dosky.

Výborný konečný vzhľad farebného filmu
Dostupnosť v rôznych baleniach
Najlepší pomer medzi kvalitou a cenou
Predlžuje dobu spracovania nasledovnej vrstvy
Zabezpečuje optimálnu spotrebu farieb
Všestrannosť

Výborný konečný vzhľad farebného filmu
Predlžuje dobu spracovania nasledovnej vrstvy
Zabezpečuje optimálnu spotrebu farieb

1

2

3

4

5

6

1

2

3

Doba schnutia, vhodnosť pre ďalšiu úpravu 4 – 6 hod.

Doba schnutia, pre odolnosť proti dažďu 24 hod.

Doba schnutia, vhodnosť pre ďalšiu úpravu 4 – 6 hod.

JUKOL Primer
Špeciálny hĺbkový základný náter

Penetruje hlboko do podkladu
Zlepšuje vodoodpudivosť podkladu, egalizuje ho a spevňuje
Viaže častice prachu
Umožňuje lepšiu prídržnosť

Odporúčame s:
JUPOL vnútorné maliarske farby
SILICONECOLOR, ACRYLCOLOR, REVITALCOLOR, 
NANOCOLOR, EPOKSIL, TAKRIL

TOP VÝBER pre veľmi nasiakavé stavebné podklady 
(betón, vláknocementové a sadrokartónové.dosky, 
pórobetón, sadrové omietky).

Výborný konečný vzhľad farebného filmu
Zabezpečuje optimálnu spotrebu farieb
Ľahšia práca (jednoduchšia aplikácia nasledovných vrstiev)

1

2

3

Doba schnutia, vhodnosť pre ďalšiu úpravu 12 hod.

Doba schnutia, pre odolnosť proti dažďu 24 hod.

Spotreba
Trvanlivosť:

90 - 100 ml/m2

minimálne 12 mesiacovSILICONE Primer
Silikónový základný náter

Zvyšuje vodoodpudivosť
Nemení paropriepustnosť podkladu
Spojovací mostík medzi podkladom a náterom
Egalizuje nasiakavosť podkladu a spevňuje ho
Viaže častice prachu

Odporúčame s:
SILICONECOLOR, NANOCOLOR

TOP VÝBER pre všetky druhy minerálnych fasádnych 
povrchov.

Výborný konečný vzhľad farebného filmu
Zabezpečuje optimálnu spotrebu farieb

1

2
Doba schnutia, vhodnosť pre ďalšiu úpravu 4 - 6 hod.

Doba schnutia, pre odolnosť proti dažďu 24 hod.
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Základné nátery1.1
Spotreba

Spotreba

Trvanlivosť:

Trvanlivosť:

90 - 100 ml/m2

200 - 350 ml/m2

minimálne 12 mesiacov

minimálne 12 mesiacov

SILICATE Primer
Silikátový základný náter 

Tvorí pevnú väzbu s vápnom v minerálnych podkladoch
Egalizuje podklad
Viaže častice prachu
Ideálny na podfarbenie
Na riedenie silikátových farieb a omietok (do 5%)

Odporúčame s:
SILICATECOLOR, JUPOL Bio silicate

TOP VÝBER pre všetky druhy vnútorných a vonkajších 
vápenných a vápennocementových podkladov

Výborný konečný vzhľad farebného filmu 
Zabezpečuje optimálnu spotrebu farieb
Viacúčelové použitie

1

2

3

Doba schnutia, vhodnosť pre ďalšiu úpravu 12 hod.

Doba schnutia, pre odolnosť proti dažďu 24 hod.

REVITAL Primer NG
Egalizačný základný náter  na 

premostenie mikrotrhlín Premosťuje vlasové praskliny šírky cca 0,3 mm
Egalizuje štruktúru podkladu
Zlepšuje prídržnosť k podkladu
Zvyšuje vodoodpudivosť
Egalizuje rôznu nasiakavosť podkladu

Odporúčame s:
REVITALCOLOR, SILICONECOLOR, TRENDCOLOR , 
NANOCOLOR, SILICATECOLOR

TOP VÝBER pre vlasovo popraskané omietky,  
jemné a drsné/rustikálne podklady.

Účinné trvalé riešenie na sanáciu starých fasádnych povrchov
V systéme s fasádnymi farbami JUB ideálne chráni povrch pred penetráciou 
vody do omietky
Nanášanie s valčekom umožňuje o 70% rýchlejšiu realizáciu
Univerzálny revitalizačný základný náter vhodný pre všetky podklady
V systéme sanácie armuje povrch a je výborným univerzálnym podkladom pre všetky fasádne farby JUB. 
Vhodný aj pre systémy sanácie historických budov
Ideálny podklad pred maľovaním fasádneho povrchu, kde je prítomný výrazný kontrast tmavých a svetlých odtieňov 
na stávajúcom podklade. Špeciálne v prípade, keď sa takéto náročné podklady osviežujú s intenzívnou fasádnou farbou, 
ktorá má menšiu kryciu schopnosť.

1

2

3

4

5

6

Doba schnutia, vhodnosť pre ďalšiu úpravu 12 hod.

Doba schnutia, pre odolnosť proti dažďu 24 hod.

NOVÉ ZLOŽENIEPRE SANÁCIUMIKROTRHLÍNNANÁŠANIE VALČEKOMRIEDENIE VODOU

Tento produkt je možné objednať aj so zvýšenou ochranou proti 
plesniam ako REVITAL Primer NG EXTRA BC

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov
DRY  WALL Primer

/JUBOSIL GF/
Základný spojovací náter na prídržnosť 

silikátových farieb Umožňuje prídržnosť silikátových farieb na povrchoch premaľovaných 
disperznými farbami
Krycí základný náter pred nanášaním silikátových farieb (JUPOL Bio 
Silicate, DECOR Antique)
Egalizuje podklad a zlepšuje prídržnosť
Blokuje ľahko rozpustné látky v podklade
Dobrá paropriepustnosť
Biela farba

Odporúčame s:

130-150 ml/m2

JUPOL Bio silicate

TOP VÝBER pre sadrokartónové dosky, sadrové 
omietky, staré podklady a pred maľovaním s menej 
krycími disperznými farbami.

Vzhľad rovnomerného povrchu
Zabezpečuje optimálnu spotrebu farieb
Vhodný na problematické povrchy (sadrokartónové dosky)
Všestranne použiteľný (ako podklad pre všetky vnútorné farby, ktoré majú slabšiu kryciu 
schopnosť)

1

2

3

4

Doba schnutia, vhodnosť pre ďalšiu úpravu 12 hod.

Spotreba
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Základné nátery1.1

VEZAKRIL Primer
Drsný základný náter na prídržnosť 

dekoratívnych omietok a lepidiel 
na keramiku

Podstatne zvyšuje drsnosť podkladu
Egalizuje podklad 
Zvyšuje vodoodpudivosť

Odporúčame s:
AKRINOL Uniflex, AKRINOL Elastic, 
AKRINOL Flex, JUBIZOL lepidlá/lepiace malty, 
vyrovnávacie hmoty JUBOLIN/JUBOGLET

TOP VÝBER pre veľmi hladké povrchy, na ktorých chceme 
zabezpečiť dobrú prídržnosť  (vláknocementové, OSB 
dosky, sadrokartónové dosky, hladký betón).

Úspora času a financií pri obnove keramických  obkladov a ostatných 
hladkých povrchov
Ľahšia práca na kritických povrchoch
Zlepšuje prídržnosť ďalších vrstiev

1

2

3

Doba schnutia, vhodnosť pre ďalšiu úpravu 12 hod.

Doba schnutia, pre odolnosť proti dažďu 24 hod.

Spotreba
Trvanlivosť:

cca 300 ml/m2

minimálne 12 mesiacov

Spotreba
Trvanlivosť:

1 l/m2 na hrúbku vrstvy 1 mm

minimálne 18 mesiacov
JUBOLIN Thermo

Izolačná vnútorná vyrovnávacia hmota

Znižuje možnosť vzniku kondenzácie vodnej pary
Duté plnivá vo vyrovnávacej hmote poskytujú teplejší a príjemnejší pocit 
na stenovom povrchu 
Možnosť strojného nanášania
Vysoká priepustnosť vodnej pary (steny dýchajú)
Zníženie vplyvu tepelných mostov

Odporúčame s:
JUPOL Thermo

TOP VÝBER na vyrovnávanie povrchov, ktoré chceme 
dodatočne izolovať  a tým znížiť vplyv tepelných 
mostov a vzniku plesní.

Poskytuje pocit tepla
V systéme s vnútornou farbou JUPOL Thermo zabezpečuje úsporu 
pri vykurovaní
Jednoduché použitie
Pripravená na použitie
Ľahké brúsenie

1

2

3

4

5

Hrúbka vrstvy 0 – 3 mm

Vhodnosť na brúsenie po: 12 hod.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ EN ISO 22007-2 
(W/(mK)): 0,15VÝBORNÝ VÝBER NA STUDENÉ STENOVÉ POVRCHY

Disperzné vyrovnávacie hmoty na stenové povrchy1.2

Spotreba
Trvanlivosť:

1,2 kg/m2/mm

minimálne 12 mesiacov
JUBOLIN P 15

Fill & Fine
Viacúčelová vyrovnávacia hmota 

na strojné a ručné nanášanie

Výnimočne ľahké nanášanie
Možnosť bandážovania stykov sadrokartónových dosiek
Možnosť strojného a ručného nanášania
Možnosť nanášania na pórovité betónové povrchy
Jednoduché brúsenie
Hrúbka vrstvy (mm): 0 - 6

Odporúčame s:
JUPOL vnútorná farba na stenu

Mimoriadne hladký povrch, poskytuje estetický vzhľad farebného povrchu
Dobrá pevnosť
Jednoduché brúsenie
Vysoká tixotropnosť
Vhodná na vyplnenie menších trhlín, dier a špár

1

2

3

4

5

OD BANDÁŽOVANIASTYKOV PO KONEČNÉ VYROVNANIE

TOP VÝBER na náročné povrchy od základného 
stierkovania, po konečné vyrovnanie
 a na bandážovanie stykov 
medzi sadrokartónovými doskami.

Hrúbka vrstvy 0 – 8 mm

Vhodnosť na brúsenie po: 12 hod.

Farebný odtieň biela
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Disperzné vyrovnávacie hmoty na stenové povrchy1.2

JUBOLIN Classic
Vnútorná vyrovnávacia hmota 

Tradičný výber zákazníkov už viac ako 50 rokov
Ľahké nanášanie akofinálna vrstva vďaka viac rozlievajúcej sa konzistencii
Výborná pevnosť
Výnimočná paropriepustnosť
Výborná belosť

Odporúčame s:
JUPOL vnútorné maliarske farby

TOP VÝBER na náročnejšie a veľmi zaťažené povrchy, kde 
chceme zabezpečiť úplnú hladkosť povrchu. Vhodná na 
vápenné, vápennocementové a cementové jemné omietky, 
sadrokartónové dosky a pod.

Výnimočne hladký povrch, ktorý poskytuje estetický vzhľad farebného 
povrchu
Výborná odolnosť na mierne mechanické zaťaženie
Široký výber rôznych balení
Ideálny podklad pre nanesenie dekoratívnych techník
Výborná egalizácia povrchu a tým znížená nasiakavosť (menšia spotreba 
záverečnej vrstvy)
Hmota pripravená na použitie

1

2

3

4

5

6

Hrúbka vrstvy 0 – 3 mm

Vhodnosť na brúsenie po: 12 hod.

Farba: extra biela

TRADIČNÝ

VÝBERZÁKAZNÍKOVUŽ 50 ROKOV

Priemerná spotreba
Trvanlivosť:

1,5 – 2,0 kg/m2 (pre dve vrstvy)

minimálne 24 mesiacov

Priemerná spotreba
Trvanlivosť:

1,5 – 2,0 kg/m2 (pre dve vrstvy)

minimálne 12 mesiacov

JUBOLIN P 25 Fine
Vnútorná vyrovnávacia hmota pre 

strojné a ručné nanášanie

Najčastejší výber realizátorov
Veľmi ľahké nanášanie aj v hrúbkach 2-3 mm, menej steká
Možnosť strojného a ručného nanášania
Jednoduché brúsenie
Výnimočná paropriepustnosť
Výborná belosť

Odporúčame s:
JUPOL vnútorné maliarske farby

TOP VÝBER na náročné viac zaťažené povrchy, kde 
chceme zabezpečiť úplnú hladkosť povrchu. Vhodná na 
vápenné, vápennocementové a cementové jemné omietky, 
sadrokartónové dosky a pod.  

Výnimočne hladký povrch, ktorý poskytuje estetický vzhľad 
farebného povrchu  maľovaného valcom
Zahladené povrchy maľujeme všetkými druhmi maliarskych farieb
Výborná pevnosť
Vysoká tixotropnosť
Pripravená na použitie
Jednoduché použitie

1

2

3

4

5

6

Hrúbka vrstvy 0 – 3 mm

Vhodnosť na brúsenie po: 12 hod.

Farba: extra biela
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Disperzné vyrovnávacie hmoty na stenové povrchy1.2

Priemerná spotreba
Trvanlivosť:

0,5 – 0,67 kg/m2/1 mm

minimálne 15 mesiacov
JUBOLIN Reparatur

Vnútorná vyrovnávacia hmota v tube

Jednoduché použitie
Ľahké brúsenie
Dobrá pevnosť

Odporúčame s:
JUPOL vnútorné maliarske farby

TOP VÝBER na vyplnenie menších priehlbín, 
prasklín, dier a škár.

Pripravená na použitie
Možnosť viacnásobného použitia
Použitie na menšie opravy

1

2

3
Hrúbka vrstvy 0 – 3 mm

Vhodnosť na brúsenie po: 12 hod.

Farba: prírodná biela

JUBOLIN P 50 
Extra fine

Jemná vnútorná vyrovnávacia hmota 
pre strojné nanášanie 

Výnimočne ľahké nanášanie aj v tenkých vrstvách
Výborná prídržnosť na všetky druhy podkladov
Možnosť strojného a ručného nanášania
Výnimočná paropriepustnosť
Výnimočná belosť

Odporúčame s:
JUPOL vnútorné maliarske farby

TOP VÝBER na jemné zahladenie vopred 
vyrovnaných povrchov, zvlášť vhodná na konečné 
vyrovnanie sadrokartónových dosiek ako aj ako 
podklad pod vysoko kvalitné farby s tenkým 
farebným filmom nanášané striekaním.

Mimoriadne hladký povrch, ktorý poskytuje estetický vzhľad 
farebného povrchu maľovaného valcom ako aj striekaného airless
Dobrá pevnosť
Mimoriadne ľahké brúsenie
Pripravená na použitie

1

    

2

3

4

Hrúbka vrstvy 0 – 3 mm

Vhodnosť na brúsenie po: 12 hod.

Farba: extra biela

Priemerná spotreba
Trvanlivosť:

1,5 – 2,0 kg/m2 (pre dve vrstvy)

minimálne 12 mesiacov

Priemerná spotreba
Trvanlivosť:

1,0 - 1,5  kg/m2/1 mm

minimálne 12 mesiacov
NIVELIN Disperzná 

stierka
Vnútorná disperzná vyrovnávacia 

hmota
Dobrá prídržnosť
Dlhá doba spracovania

Odporúčame s:
Vnútorné farby kvality JUPOL Classic

TOP VÝBER na vyrovnávanie menej 
zaťažených povrchov. Vhodná na vápenné, 
vápennocementové a cementové jemné omietky, 
sadrokartónové dosky a pod.

Prírodná biela
Na ručné nanášanie
Mimoriadne hladký vzhľad zahladeného povrchu

1

2

3

Hrúbka vrstvy 0 – 3 mm

Vhodnosť na brúsenie po: 12 hod.

Farba: prírodná biela
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JUBOGLET Nivelin
Vnútorná prášková vyrovnávacia hmota

Dobrá prídržnosť
Dlhá doba spracovania
Veľká paropriepustnosť

Odporúčame s:
Vnútorné farby kvality JUPOL Classic

TOP VÝBER na vyrovnávanie menej zaťažených povrchov.
Vhodná na vápenné, vápennocementové a cementové 
jemné omietky, sadrokartónové dosky a pod.

Prírodná biela
Na strojné a ručné nanášanie
Pripravená hmota má výnimočne dlhú dobu spracovania
Mimoriadne hladký vzhľad zahladeného povrchu

1

2

3

4

Hrúbka vrstvy 0 – 3 mm

Vhodnosť na brúsenie po: 12 hod.

Priemerná spotreba
Trvanlivosť:

1,0 – 1,5 kg/m2/1 mm

minimálne 12 mesiacov

Vyrovnávacie hmoty na minerálnej báze1.3

Priemerná spotreba
Trvanlivosť:

1 - 1,5 kg na vrstvu hrúbky 1 mm

minimálne 12 mesiacov
JUBOGLET Nivelin D

Vápennocementová vyrovnávacia 
hmota

Výborná na vyrovnanie väčších nerovností na vnútorných a 
vonkajších minerálnych povrchoch
Požiarna trieda A1 (nehorľavá) - časť fasádneho systému 
ETAG - 09/0393 - JUBIZOL EPS
Vhodný podklad na vyhotovenie dekoratívnych techník
Veľmi vodoodpudivá
Veľmi elastická

Odporúčame s:
Všetky fasádne a vnútorné farby 
vrátane dekoratívnych náterov

TOP VÝBER na zahladenie a záverečnú úpravu 
vnútorných a vonkajších povrchov (vápennocementové 
a cementové omietky). Použiteľná aj na vyhotovenie 
dekoratívnych techník a hladkých fasád.

Univerzálnosť použitia
Vzhľad jemne zahladených povrchov
Možnosť vystuženia s JUBIZOL armovacou mriežkou
Umožňuje štruktúrovanie so šablónami a štruktúrnymi valčekmi
Umožňuje opravy fasádnych prvkov a štukatúr
Umožňuje nanášanie fasádnych farieb

1

2

3

4

5

6

Hrúbka vrstvy 0 – 6 mm

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ EN ISO 22007-2 
(W/(mK)): 0,93

JUBOGLET 
Universal 0-8

Vnútorná sadrová vyrovnávacia hmota 
Vyrovnanie v hrúbke vrstvy do 8 mm
Univerzálnosť použitia
Možné brúsenie
Dlhá doba spracovania
Vyrovnanie vlhkosti v priestore
Vysoká paropriepustnosť

Odporúčame s:
Vnútorné farby kvality JUPOL Gold

TOP VÝBER na vyrovnanie betónových 
stropov a na bandážovanie stykov medzi 
sadrokartónovými doskami.

Možnosť vyrovnania väčších nerovností
Umožňuje priame nanesenie disperzných vnútorných farieb kvality JUPOL Gold
Na rovných povrchoch ako je stena z pórobetónových blokov, môže nahradiť 
klasické omietky
Univerzálnosť - jedným výrobkom môžeme vykonať viacej rôznych aplikácií
Ľahké spracovanie a nanášanie
Dlhá doba spracovania pripravenej zmesi

1

2

3

4

5

6

Hrúbka vrstvy 0 – 8 mmUNIVERZÁLNOSŤ  

POUŽITIA

Priemerná spotreba

Trvanlivosť:
cca 1 – 1,2 kg/m2 na vrstvu hrúbky 1 mm

minimálne 12 mesiacov
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Vyrovnávacie hmoty na minerálnej báze1.3

JUBOGLET Hobby kit
Reparačná sadra 

Rýchlo tuhnúca vnútorná vyrovnávacia hmota
Na hrúbky do 5 cm 
Ľahké nanášanie

Odporúčame s:
Vnútorné farby kvality JUPOL Classic

TOP VÝBER na vyrovnanie väčších priehlbín 
a nerovností a na vyplnenie inštalačných kanálov, 
rýh a škár.

Možnosť sanácie väčších ‘chýb’ na povrchu
Rýchla aplikácia
Na menších plochách použiteľná aj ako klasická 
hrubá alebo jemná omietka

1

2

3 Hrúbka vrstvy 0 – 50 mm

Vhodnosť na brúsenie po: 12 hod.

Priemerná spotreba
Trvanlivosť:

1,1 kg/m2 na vrstvu hrúbky 1 mm

minimálne 12 mesiacov pre 2 kg balenie,
 resp. 6 mesiacov pre 15 kg balenie

Trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov

JUBOFLOOR 1-10
Samonivelačná vyrovnávacia 

hmota na podlahy

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
Hladký povrch bez prasklín a pórov
Homogénna v celom priereze
Veľká pevnosť v tlaku a pevnosť v ohybe
JUBOFLOOR 1-10: CT-F7-C20

Spotreba 

Odporúčame s:

cca 1,5 kg/m2 suchej zmesi na vrstvu hrúbka 1 mm

JUKOL Primer, AKRINOL Elastic, AKRINOL Flex
HYDROOL Elastic, HYDROSOL Superflex

TOP VÝBER na prípravu, resp. jemné vyrovnanie všetkých 
druhov cementom spevnených podlahových povrchov 
(cementové potery, betón, terazzo a pod.), pred lepením 
textilných, plastových krytín, parkiet a iných podlahových 
krytín.

Ideálna na vyrovnanie nerovných povrchov
Rýchla ďalšia úprava
Dlhá doba spracovania
Veľmi dobrá rozlievateľnosť

1

2

3

4

Tenkovrstvé vyrovnávacie hmoty na podlahy1.4

Hrúbka vrstvy 0 – 10 mm

Pochôdznosť 12 hod.
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STIERKOVANIE 
A VYHLADENIE

vnútorných stenových 
a stropných povrchov

Zrovnanie, hrubé výplne, 
opravy poškodení  
a vyhladenie  
stien a stropov.
Pod značkou JUBOGLET sme spojili všetky
vyrovnávacie hmoty na báze minerálneho spojivá 
(prachové). Okrem zjednotenia obalu sme rozdelili 
prehľadnejšievýrobky aj podľa zloženia a hrúbky náteru.

Vnútorné steny a stropné povrchy môžu mať dokonalý 
a estetický premaľovaný vzhľad s maľbou alebo inou 
dekoratívnou úpravou ak sú pred tým dôkladne 
zarovnané, opravené priehlbiny, diery,praskliny, odreniny 
a iné poškodenia a dôsledne vyhladené.

Takáto príprava je potrebná prakticky pre všetky druhy 
podkladu: pre omietnuté povrchy stien a stropov, na 
neomietnuté betónové podklady a neomietnuté povrchy 
stien z pórobetónových tvárnic, ako aj u všetkých typov 
sadrokartónových stien, stropov, stropných dosiek zo 
sadrokartónu, sadrovlákenných a vláknocementových 

dosiek, drevotrieskové a drevené dosky
(OSB dosky, LSB dosky a pod.).

Povrchy stien a stropov sa zvyčajne vyhladzujú 
v dvoch vrstvách, ak je povrch veľmi 

náročný aj v troch vrstvách. Na záver 
musíme povrch vodne prebrúsiť 

a tak vytvoriť optimálny 
podklad pre aplikáciu 

interiérové   farby 
alebo dekorácie.
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2 & 3

4

1 5 6

4

3
12

Bandážovanie a vyhladenie spojov 
sadrokartónových dosiek
 
 

1. Základný náter: AKRYL emulzia (podľa potreby)
2. Bandážovanie spojov, oprava poškodení:
     JUBOLIN P-15 alebo JUBOGLET Universal, 

 bandážna páska
3. Vyhladenie: JUBOLIN P-50 Extra fine, JUBOLIN 

Classic, JUBOLIN P-25 Fine, JUBOLIN P-15 Fill&Fine,
     JUBOGLET Universal
4. Maľovanie: interiérové   farby skupiny JUPOL

Upevnenie inštalačných potrubí, výplň
inštalačných kanálov, oprava poškodení 
omietok a vyhladenie povrchu stien

1. Základný náter: AKRYL emulzia (podľa potreby)
2. Lepenie inštalačných rúr: JUBOGLET Hobby kit
3. Výplň inštalačných škár: JUBOGLET Hobby kit
4. Oprava poškodených omietok:
     JUBOGLET Universal alebo JUBOLIN P-15 Fill&Fine
5. Vyhladenie: JUBOLIN Classic, JUBOLIN P-25 Fine, 

JUBOLIN P-50 Extra fine, JUBOLIN P-15 Fill&Fine, 
JUBOGLET Universal

6. Maľovanie: interiérové   farby skupiny JUPOL
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6

4
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1

2 65 7

Upevnenie inštalačných potrubí, výplň
inštalačných kanálov, vyhladzovanie 
neomietnutých betónových plôch

 

1. Základný náter: AKRYL emulzia (podľa potreby)
2. Lepenie inštalačných rúr: JUBOGLET Hobby kit
3. Výplň inštalačných škár: JUBOGLET Hobby kit
4. Zrovnanie: JUBOLIN P-15 Fill&Fine 
     alebo JUBOGLET Universal
5. Vyhladenie: JUBOLIN P-15 Fill&Fine, JUBOLIN P-25 Fine, 

JUBOGLET Nivelin D, JUBOGLET Universal
6. Maľovanie: interiérové   farby skupiny JUPOL

Zhotovenie steny z pórobetónových 
tvárnic, upevnenie inštalačných potrubí, 
plnenie inštalačné škár, zrovnanie a 
vyhladenie povrchu steny

1. Murovanie resp. lepenie pórobetónových tvárnic:
     AKRINOL Classic
2. Základný náter: AKRYL emulzia
3. Lepenie inštalačných rúr: JUBOGLET Hobby kit
4. Výplň inštalačných škár:
     JUBOGLET Hobby kit
5. Zrovnanie: JUBIZOL R100 (Renovačná omietka), výstuž
     sklotextilná mriežka, spevňujúce rohy
6. Vyhladenie: JUBOLIN P-15 Fill&Fine, JUBOLIN Classic,
     JUBOLIN P-25 Fine, JUBOLIN P-50 Extra fine, JUBOGLET
     Nivelin, JUBOGLET Universal
7. Maľovanie: interiérové   farby skupiny JUPOL
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Dekoratívna úprava vnútorných 
stenových povrchov farbami2

2
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Príručka vnútorných farieb

“ Well-being “ vnútorné farby

Názov výrobku

Vlastnosť a účel

Odolnosť proti oteru 
Ponuka farebných odtieňov  

Vhodnosť na veľmi 
zaťažené povrchy

Strana v katalógu

JUPOL Bio vápenná 
vnútorná farba

Bio vápenná vnútorná farba na ochranu 
historických budov a povrchov
v obytných priestoroch

28

Farby vyberáme s ohľadom na priestor: pre viacej zaťažené povrchy odporúčame 
umývateľné farby.

Ak stenové povrchy maľujeme prvý krát, pred maľovaním ich natrieme vhodným 
základným náterom. Pri obnovovacom maľovaní zvyčajne základný náter nie je potrebný.

Pre krajší konečný vzhľad farebného filmu je dôležitá príprava podkladu vhodnou 
vyrovnávacou hmotou.

JUPOL Bio silicate

Silikátová vnútorná maliarska 
farba vhodná pre osoby, ktoré 
sú precitlivelé na konzervačné 
látky 

JUPOL Thermo

Tepelnoizolačná vnútorná 
maliarska farba, ktorá 
zabezpečuje energetické 
úspory

28 28

JUPOL Clima control

Silikátová vnútorná farba, 
ktorá viaže formaldehyd

JUPOL Antimicrob

Ničí a bráni v rozvoji 
mikroorganizmom a 
obalovým vírusom, medzi 
ktoré patria aj koronavírusy

29 27

Vnútorné maliarske farby

Názov výrobku

Vlastnosť a účel

 
 

Odolnosť proti oteru

Ponuka farebných odtieňov

Vhodnosť na veľmi 
zaťažené povrchy

Strana v katalógu

JUPOL Classic

Univerzálna vnútorná 
maliarska farba,  
ktorú predávame
už 50 rokov

JUPOL Ekonomik

Univerzálna 
ekonomická biela 
vnútorná maliarska 
farba

JUPOL Weiss
 
 

Extra biela vnútorná 
maliarska farba

JUPOL Gold

Vnútorná umývateľná 
farba s vysokým 
krytím, k dispozícii 
vo viac ako 10 000 
farebných odtieňoch

JUPOL Brilliant

Špičková vnútorná 
umývateľná farba  
so zamatovým 
vzhľadom už pri  
jednej vrstve

JUPOL Latex

Špičková vnútorná 
umývateľná farba 
odolná voči  
agresívnym  
dezinfekčným 
prostriedkom

JUPOL Latex
transparent

Vynikajúco 
umývateľný
transparentný 
náter pre extra 
ochranu
premaľovaných
povrchov.

JUPOL Trend

Vnútorná umývateľná 
farba s perfektným 
krytím už v jednej 
vrstve. Pripravená  
na okamžité použitie 

18 pripravených 
odtieňov

22 23 22 23 24 24 2423

JUPOL Trend 
glitter

Vnútorný uvynikajúco 
umývateľný 
transparentný náter 
s trblietkami
na okamžité použitie

transparentný náter
s trblietkami

transparentný náter

25
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Vnútorné maliarske farby so špeciálnymi vlastnosťami

Špeciálne výrobky na problematické povrchy

Názov výrobku

Vlastnosť a účel

Odolnosť proti oteru

Ponuka farebných odtieňov

Vhodnosť na veľmi 
zaťažené povrchy

Strana v katalógu

Názov výrobku

Vlastnosť a účel

Použitie

Strana v katalógu

JUPOL Amikol

Veľmi kvalitná vnútorná 
umývateľná farba s ochranou 
farebného filmu pred 
baktériami a stenovými 
plesňami

ALGICIDE Plus

Biocídny bezfarebný  prípravok na ničenie rias a plesní na stenových povrchoch

Na fasádne a vnútorné stenové povrchy. Používa sa výhradne ako samostatný 
dezinfekčný prostriedok, nikdy nie ako prísada do fasádnych alebo vnútorných 
maliarskych farieb a do iných náterov, dekoračných omietok a pod.

JUPOL Denikol

Prostriedok na blokovanie 
vo vode rýchlo a ľahko 
rozpustných látok

2625

29

Farby môžeme tónovať na našich JUMIX miešacích centrách, možné je aj tónovanie 
s prostriedkami DIPI.

Od roku 2022 možnosť vybrať a tónovať aj veľmi jemné odtiene s označením 
G a H podľa vzorkovníka JUB Favourite feelings!

Výber farby v priestore je dôležitý, pretože často nevedomky vplývajú na náladu 
ľudí, ktorí v tomto priestore bývajú.

JUPOL Block

Špeciálna vnútorná maliarska 
farba na blokovanie 
problematických a domácich 
škvŕn

JUPOL Strong

Vynikajúca vnútorná 
umývateľná farba na veľmi 
zaťažené stenové povrchy

JUPOL Citro

Vnútorná maliarska farba s 
účinnou ochranou filmu proti 
rozvoju rias a plesní

JUBOCIDE PLUS
Biocídny bezfarebný prípravok na prevenciu proti plesni na stenách

Prísada do vnútorných maliarskych disperzných farieb. Účinne zamedzuje, 
resp. zabraňuje rastu a rozvoju väčšiny najrozšírenejších plesní na stenách. 
Používa sa  len ako preventívna fungicídna prísada a neúčinkuje ako 
dezinfekčný prostriedok na už napadnutých povrchoch.

26 2726

29

VIAC
 ODTIEŇOV
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Spotreba

Tónovanie

Odporúčame s:

JUPOL 
Gold advanced

Vnútorná umývateľná 
maliarska farba s vysokou 

krycou schopnosťou
K dispozicii vo viac ako 10.000 farebných odtieňoch
Čisté odtiene s vysokou krycou schopnosťou a matným vzhľadom
Vysoká krycia schopnosť aj pri intenzívnych odtieňoch
TÜV SÜD - medzinárodný certifikát o vysokej kvalite

Špičkový vzhľad premaľovaného povrchu
Veľký výber rôznych farebných kombinácií
Možnosť čistenia povrchu univerzálnymi domácimi čistiacimi prostriedkami
Doba spracovania, ktorá zabezpečuje možnosť dlhšieho času na 
opravu chýb pri maľovaní
Vysoká výdatnosť a krycia schopnosť

1
2
3
4

5

TOP VÝBER pre všetky viacej zaťažené 
vnútorné priestory, kde je požadovaný aj 
špičkový estetický vzhľad premaľovaného 
povrchu.

160 - 190 ml/m2 (pre dvojnásobný náter)

biely (1001), vzorkovník JUB Favourite feelings (A – F), 
možnosť tónovania aj podľa vzorkovníka JUB Farby 
a omietky, RAL a NCS a s DIPI Super colorom a DIPI 
Koncentratom

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, 
JUBOLIN P 50, AKRIL Emulzia

VIAC AKO 
10.000 

FAREBNÝCH 

ODTIEŇOV

Odolnosť na suchý/mokrý oder mokrý oder (trieda 2)

Paropriepustnosť vysoká, trieda I

VOC 1 g/l

Odporúčaný valček valček s dlhým vlasom,
valček JUPOL Gold

Odporúčaný počet vrstiev 2

Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

JUPOL vnútorné maliarske farby2.1

Spotreba

Tónovanie

Odporúčame s:

JUPOL Classic
Vnútorná maliarska farba

Ľahká aplikácia
Zabezpečená stála kvalita
Vysoká výdatnosť a krycia schopnosť
Doba spracovania, ktorá zabezpečuje 
možnosť dlhšieho času na opravu 
chýb pri nanášaní

1
2
3
4

125 - 190 ml/m2 pri dvoch vrstvách

biely (1001), vzorkovník JUB Favourite feelings (D - F), možné 
aj tónovanie podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, NCS aj 
DIPI Super colorom alebo DIPI Koncentratom.

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, 
JUBOLIN P 50, AKRIL Emulzia

Prvá voľba zákazníkov už 50 rokov
Pre spotrebiteľa a životné prostredie šetrná farba
Premaľovaný povrch má krajší konečný vzhľad
Špičková paropriepustnosť

TOP VÝBER pre menej zaťažené stenové a 
stropné povrchy v obytných a občianskych 
budovách a iných verejných objektoch.

DÔVERUJEME 
JEJ UŽ

50 ROKOV!
Odolnosť na suchý/mokrý oder suchý oder

Paropriepustnosť vysoká, trieda I

VOC 1 g/l

Odporúčaný valček valček s dlhým vlasom, valček JUPOL Classic

Odporúčaný počet vrstiev 2

Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov
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JUPOL vnútorné maliarske farby2.1

Spotreba

Tónovanie:

Odporúčame s:

JUPOL Weiss
Extra biela maliarska farba

Ľahká aplikácia
Zabezpečená stála kvalita
Vysoká výdatnosť a krycia schopnosť

1

2

3

0,28 – 0,34 kg/m2 pri dvoch vrstvách

biely (1001), vzorkovník JUB Favourite feelings (D - F), 
možné aj tónovanie podla vzorkovníka JUB Farby a omietky, 
NCS aj DIPI Super colorom alebo DIPI Koncentratom

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50
AKRIL Emulzia

Výborné krycie schopnosti už za mokra;
Konečný povrch má jednoliaty matný vzhľad;
Výnimočne nízky obsah prchavých organických zlúčenín;
Jednoduché nanášanie;
Dobre paropriepustná;
Odolná proti suchému oteru

TOP VÝBER pre menej zaťažené stenové a stropné 
povrchy v obytných a občianskych budovách a iných 
verejných objektoch.

Odolnosť na suchý/mokrý oder suchý oder

Paropriepustnosť vysoká, trieda I

VOC < 2 g/l

Odporúčaný valček valček s dlhým vlasom, valček JUPOL Classic

Odporúčaný počet vrstiev 2

EXTRA
BIELA

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

JUPOL Ekonomik
Vnútorná maliarska farba

Výnimočne nízky obsah prchavých organických zlúčenín;
Jednoduché nanášanie;
Dobre paropriepustná;
Odolná proti suchému oteru

Spotreba 

Tónovanie

Odporúčame s:

0,28 – 0,34 kg/m2 pri dvoch vrstvách

biely (1001), vzorkovník JUB Favourite feelings (D - F), 
možné aj tónovanie podla vzorkovníka JUB Farby a omietky, 
NCS aj DIPI Super colorom alebo DIPI Koncentratom

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50,
AKRIL Emulzia

TOP VÝBER  pre menej zaťažené stenové a stropné 
povrchy  v obytných a občianskych budovách a iných 
verejných objektoch.

Ľahká aplikácia
Zabezpečená stála kvalita
Vysoká výdatnosť a krycia schopnosť

1

2

3
Odolnosť na suchý/mokrý oder suchý oder

Paropriepustnosť vysoká, trieda I

VOC 1 g/l

Odporúčaný valček valček s dlhým vlasom, valček 
JUPOL Classic

Odporúčaný počet vrstiev 2

Spotreba

Tónovanie

Odporúčame s:

JUPOL Brilliant
Špičková vnútorná umývateľná 

maliarska farba 

Špičkový vzhľad premaľovaného povrchu
K dispozícii v širokej škále farebných odtieňov
Úspora času (postačuje už jedna vrstva)
Jednoduchá aplikácia

1

2

3

4

80 – 110  ml/m2 pre jednu vrstvu

biely (1001), vzorkovník JUB Favourite feelings (C - H), možnosť 
tónovania aj podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, RAL a NCS a s 
DIPI Super colorom a DIPI Koncentratom.

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50
AKRIL Emulzia, JUKOL Primer

Výborná krycia schopnosť už pri jednej vrstve
Mimoriadna belosť a zamatový vzhľad 
Hlboký matný vzhľad
TÜV SÜD - medzinárodný certifikát o vysokej kvalite

TOP VÝBER  pre všetky viacej zaťažené vnútorné 
priestory, kde je požadovaný veľmi kvalitný 
estetický vzhľad.

VYSOKÁ 
BELOSŤ

Odolnosť na suchý/mokrý oder mokrý oder (trieda 3)

Paropriepustnosť vysoká, trieda I

VOC 1 g/l

Odporúčaný valček valček s dlhým vlasom, valček JUPOL Brilliant

Odporúčaný počet vrstiev 1

Trvanlivosť:

Trvanlivosť:

minimálne 18 mesiacov

minimálne 24 mesiacov
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JUPOL Latex
Veľmi kvalitná umývateľná (matt, semi 

matt, satin) latexová vnútorná farba

Veľmi kvalitná umývateľná farba odolná na čistenie s bežnými 
domácimi čistiacimi alebo dezinfekčnými prostriedkami
Hladký film premaľovaného povrchu
K dispozícii v troch leskoch: Satin, Semi matt, Matt
Široká škála farebných odtieňov

Spotreba 

Tónovanie

Odporúčame s:

150 - 190 ml/m2 na dve vrstvy

biely (1001), vzorkovník JUB Favourite feelings (A – F), 
možnosť tónovania aj podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, 
RAL a NCS a s DIPI Super colorom a DIPI Koncentratom.

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50,
AKRIL Emulzia, JUKOL Primer

TOP VÝBER  pre veľmi zaťažené vnútorné stenové 
povrchy  ako napr. kuchyne, kúpeľne, chodby, 
verejné inštitúcie (školy, materské školy, nemocnice, 
hotely a pod).

Možnosť čistenia
Veľký výber rôznych farebných kombinácií
Umožňuje krajšie nanesenie
Jednoduchá aplikácia
Podklad pre niektoré dekoratívne techniky

1

2

3

4

5

Odolnosť na suchý/mokrý oder mokrý oder: semi matt a satin - 
trieda 1, matt – trieda 2

Paropriepustnosť semi matt a satin- stredná 
trieda II, matt - vysoká trieda I

VOC matt, semi matt 1 g/l, satin 5 g/l

Odporúčaný valček valček s dlhým vlasom

Odporúčaný počet vrstiev 2

Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

JUPOL Trend
Umývateľná maliarska farba 

s vysokou krycou schopnosťou 
pripravená na okamžité použitie

Pre rýchle trendové zmeny domova
V 18-tich už pripravených farebných odtieňoch
Postačuje na 20 m2 v jednej vrstve
Premaľovaný povrch má krajší konečný vzhľad
Už pripravená na použitie

Spotreba

Tónovanie

Odporúčame s:

cca 125 ml/m2 pre jednu vrstvu

18 už pripravených odtieňov

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50,
AKRIL Emulzia

TOP VÝBER pre všetky vnútorné, aj viac zaťažené priestory, 
ktoré chceme oživiť v moderných farebných odtieňoch.

Rýchla a jednoduchá možnosť zmeny interiéru
Veľmi kvalitný vzhľad premaľovaného povrchu
Jednoduchá aplikácia aj pre domáceho kutila
Kratší čas na realizáciu (1 vrstva)

1

2

3

4

 2.2

Odolnosť na suchý/mokrý oder mokrý oder (trieda 2)

Paropriepustnosť vysoká, trieda I

VOC 1 g/l

Odporúčaný valček valček s krátkym vlasom, valček 
JUPOL Trend

Odporúčaný počet vrstiev 1 (vo výnimočných prípadoch 2, závisí 
od povrchu)

Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

JUPOL Latex 
transparent

Špičkový umývateľný 
transparentný náter Špičkový umývateľný transparentný náter

Odolný voči čisteniu bežnými čistiacimi prostriedkam
Hladký film premaľovaného povrchu
Matný vzhľad premaľoného povrchu
Pripravený k použitiu                                        

Spotreba 

Tónovanie

Odporúčame s:

80- 100 ml/m2 na jednu vrstvu

priesvitný povlak 

všetky farby vrátane JUPOL Classic
a vyššie a všetky techniky DECOR

TOP VÝBER pre všetky miestnosti v interiéri, 
kde chceme dodatočne chrániť už natreté steny 
alebo dekoratívne techniky. 

Dodatočne chráni maľované povrchy a predlžuje ich životnosť
Možnosť čistenia bežnými čističmi
Špičkový vzhľad premaľovaného povrchu
Jednoduchá práca aj pre domáceho majstra

1

2

3

4

Odolnosť na suchý/mokrý oder trieda 1

Paropriepustnosť vysoká trieda I

VOC 1 g/ll

Odporúčaný valček valček s dlhým vlasom

Odporúčaný počet vrstiev 1

Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

JUPOL Amikol
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Vnútorné maliarske farby s pripravenými odtieňmi2.1

18 už pripravených odtieňov

Veľká dostupnosť odtieňov! JUPOL Trend – 19 už pripravených odtieňov. Niektoré odtiene v dopredaji, preverte si dostupnosť!

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

JUPOL Trend glitter
Dekoratívny náter s trblietkami 

výrazne zvyšujúci  triedu 
umývateľnosti 

povrchu. Vnútorný priesvitný náter na steny s obsahom dekoratívnych trblietok
Vysoká paropriepustnosť
Odolnosť proti oderu za mokra
Na dosiahnutie konečného vzhľaduv zvyčajne stačí už jednonásobný 
náter
Už pripravená na použitie

Spotreba

Tónovanie

Odporúčame s:

80 - 100 ml/m2 pre jednu vrstvu

/

JUPOL Trend, JUPOL Gold

TOP VÝBER pre všetky vnútorné priestory, ktoré sú 
najskôr upravené farbou JUPOL Trend, JUPOL Gold  alebo 
akoukoľvek inou vnútornou farbou vyššej kvality 
zo sortimentu JUB.

Vyznačuje sa nízkym obsahom prchavých organických zlúčenín
Veľmi kvalitný vzhľad premaľovaného povrchu
Jednoduchá aplikácia aj pre domáceho kutila
Kratší čas na realizáciu (1 vrstva)

1

2

3

4

Odolnosť na suchý/mokrý oder mokrý oder (trieda 1)

Paropriepustnosť vysoká, trieda I

VOC 1 g/l

Odporúčaný valček valček s krátkym vlasom, valček 
JUPOL Trend

Odporúčaný počet vrstiev 1

Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Spotreba

Tónovanie

Odporúčame s:

JUPOL Amikol
Vynikajúca umývateľná farba s účinnou 
ochranou filmu pred napadnutím filmu 

baktériami

Účinná ochrana farebného filmu pred baktériami a stenovými plesňami
Vhodná pre priestory, kde je požadovaná vysoká čistota a hygiena
Umývateľná farba s vysokou krycou schopnosťou

Zabraňuje vzniku a rozvoju baktérií a stenových plesní
Možnosť čistenia
Možnosť výberu širokej škály odtieňov
Poskytuje krajšie nanesenie farby a jednoduchú aplikáciu

1
2
3
4

TOP VÝBER pre veľmi zaťažené priestory, kde 
očakávame vznik a rozvoj baktérií a stenových plesní.
Vhodná pre potravinársky priemysel (pekárne, plniarne 
nápojov) a verejné budovy (priestory v zdravotníctve, 
školách, materských školách, domovoch dôchodcov).

150 - 190 ml/m2 na dve vrstvy

biely (1001), vzorkovník JUB Favourite feelings (D – F), 
možnosť tónovania aj podľa vzorkovníka JUB Farby a 
omietky, NCS a s DIPI Super colorom a DIPI Koncentratom

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, 
JUBOLIN P 50, AKRIL Emulzia

V YNOVENÁ

FARBA

Vnútorné maliarske farby so špeciálnymi vlastnosťami2.3

Odolnosť na suchý/mokrý oder mokrý oder: trieda 1

Paropriepustnosť stredná trieda II

VOC 3 g/l

Odporúčaný valček valček s dlhým vlasom

Odporúčaný počet vrstiev 2

Curry 410 Papaya 411 Lemon 405 Sangria 421 Watermelon 422 Lavanda 430 Cobalt 440 Lime 450 Wasabi 451 Avocado 454

Olive 452 Espresso 460 Denim 441 Latte 462 Ivory 463 Smoke 470 Graphite 471 Carbon 472 Coconut 400 
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JUPOL Citro
Vnútorná farba s účinnou 

ochranou filmu proti plesni

Rýchlo a účinne rieši problémy so stenovými plesňami a riasami
Vhodná na prevenciu ako aj na "liečenie" v systéme s ALGICIDom Plus
Príjemná citrónová vôňa
Nízky obsah prchavých organických zlúčenín do prostredia
Výborná paropriepustnosť

Spotreba 

Tónovanie

Odporúčame s:

170 - 190 ml/m2 pre dve vrstvy

vzorkovník JUB Favourite feelings (D – F), možnosť tónovania 
aj podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, NCS a s DIPI Super 
colorom a DIPI Koncentratom

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50,
AKRIL Emulzia, ALGICID Plus

TOP VÝBER zpre všetky priestory, kde je z dôvodu vlhkosti 
väčšia pravdepodobnosť vzniku a rozvoju rias a plesní ako 
napr. kuchyne, kúpeľne, pivničné priestory, sklady, práčovne 
a pod.

Udržiavanie čistého a estetického povrchu
Možnosť rýchlej a jednoduchej sanácie napadnutých povrchov

1

2

Odolnosť na suchý/mokrý oder suchý oder

Paropriepustnosť vysoká trieda I

VOC 1 g/l

Odporúčaný valček valček s dlhým vlasom

Odporúčaný počet vrstiev 2

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

JUPOL Denikol
Prostriedok na izoláciu fľakov

Účinne izoluje škvrny od nikotínu, dechtu, soli v škvrnách po 
zatečení, tanín a iné farbivá, menšie mastné fľaky
Náter je na základe haseného vápna a špeciálnych prísad

TOP VÝBER pre vnútorné stenové a stropné povrchy so 
škvrnami, ktoré sú svojou povahou vo vode rýchlo a ľahko 
rozpustné.

Ideálny výber na odstránenie rôznych druhov škvŕn
Jednoduché použitie

1

2

Spotreba 

Tónovanie

Odporúčame s:

 cca 150 - 400 ml/m2 na dve vrstvy

biely (1001)

JUPOL Classic

Paropriepustnosť vysoká trieda I

VOC 2 g/l

Trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov

JUPOL Block
nová generácia

Špeciálna farba na blokovanie fľakov

Výborne prekryje a blokuje problematické fľaky od nikotínu, dechtu po požiari, 
od znečistenia, od tanínu a iných farbív, od vína, ovocných džúsov, kávy, 
vodových farieb a oleja
Škvrny sa viažu s farbou, tým je zabránené ich prestupu cez farebný film
Rýchle schnutie
Paropriepustná farba s vysokou krycou schopnosťou
Nízky obsah prchavých organických zlúčenín do prostredia
Možnosť lokálnej opravy chýb

Spotreba 

Tónovanie

Odporúčame s:

220 - 250 ml/m2 pre dve vrstvy

vzorkovník JUB Favourite feelings (E – F), možnosť tónovania 
aj podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, NCS a s DIPI Super 
colorom a DIPI Koncentratom

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50,
JUKOL Primer

TOP VÝBER pre stenové povrchy znečistené škvrnami v 
domácnosti,  od nikotínu, dechtu napr. kuchyne, reštaurácie, 
hotely, školy, materské školy.

Ideálny výber na odstránenie škvŕn
Kratší čas realizácie - nanesenie nasledovnej vrstvy je možné už po 4 hodinách
Jednoduchá aplikácia
Zabezpečený kvalitný výsledok premaľovania škvŕn

1

2

3

4

Odolnosť na suchý/mokrý oder mokrý oder (trieda 2)

Paropriepustnosť vysoká trieda I

VOC 5 g/l

Odporúčaný valček valček s dlhým vlasom

Odporúčaný počet vrstiev 2

HLBOKÝ

MATNÝ VZHĽAD

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov
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Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov
JUPOL Strong Protect

Veľmi kvalitná vnútorná umývateľná 
farba na veľmi zaťažené stenové povrchy

Farba, pre ktorú ponúkame 5 ročnú záruku na nezmenené vlastnosti filmu 
(krycia schopnosť, lesk, umývateľnosť  v súlade s normou EN 13 300)
10-krát väčšia odolnosť farby na mokré čistenie a mechanické poškodenie
Umožňuje čistenie fľakov: káva, víno, stopy mastných rúk a topánok, detské 
kreatívne “maľovanie”, fľaky od domácich zvierat
Nízky obsah prchavých organických zlúčenín do prostredia

Spotreba 

Tónovanie

Odporúčame s:

160 - 190 ml/m2 pre dve vrstvy

vzorkovník JUB Favourite feelings (E – F), možnosť tónovania 
aj podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, NCS a s DIPI Super 
colorom a DIPI Koncentratom

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50
AKRIL Emulzia, JUKOL Primer

TOP VÝBER pre veľmi zaťažené vnútorné stenové povrchy 
v kuchyni, kúpeľni, chodbe a verejných budovách. Veľmi 
vhodná aj do detských izieb.

Zabezpečená vysoká kvalita
Možnosť udržiavania čistého premaľovaného povrchu
Poskytuje krajšie nanesenie farby a jednoduchú aplikáciu

1

2

3

Odolnosť na suchý/mokrý oder mokrý oder (trieda 1)

Paropriepustnosť stredná trieda lI

VOC 6 g/l

Odporúčaný valček valček s krátkym vlasom

Odporúčaný počet vrstiev 2

PRE VEĽMI
ZAŤAŽENÉ
STENOVÉ
POVRCHY

Trvanlivosť:
Tónovanie:

minimálne 24 mesiacov

vzorkovník  JUB FF: E-F.

Ničí a bráni ďalšiemu rozvoju mikroorganizmov (obaľované
vírusy - koronavírusy, baktérie, plesne, riasy...) ich kontaktom obalu 
s premaľovaným povrchom.
Pôsobí mechanizmom dezintegrácie (mycelizácie) bunkovej membrány
mikroorganizmu.
Farba testovaná podľa noriem: ISO 21702: 2019 a ISO 22196.
Znižuje koncentráciu vírusov a baktérií o 99,9 % za 24 hodín.
Doma vytvára priaznivú klímu.
Umývateľná farba.

TOP VÝBER pre všetky miestnosti v interiéri, kde chceme
chrániť pred infekciami vírusmi a baktériami.

Rieši problém zavlečenia mikroorganizmov do obytného priestoru.
Možnosť čistenia.
Jednoduchá práca aj pre domáceho majstra.
Špičkový vzhľad maľovaného povrchu.

1

2

3

4

Spotreba  od 150 do 190 ml/m2 (pre dvojnásobný náter)JUPOL Antimicrob
Antimikróbna umývateľná farba 

s vysokým krytím
Odporúčame s:
JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50,
AKRIL Emulzia

Odolnosť na suchý/mokrý oder mokrý oder (trieda 2)

Paropriepustnosť vysoká trieda I

VOC 1 g/l

Odporúčaný valček valček s dlhým vlasom

Odporúčaný počet vrstiev 2NIČI 

MIKROORGANIZMY 

- 99,9%

“ Well-being “ vnútorné farby2.4
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Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov
JUPOL Thermo
Tepelnoizolačná vnútorná 

maliarska farba
Poskytuje pocit tepla
Znižuje možnosť vzniku kondenzácie vodnej pary na povrchu 
náteru a zabraňuje vzniku plesní

Spotreba

Tónovanie

Odporúčame s:

350 - 450 ml/m2 pre tri vrstvy

vzorkovník JUB Favourite feelings (E – F), možnosť tónovania 
aj podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, NCS a s DIPI Super 
colorom a DIPI Koncentratom

JUBOLIN Thermo,
AKRIL Emulzia, JUKOL Primer

TOP VÝBER pre stenové povrchy situované na sever, bez 
izolácie, v prípade menších tepelných mostov, pre detské izby.

V systéme s vyrovnávacou hmotou JUBOLIN Thermo zabezpečuje
úsporu pri vykurovaní
Odstraňuje problémy s plesňou a tepelnými mostami
Krajší a hladký vzhľad premaľovaného povrchu
Jednoduchá aplikácia

1

2

3

4

PRE
POCIT
TEPLA 

Odolnosť na suchý/mokrý oder mokrý oder (trieda 3)

Paropriepustnosť stredná trieda lI

VOC 20 g/l

Odporúčaný valček valček s dlhým vlasom

Odporúčaný počet vrstiev 2 až 3

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov
JUPOL Bio silicate

Vnútorná silikátová farba, vhodná 
pre osoby, ktoré sú precitlivelé na 

konzervačné látky Neobsahuje biocídy 
Pre osoby, ktoré sú precitlivelé na konzervačné látky 
odporúčame biely odtieň
Vhodná aj na dekoratívnu ochranu v budovách architektonického dedičstva

Spotreba 

Tónovanie

Odporúčame s:

180 - 210 ml/m2 na dve vrstvy

vzorkovník JUB Favourite feelings (E – F), možnosť tónovania 
aj podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, NCS

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50,
SILICATE PRIMER, JUBOSIL GF

TOP VÝBER predovšetkým pre osoby, ktoré majú ťažkosti 
s precitlivelosťou na konzervačné látky 

Rieši ťažkosti s precitlivelosťou na konzervačné látky 
Vysoká hodnota pH zabezpečuje prirodzenú fungicídnu ochranu
Možné čistenie povrchu
Umožňuje pekné nanesenie a jednoduchú aplikáciu

1

2

3

4
Odolnosť na suchý/mokrý oder mokrý oder (trieda 2)

Paropriepustnosť vysoká trieda I

VOC 1 g/l

Odporúčaný valček valček s dlhým vlasom

Odporúčaný počet vrstiev 2

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

JUPOL Bio vápenná 
vnútorná farba

Prírodná vnútorná farba Farba na základe haseného vápna so silným dezinfekčným účinkom
Ideálna pre podklady na báze vápna a na sanačné omietky
Vhodná na stenové povrchy po záplavách
Veľmi paropriepustná
Neotiera sa

Spotreba 

Tónovanie

Odporúčame s:

180 - 210 ml/m2 na dve vrstvy

biely (1001)

JUPOL Denikol

TOP VÝBER pre pamiatkovo chránené budovy 
a priestory so stálou trocha zvýšenou vlhkosťou.

Vzhľadom na svoje vlastnosti má vplyv na kvalitu zdravého bývania
Príjemná a svieža vôňa
Jednoduché použitie
Možné nanášanie aj valčekom

1

2

3

4

Odolnosť na suchý/mokrý oder suchý oder

Paropriepustnosť vysoká trieda I

VOC 8 g/l

Odporúčaný valček valček s dlhým vlasom

Odporúčaný počet vrstiev 2

 B
IO

C ID E S  F R E E
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Trvanlivosť:

Trvanlivosť:

minimálne 24 mesiacov

minimálne 24 mesiacov

ALGICIDE Plus

JUBOCIDE Plus

Prostriedok na ničenie 
stenových rias a plesní

Prostriedok na prevenciu proti 
plesni na stenách

Účinný pri ničení plesní a rias na stenách
Vhodný pre vnútorné a fasádne stenové povrchy
V objektoch potravinárskeho priemyslu je vhodný ako náter 
na ničenie plesní

Účinný preventívny prostriedok na zabránenie rastu a rozvoja 
väčšiny plesní a mikroorganizmov na stenách
Prísada do vnútorných maliarskych disperzných farieb

TOP VÝBER pre riasami a plesňami napadnuté fasádne 
a vnútorné stenové povrchy, aj pre kamenné a betónové 
povrchy.

TOP VÝBER pre povrchy, kde sa očakáva vznik 
stenových plesní a mikroorganizmov.

Účinná sanácia povrchov
Dlhodobý vzhľad "zdravého povrchu"
Relatívne jednoduchý na použitie
Prevedenie ako ALGICIDE Plus Spray a ALGICIDE Plus Concentrate 
(veľkosť balenia uvedená v aktuálnom cenníku)

Účinný preventívny prostriedok
Jednoduché použitie

1

2

3

4

1

2

Spotreba 

Spotreba

počet vrstiev  1, pri silnejšom napadnutí zopakovať postup

počet vrstiev  1 až 2

Tónovanie

Tónovanie

Odporúčame s:

Odporúčame s:

50 - 100 ml/m2

max. 75 ml/l disp. farby

priesvitný

Mútna vodná suspenzia

so všetkými farbami

JUPOL Classic, JUPOL Gold, JUPOL 
Brilliant, JUPOL Latex

 Špeciálne výrobky na problematické povrchy2.5

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov
JUPOL Clima control

Silikátová vnútorná farba, ktorá  
viaže formaldehyd

Spotreba 

Tónovanie

Odporúčame s:

180 - 210 ml/m2 na dve vrstvy

vzorkovník JUB Favourite feelings (E – F), možnosť tónovania 
aj podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, NCS

JUBOLIN Classic, JUBOLIN P 25, JUBOLIN P 50,
SILICATE PRIMER, JUBOSIL GF

Získané dôkazy zo strany Eco-INSITUT Nemecko 
(testované podľa normy ISO 16000-23)
Obsahuje amíny, ktoré viažu formaldehyd
Viaže viac ako 80 μg formaldehydu na m2 v prvom mesiaci, 
resp. 0,5 g do nasýtenia.
Vytvára príjemnú domácu klímu

TOP VÝBER pre všetky miestnosti v interiéri, najmä nové 
byty, resp. nanovozariadené byty, z dôvodu formaldehydu, 
ktorý do bytov prinesieme s novým nábytkom a ďalším 
vybavením.

Rieši ťažkosti s precitlivelosťou na formaldehyd
Vysoká hodnota pH zabezpečuje prirodzenú fungicídnu ochranu
Možné čistenie povrchu
Umožňuje pekné nanesenie a jednoduchú aplikáciu

1

2

3

4

Odolnosť na suchý/mokrý oder mokrý oder (trieda 2)

Paropriepustnosť vysoká trieda I

VOC 1 g/l

Odporúčaný valček valček s dlhým vlasom

Odporúčaný počet vrstiev 2

PRE PRÍJEMNÚ 

KLÍMU VÁŠHO 

DOMOVA

H
IG

H
 IN

D
O

O R  A I R  Q U A L I T Y
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3

2

JUB Decor - Dekoratívna úprava vnútorných 
stenových povrchov s DECOR výrobkami

3
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Príručka na dekoratívnu úpravu vnútorných 
priestorov
Príroda, jemným spôsobom zachytená v DECOR technike poskytuje ušľachtilý a jedinečný vzhľad domova.
Hrou, predstavivosťou, výberom správneho náradia a odtieňov z DECOR výrobkov vznikajú vynikajúce 
umelecké diela, ktoré dajú domovu unikátnu pečať.
Unikátny vzhľad reliéfneho povrchu kože, vzhľad kôry dreva, štruktúra kôry javora, vzhľad prírodného 
kameňa a betónu, je len niekoľko techník, z ktorých si môžu zákazníci vybrať.

Výrobky pre dekoratívne efekty 

Názov výrobku DECOR Crystal DECOR Crystals DECOR Beton look DECOR Glamour DECOR Marmorin DECOR Marmorin shine DECOR Perla

Použitie Interiér Interiér Interiér Interiér Interiér Interiér Interiér

Odporúčame na Dekoratívna farba 
so svetilkujúcim efektom

Strieborné dekoratívne 
trblietky

Exkluzívny a moderný vzhľad 
surového betónu

Atraktívny a moderný metalický 
vzhľad

Úžasný vzhľad mramoru Dosiahnutie vysokého lesku povrchov 
upravených s DECOR Marmorinom

Malebné a farebné úpravy stenových 
povrchov s fantazijnými motívmi

Strana v katalógu 33 33 36 35 35 36 36

Výrobky pre dekoratívne efekty

Výrobky pre dekoratívne efekty 

Názov výrobku DECOR Desert DECOR Antique DECOR Acrylcolor DECOR Decoral DECOR Interior finish S 1.5

Použitie Interiér Interiér/exteriér Interiér/exteriér Interiér Interiér

Odporúčame na Možný metalický vzhľad púštneho 
piesku

Rustikálny vzhľad vonkajších a vnútorných jemných 
alebo hrubo omietnutých stenových povrchov, 
zvlášť vhodný pre budovy kultúrneho dedičstva

Jemný metalický vzhľad Rustikálny vzhľad povrchov Dekoratívna ochrana schodísk, chodieb
a iných spoločných priestorov vo verejných  
aj súkromných budovách

Strana v katalógu 33 37 37 37 38

Názov výrobku DECOR Cashmere DECOR Delight DECOR Primer (smooth) DECOR Primer (fine quartz)

Použitie Interiér Interiér/exteriér Interiér/exteriér Interiér

Odporúčame na prestížne, ambientné priestory prestížne a reprezentatívne priestory realizácia techník
Charm in Moonlight

Rustikálny vzhľad povrchov

Strana v katalógu 34 34 34 35



33www.jub.sk

 Dekoratívna úprava stenových povrchov s vizuálnym efektom3.1

DECOR Desert
Dekoratívna farba so vzhľadom 

púštneho piesku Atraktívny a moderný vzhľad
Pieskový, mierne trblietavý efekt
Mimoriadne ľahké nanášanie a rýchla realizácia
Pestrý výber exkluzívnych odtieňov

TOP VÝBER na dekoratívnu úpravu vnútorných povrchov, 
kde chceme dosiahnuť vzhľad púštneho piesku.

Vyjadrenie individuality / kreativity
Jednoduché na prácu aj pre domáceho kutila
Výrobok pripravený na použitie
Rýchla realizácia – úspora času a financií
Možnosť okamžitého nanášania bez špeciálnej predprípravy

1
2
3
4
5

Spotreba 
Trvanlivosť:  

Doba schnutia: 12 hod.

Tónovanie

Odporúčame pri technike:

Odporúčame pri technike:

Odporúčame pri technike:

0,65 l = 7,5 m2 , 1 vrstva

minimálne 12 mesiacov

DECOR Desert Pearl: vzorkovník JUB Favourite feelings: 
odtiene D – F (dodávané s obmedzeniami)
4 už pripravené odtiene

DECOR Desert, JUPOL Gold 
v požadovanom odtieni

Crystal

Crystal

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.gold silver pearl black

MODERNÝ

METALICKÝ VZHĽAD

PÚŠTNÉHO PIESKU

DECOR Crystal
Dekoratívna farba so 

svetielkujúcim efektom
Elegantný svetielkujúci vzhľad
Viac ako 80 odtieňov
Realizácia v kombinácii s DECOR Crystals
Konečnú omývateľnosť dostiahneme po 3 týždňoch

TOP VÝBER na stropné povrchy s moderným osvetlením, 
detaily na stenových povrchoch obytných 
alebo obchodných priestorov.

Atraktívny moderný vzhľad
Jednoduché pre prácu aj domáceho majstra
Veľký výber trendových odtieňov
Rýchla a jednoduchá realizácia

1
2
3
4

Spotreba 
Trvanlivosť:  

Doba schnutia: ~ 6 h.

Tónovanie

Odporúčame s:

100 – 120 g/m2 (0,65 l = 0,8 kg)

minimálne 24 mesiacov

vzorkovník Decor Crystal

DECOR Crystals (DECOR Crystal 0,65l + 26g
DECOR Crystals) in DECOR Primer fine quartz

DECOR Crystals
Strieborné dekoratívne 

trblietky
Jednoduché vmiešanie do DECOR Crystal farby

TOP VÝBER v kombinácii s DECOR Crystal farbou 
dosiahneme trbietajúci a mramorový vzhľad 
na stenovom povrchu

Spotreba 
Trvanlivosť:  

Doba schnutia: ~ 6 h.

Odporúčame s:

DECOR Crystal 0,65l + 26 g, DECOR Crystals

neobmedzená

DECOR Crystal
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DECOR Cashmere
Dekoratívna farba so zamatovým 

efektom
Elegatný zamatový vzhľad
Viac ako 80 moderných odtieňov
Výborná paropriepustnosť
Vysoká odolnosť proti mikroorganizmom

TOP VÝBER pre prestížne prostredia, v ktorých chceme 
dosiahnuť jemný zamatový efekt kombinovaný 
s eleganciou benátskej štukovej omietky.

Moderný vzhľad domu
Veľký výber trendových odtieňov
Jednoduchá realizácia
Výrobok pripravený na okamžité použitie

1
2
3
4

Spotreba 

Doba schnutia: 6 - 8 hod. 

Tónovanie

Odporúčame pri technikách:

4 - 4,5 m2/l (0,65 l = 2,6 – 3 m2)

podľa farebného vzorkovníka výrobku DECOR Cashmere

Charm in Moonlight

Trvanlivosť:  24 mesiacov

Odporúčame s:
DECOR Primer (smooth)

DECOR Delight
Dekoratívna farba s prelievajúcim 

efektom
Dekoratívny vzhľad s futuristickým nádychom
K dispozícii v dvoch prevedeniach 
DARC GOLD a LIGHT SILVER

TOP VÝBER pre prestížne a unikátne priestory ako sú 
súkromné domy, reštaurácie, hotely a pod.

Atraktívny futuristický vzhľad domu
Výber trendových odtieňov
Jednoduchá aplikácia
Výrobok pripravený na okamžité použitie

1
2
3
4

Spotreba 

Doba schnutia: 4-5 hod. 
Dôležité: farbivo sa mieša ručne a nie v miešačke

Tónovanie

Odporúčame pri technikách:

100 g/m2 (0,65 l = 0,65 kg)

podľa farebných odtieňov DECOR DELIGHT,báza DARK GOLD 
v 12 odtieňoch,báza LIGHT SILVER v 20 dtieňoch

Delight

Trvanlivosť:  24 mesiacov

Odporúčame s:
báza DARK GOLD s DECOR Primer fine quarts

DECOR Primer
(smooth)

Vysokokrycí biely základný náter Zamatový nádych
Výborná belosť
Dobrá krycia schopnosť

TOP VÝBER pre realizáciu dekoratívnych techník 
CHARM a MOONLIGHT

Výborný konečný vzhľad
Možnosť aplikácie na rôzne povrchy
Jednoduchá práca aj pre domácich majstrov

1
2
3

Spotreba 

Doba schnutia: 4-5 hod. 

Odporúčame pri technikách:

8 - 9 m2/l (0,75 l = 6 – 6,5 m2)

Charm in Moonlight

Trvanlivosť:  36 mesiacov

Odporúčame s:
DECOR Cashmere
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DECOR Primer
(fine quartz)

Biely základný náter s vysokým 
krytím

Drsná štruktúra
Výborná belosť
Dobrá krycia schopnosť

TOP VÝBER pre realizáciu dekoratívnych techník 
Crystal a Delight

Rovnako ako pri (smoothie) na predchádzajucej strane dole1

Spotreba 

Doba schnutia: 4 - 5 hod. 

Tónovanie

Odporúčame pri technikách:

125 - 140 g/m2 (0,7 l = 1,2 kg)

farebná karta Decor Crystal-80 odtieňov
farebná karta Decor Delight(baza Dark gold)- 1 odtieň

Crystal in Delight

Trvanlivosť:  36 mesiacov

Odporúčame s:
DECOR Crystal in DECOR Delight Dark Gold

DECOR Glamour
Krycia metalická maliarska farba

Možnosť tónovania
Veľmi paropriepustná
Výnimočne nízky obsah VOC
Veľmi odolná na mokré čistenie

TOP VÝBER pre dekoratívnu úpravu vnútorných stenových 
povrchov, kde chceme dosiahnuť atraktívny a moderný 
metalický vzhľad.

Možnosť čistenia
Pestrý výber exkluzívnych odtieňov
Moderný metalický vzhľad
Rôzne dekoratívne efekty môžeme dosiahnuť použitím rôznych techník/náradia

1
2
3
4

Spotreba 

Doba schnutia: suchá na dotyk: 3 hod., vhodná na ďalšiu 
úpravu: 4 - 6 hod. 

Tónovanie

Odporúčame pri technikách:

120 – 150 ml/m2 pre dve vrstvy

Vzorkovník JUB Favourite feelings (JUB Farby a omietky): 
21 vybraných odtieňov, 3 už pripravené odtiene

Acero, Aurora, Versus, Pettinato, Rubin

zlatý strieborný bronzový

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

Trvanlivosť:  minimálne 24 mesiacov

Trvanlivosť:  minimálne 24 mesiacov

DECOR Marmorin

Vzhľad upraveného povrchu mramoru
Výnimočná hladkosť a vysoký lesk povrchu
Možnosť tónovania
Vysoká vodoodpudivosť
Vysoká odolnosť na mokré čistenie

TOP VÝBER pre všetky vnútorné stenové povrchy, 
kde chceme dosiahnuť veľkolepý vzhľad mramoru.

Možnosť čistenia
Vytvára pocit prírody v domácnosti
Rôzne dekoratívne účinky môžeme dosiahnuť použitím rôznych techník/náradia
Miešanie rôznych farebných odtieňov medzi sebou

1
2
3
4

Spotreba

Doba schnutia: suchá na dotyk: 3 hod., vhodná na ďalšiu úpravu: 
24 hod.

Tónovanie

Odporúčame pri technikách:

~ 300 g/m2  (závisí od dekoratívnej techniky)

Vzorkovník JUB Favourite feelings odtiene A až F, vzorkovník 
JUB Farby a omietky

Acero, Aurora, Versus, Classic, Egeo, 
Spatolato, Rust

Dekoratívny tmel



36 www.jub.sk
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Trvanlivosť:  minimálne 24 mesiacov

DECOR Marmorin 
shine

Povrchu poskytne vysoký lesk
Zdôrazní hladkosť povrchu a dodatočne ho ochráni
Vysoká vodoodpudivosť a vysoká odolnosť proti mokrému čisteniu

TOP VÝBER pre dosiahnutie vysokého lesku povrchov, 
upravených dekoratívnym tmelom DECOR Marmorin.

Jedinečný vzhľad dekoratívnej techniky
Dlhšia stabilita techniky
Možnosť čistenia
Rýchla aplikácia
Jednoduché nanášanie

1
2
3
4
5

Spotreba

Doba schnutia: suchá na dotyk: 2 hod., vhodná na ďalšiu úpravu: 
6 hod.

Tónovanie

Odporúčame pri technikách:

približne 50 ml/m2 pre jednu vrstvu

/

Classic, Egeo, Spatolato

Ochranný vosk

=

DECOR Perla
Dekoratívny gél

Dosiahnutie rôznych textúr kameňa, kože, plátna a dreva 
v rôznych farebných odtieňoch
Výnimočne stabilný
Polo transparentný vzhľad
Veľmi odolný proti mokrému čisteniu

TOP VÝBER pre malebné, farebné a fantazijné úpravy 
stenových povrchov.

Možnosť čistenia
Vytvára pocit prírody v domácnosti
Rôzne dekoratívne účinky môžeme dosiahnuť použitím rôznych techník/náradia

1
2
3

Spotreba 

Doba schnutia: suchá na dotyk: 6 - 8 hod., vhodná na ďalšiu úpravu: 
24 hod.

Tónovanie

Odporúčame pri technikách:

250 g/m2 pre každú vrstvu

Vzorkovník JUB Favourite feelings odtiene A až F, vzorkovník 
JUB Farby a omietky (dodávky s obmedzeniami)
4 už pripravené odtiene

Mica, Pearl

=

biely zlatý strieborný bronzový Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

Trvanlivosť:  minimálne 18 mesiacov

DECOR Beton look
Dekoratívna vyrovnávacia hmota na 

dosiahnutie vzhľadu surového betónu
Poskytuje prírodný vzhľad neopracovaného betónu
Dobrá prídržnosť na rôzne druhy stenových podkladov
Rýchle schnutie
Výnimočná pružnosť a vysoká paropriepustnosť

TOP VÝBER na použitie vo vnútorných priestoroch, 
kde chceme dosiahnuť exkluzívny a moderný vzhľad 
surového betónu. 

Exkluzívny minimalistický štýl v interiéri
Možnosť dosiahnutia rôznych farebných odtieňov betónu
Rýchla realizácia
Dlhšia doba spracovania uľahčuje realizáciu

1
2
3
4

Spotreba 

Doba schnutia:  ~ 24 hod.

Tónovanie

Odporúčame pri technike:

cca 1,5 kg/m2 pre každý mm hrúbky

/

Beton Look

Trvanlivosť:  minimálne 12 mesiacov
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 Dekoratívna úprava stenových povrchov s vizuálnym efektom3.1

Trvanlivosť:  minimálne 12 mesiacov

DECOR Antique
Silikátová lazurovacia farba

Možnosť dosiahnutia veľkolepého rustikálneho vzhľadu
Vysoká vodoodpudivosť, paropriepustnosť a alkalická odolnosť
Rýchle schnutie
Odolnosť proti zaťaženiu zo životného prostredia
Možnosť tónovania

TOP VÝBER pre rustikálny vzhľad vonkajších a vnútorných 
jemných alebo drsných omietnutých stenových povrchov, 
zvlášť vhodný pre objekty kultúrneho dedičstva.

Návrat k tradícii
Rýchle vyhotovenie - úspora času a financií
Rôzne dekoratívne efekty môžeme dosiahnuť použitím rôznych techník/náradia

1
2
3

Spotreba 

Doba schnutia: suchá na dotyk: 3 hod., vhodná na ďalšiu úpravu: 
6 hod.

Tónovanie

Odporúčame pri technikách:

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

Vzorkovník JUB Favourite feelings odtiene označené * a končiace 
na C až F, vzorkovník JUB Farby a omietky odtiene 
začínajúce na 2 - 5

Jeans, Madeira, Beton Look, Travertino 
Decoral, Travertino Nivelin D, Adam

Trvanlivosť:  minimálne 18 mesiacov

DECOR Acrylcolor
Krycia metalická maliarska farba na 

dekoračnú úpravu exteriéru a interiéru
Metalický vzhľad s matným efektom
Výborná krycia schopnosť
Odolnosť proti mokrému oteru

TOP VÝBER na úpravu vnútorných a vonkajších povrchov 
stien, kde chceme dosiahnuť jemný metalický vzhľad.

Atraktívny a moderný vzhľad
Možnosť čistenia
Rýchla realizácia – úspora času a financií
Jednoduchá aplikácia
Rôzne dekoratívne efekty môžeme dosiahnuť použitím rôznych techník/náradím

1
2
3
4
5

Poraba

Doba schnutia:  suchá na dotyk: 3 hod., vhodná na ďalšiu úpravu: 
6 hod.

Tónovanie

Odporúčame pri technikách:

180 - 210 ml/m2 na dve vrstvy

3 už pripravené odtiene

Rubin

zlatý strieborný bronzový Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

Trvanlivosť:  minimálne 6 mesiacov

DECOR Decoral
Vnútorná dekoratívna omietka

Výborná prídržnosť na rôzne povrchy
Vysoká paropriepustnosť a pevnosť
Dosiahnutie atraktívneho rustikálneho vzhľadu

TOP VÝBER na rustikálny vzhľad vnútorných povrchov 
stien.

Jednoduchá a rýchla príprava zmesi na nanášanie
Dlhá doba spracovania

1

2

Spotreba

Doba schnutia:  suchá na dotyk: 6 hod.

Tónovanie

Odporúčame pri technikách:

cca 2,5 až 10,0 kg/m2 (závisí od dekoratívnej techniky, možná 
hrúbka vrstvy 3 – 10 mm)

/

Travertino Decoral
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Názov výrobku
Plastové hladidlo efekt  
TERRE FIORENTINE

Plastová špachtľa na 
efekt TERRE FIORENTINE Špachtľa INOX 2K držadlo

Nerezová japonská 
špachtľa - k Štukatérske hladidlo INOX EXPERT

Názov výrobku Štukatérske hladidlo INOX EXPERT Valček hrubá pena / K Valček štruktúrny VL

80 mm 200x80mm

Odporučené pre techniku Pre všetky techniky Classic, Spatolato
Aurora, Versus, Classic, Travertino Nivelin D, Egeo,
Spatolato, Jeans, Madeira, Pearl,  Decor Wood, 
Travertino Decoral, Rubin, Rust, Adam

Acero, Aurora, Versus, Classic, Travertino Nivelin D, Egeo, 
Spatolato, Jeans, Madeira, Mica, Pearl,  Decor Wood,
Beton Look, Travertino Decoral, Rubin, Rust, Adam

240 x 100 mm penový valček 180 mm penový valček 100 mm

Odporučené pre techniku
Acero, Aurora, Versus, Classic, Travertino Nivelin D, Egeo, Spatolato, Jeans, Madeira, Mica, Pearl, 
Decor Wood, Beton Look, Travertino Decoral, Rubin, Rust, Adam

Rust, Valit Rust, Valit

 Špeciálne náradie – dodanie na objednávku3.2

30 x 180 mm 150 x 50 mm 100 cm x 33 m 150 x 150 mm

Odporučené pre techniku Desert Jeans, Travertino Nivelin D, Rubin, Adam Acero Versus, Mica, Beton Look, Travertino Decoral,
Travertino Nivelin D, Rubin, Adam

Názov výrobku Dekoratívna štetka Štetec Universal 15x5 Ochranná fólia 100 cm/33 m Šablóna maliarska Dekoratívna kefa

Názov výrobku Huba na dlaždice Štetec dekoratívny Storch Dekoratívna rukavica Štetec dekoratívny 
71400

Prírodná špongia - veľká

Názov výrobku Dekoratívny tampón Valček DECOR prírodná koža Valček DECOR viazaná prírodná koža Matrica efekt drevo

165 x 115 x 70 mm 70 mm 220 x 20 mm

Odporučené pre techniku
Travertino Decoral
Acero, Madeira

Aurora, Petinato Classic, Egeo, Spatolato, Madeira,
Beton Look, Travertino Nivelin D Versus, Travertino Nivelin D Rubin, Adam

200 x 200 mm 200 mm 190 mm

Odporučené pre techniku Pearl Pearl

Tónovanie
Vzorkovník JUB FF: E-F

DECOR Interior
finish S 1.5

Disperzná dekoratívna hladená 
omietka do interiéru

Výrobok je pripravený na realizáciu
Ľahká aplikácia
Bez nepríjemného zápachu
Dekorativny účinok

TOP VÝBER na dekoratívnu ochranu schodísk, chodieb 
a iných spoločných priestorov vo verejných aj súkromných 
budovách.

Nie je potrebné dodatočné maľovanie
Výborná odolnosť proti mechanickému poškodeniu
Výborná prídržnosť k podkladu 
Dlhá doba spracovania

1

2

3

4

Spotreba 

Doba schnutia: ~12 hod.

2,5 kg/m2

Trvanlivosť:  12 mesiacov

Odporúčame s:
JUBIZOL Unigrund

 Dekoratívna úprava stenových povrchov s vizuálnym efektom3.1
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 3.3 Nové dekoratívne techniky

DECOR 
Betonlook

Príprava podkladu

1  Podklad musí byť suchý, pevný, bez olejových fľakov a podobných nečistôt. Na povrch nanesieme JUBIZOL Unigrund. 
2  Nanesieme prvú vrstvu materiálu DECOR Beton look.

Realizácia techniky

1  Nanesieme druhú vrstvu DECOR Beton look v potrebnej hŕubke cca 1-2mm 
2  Vhodným nástrojom vytvoríme želanú štruktúru povrchu betónu 
3  Po cca 15 min zahladíme nerezovým hladítkom povrch do požadovanej úrovne. 
4  Konečný vzhľad môžeme nechať “surový”, alebo aplikovať náter riedeným SILICATE Primer-om pomocou dekoračnej rukavice.  
     Prípadnú intenzitu a farebný odtieň vieme ešte dotvoriť nanesením JUB DECOR Antique rovnako pomocou dekoračnej rukavice.

DECOR 
Wood

Príprava podkladu

1   Podklad musí byť suchý, pevný, bez olejových fľakov a podobných nečistôt. 

Realizácia techniky

1  Nanesieme vrstvu JUBOGLET Nivelin D v potrebnej hŕubke cca 2-3mm 
2  Vhodným nástrojom vytvoríme želanú štruktúru pórov dreva, resp. do čerstvej zavädnutej hmoty odtlačíme silikónovú matricu Wood  
3  Po zaschnutí povrch prebrúsime a pomocou ostrejšieho nástroja vieme drážkovať požadovaný rozmer “drevených blokov” 
4  Konečný vzhľad dotvoríme a prípadnú intenzitu a farebný odtieň dokončíme nanesením JUBIN LASUR pomocou dekoračnej rukavice.
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DECOR 
Chess   

Príprava podkladu
1   Premalujeme(s štetkou,valčekom alebo striekacou pištoľou) s JUPOL Goldom v rovnakom odtieni,ako je finálna technika DECOR Glamour.

Návod sa nachádza na balení DECOR Glamour

2   Počkáme 4 až 6 hodín na vysušenie

Realizácia techniky
1   DECOR Glamour ktorý je natónovaný v požadovanom odtieni, sa aplikuje štetcom so striedavými pruhmi tak,že vytvára šachovnicový efekt    

DECOR 
Crystal

Príprava podkladu
1   Ako pri DECOR Charm

    
Realizácia techniky
1   DECOR Primer(fine quartz) tónujeme v odtieni podobnom ako DECOR Crystal.Nanášame na povrch štetcoma alebo valčekom v jednej vrstve.

Čas sušenia je 4-5 hodín.

2  Do DECORu Crystal primiešame DECOR Crystals trbietky.(26g)

3   Zmes nanesieme na pripravený podklad štetcom alebo valčekom.Potrebné sú 1-2 vrstvy. 
Čas sušenia medzi jednotlivými vrstvami je 4-6 hodín.

 3.3 Nové dekoratívne techniky
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 3.3 Nové dekoratívne techniky

DECOR 
Charm

Príprava podkladu
1   Podklad musí byť suchý,bez olejových fľakov a iných nečistôt

Realizácia techniky
1 DECOR Primer(smooth) nanesieme na podklad valčekom alebo štetkou. Čas sušenia je 4-5 hodín

2 DECOR Cashmere nanesieme v želanom odtieni s PVC špachtlou vo všetkých smeroch,vo dvoch vrstvách. 
    Čas sušenia medzi jednotlivými vrstvami je 4-6 hodín

3   Keď podklad vsiakne materiál,zahladime ho so špachtlou v smere osmičiek

DECOR 
Delight

Príprava podkladu
1   Pre obe bázy sa nanáša DECOR Primer (fine quartz).  

Pre DECOR Delight (Light Silver) netótujeme tmavé odtiene,ale ho nanášame v základnom bielom odtieni.  
Pre DECOR Delight (Dark Gold) tónujeme základnu farbu v sivom odtieni. 

2   Základnú farbu nanášame pomocou štetca alebo valčeka, doba sušenia je 4-5 hodín

Realizácia techniky
1   Premiešaný DECOR Delight nanášame pomocou štetca v priečnych smeroch. 

2   Počkáme 15 až 20 minút, potom materiál zahladíme pomocou PVC špachtle tak, aby  sme vytvorili futuristický vzhľad.
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 3.3 Nové dekoratívne techniky

DECOR 
Spugnato

Príprava podkladu
1   Premalujeme (s štetkou, valčekom alebo striekacou pištoľou) s JUPOL Goldom v želanom odtieni konečnej dekoračnej techniky. 

Počkáme 4 až 6 hodín na vysušenie

Realizácia techniky
1   Morskou hubou nerovnomerne nanesieme vybraný odtien DECOR Glamour,následne jemne “tapkáme” po prefarbenom povrchu

2   Počkáme na vysušenie 4-6 hodín

3   Výsledný vzhľad závisí od výberu odtieňov DECOR Glamour a JUPOL Gold, vzniká množstvo variácii  

DECOR 
Moonlight

Príprava podkladu
1   Podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, bez nesúdržných častíc, prachu, bez fľakov od oleja a iných nečistôt.

Realizácia techniky
1   DECOR Primer (smooth) nanášame na podklad štetcom alebo valčekom. Čas sušenia je 4-5 hodín.

2   Nanesieme DECOR Cashmere v želanom odtieni.

3  Pomocou PVC špachtle nanášame materiál vo všetkých smeroch, sušíme 6-8 hodín. 

4   Nanesieme DECOR Cashmere v druhej vrstve nerovnomerne tak, že “ťapkáme” po vysušenej prvej vrstve. Keď materiál trocha preschne  
na podklade, hladíme ho pomocou špachtle.
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 3.3 Nové dekoratívne techniky

informativny výpočet spotreby a ceny na  m2: *

DECOR 
Desert

Podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, bez nesúdržných častíc, prachu, bez fľakov od oleja a iných nečistôt.

Príprava podkladu

• Pred prvým maľovaním podklad podfarbíme valčekom alebo striekaním v dvoch vrstvách farbou JUPOL Gold vo vhodnom odtieni. Konečný 
film podfarbeného povrchu musí byť čo najhladší.

• Približne 4 – 6 hodín po podfarbení môžeme začať s nanášaním DECOR Desertu vo vybranom odtieni. Farbu nanášame so štetcom 
priamo na pripravený podklad a dávame pozor, aby sme natreli celú plochu. Na dosiahnutie konečného vzhľadu si pomáhame so širokým 
dekoratívnym štetcom, ktorým niekoľko minút po nanesení farby povrch prehladíme a vytvoríme štruktúru. Vytvorenie štruktúry môžeme 
spraviť dvomi spôsobmi:

• Líniové štruktúrovanie – hladenie so širokým dekoratívnym štetcom v jednom smere
• Štruktúrovanie do kruhu - hladenie so širokým dekoratívnym štetcom krúživými ťahmi

Keď dosiahneme želaný vzhľad, znova, ale veľmi zľahka prehladíme štruktúrovaný povrch širokým dekoratívnym štetcom, aby neboli viditeľné 
stopy štetca.

Pre výraznejšiu štruktúru nanesenie zopakujeme.

1

2

3

Realizácia techniky

gold silver pearl black
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Ochrana a dekorácia drevených 
a kovových povrchov4

4
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Príručka na ochranu drevených a kovových povrchov

Ochrana dreva a kovov

Názov výrobku

Účel použitia

Druh náteru

Zloženie

Doba schnutia

Ponuka farebných odtieňov

Strana v katalógu

Názov výrobku

Účel použitia

Druh náteru

Zloženie

Doba schnutia

Ponuka farebných odtieňov

Strana v katalógu

/

akrylátové

1 – 2 hod.

4 hotové odtiene

48

transparentný

Alkydové vodné

24 hod.

48

transparentný

akrylátové

4–6 hod. 

49

transparentný

alkydové

24 hod.

50

JUBIN Akrilin

Oprava povrchových 
chýb a poškodení

JUBIN Wood 
impregnácia UV

Biocídna ochrana 
dreva pred hnilobou  
a modraním

JUBIN Lasur

Na ochranu dreva 
v interiéri a exteriéri

LAZURTOP

Hrubovrstvý priesvitný 
náter na dlhodobú a účinnú 
ochranu všetkých druhov 
mäkkého a tvrdého dreva

Drevo je vystavené starnutiu a rôznym škodcom, preto je ho potrebné správne chrániť a ošetrovať.

Na ochranu dreva môžeme použiť lazurovacie nátery, pri ktorých vzhľadom na priesvitnosť zostane 
viditeľná textúra dreva alebo krycie farby v rôznych farebných odtieňoch, ktoré sú k dispozícii 
aj v systéme JUMIX.

Kovové povrchy je z dôvodu hrdzavenia potrebné ochrániť proti korózii súčasne farebný povrch 
zostane aj príjemnejší.

Na ochranu dreva a kovov sú k dispozícii rôzne systémové riešenia obchodnej značky JUBIN: od 
modernejších na vodnom základe po tradičné na báze rozpúšťadiel, ktorým zákazníci ešte stále 
dôverujú vo veľkej miere.

krycí

akrylátové

6 hod. 

51

JUBIN Metal 

Krycí a základný 
antikorózny náter 
v jednom

krycí

akrylátové

6 hod. 

51

JUBIN Metal primer 

Základný náter s výbornou 
prídržnosťou na železo a 
farebné kovy

krycí

akrylátové

4–6 hod. 

52

JUBIN Decor universal 
gloss/matt

Krycia farba na drevo a kov 
s UV ochranou

krycí

akrylátové

4–6 hod.

50

JUBIN Decor primer

Základná farba na ochranu 
dreva, blokuje tanín a iné 
rozpustné látky
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IDEÁLNE RIEŠENIA PRE 
NÁTERY DREVA A KOVOV
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JUBIN Akrilin
Tmel na drevo

Účinne sanuje chyby do hĺbky 3 mm
Kompatibilný so systémami na vodnom a alkydovom základe
Vhodný na vnútorné a vonkajšie použitie
Výborná prídržnosť
Rýchle schnutie
Výrobok šetrný k životnému prostrediu

TOP VÝBER na opravy popraskaných, poškodených,
poškriabaných alebo poudieraných drevených povrchov.

Možnosť výberu farebného odtieňa, ktorý výborne ladí s drevom a prekryje 
chyby dreva aj pri transparentných náteroch
Vhodný pre detské hry, hračky a kontakt s potravinami
Rýchla, jednoduchá a kvalitná obnova
Pripravený na použitie
Ľahšia práca v uzavretých priestoroch (nízky obsah VOC)

1

2

3

4

5

Spotreba

Trvanlivosť: 

Tónovanie

Odporúčame s:

cca 1,0 kg/m2 na vrstvu hrúbky 1 mm

minimálne 18 mesiacov

Možnosť tónovania s DIPI Super colorom.
4 už pripravené odtiene

JUBIN transparentné a krycie základné 
nátery na drevo

 Príprava povrchu4.1

Doba schnutia: suchý na dotyk: 0,5 hod., ďalšia úprava: 1 - 2 hod.

    

biely            smrek        buk dub

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

JUBIN WOOD 
Impregnácia UV 

Biocídna impregnácia na drevo Účinne chráni drevo pred modraním a práchnivením
Vhodný na vonkajšie použitie
Výborná penetrácia
Egalizuje nasiakavosť povrchu

TOP VÝBER na ochranu drevených prístreškov a vystavených 
drevených povrchov ako napr. drevené ploty, obklady a drevený 
stavebný nábytok.

Zabezpečuje dlhodobú ochranu
Predlžuje životnosť
Znižuje spotrebu nasledovnej vrstvy
Ľahká aplikácia
Zvyšuje adhéziu konečného náteru
Zabezpečuje ľahké nanesenia nasledovnej vrstvy
Ľahšia práca v uzavretých priestoroch (nízky obsah VOC)

1

2

3

4

5

6

7

Spotreba

Odporúčame v systéme:

180 ml/m2 v jednej vrstve

JUBIN transparentné a krycie základné 
nátery na drevo

Doba schnutia: suchý na dotyk: 6 hod., ďalšia úprava: 24 hod.

Transparentné nátery na ochranu dreva    |   Lazúry na vodnom základe4.2

        

Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Fu
ngicide protection Ins

ecticide protection
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JUBIN Lasur 
Hrubovrstvý lazurovací náter na drevo 

Dlhodobá UV ochrana pred poveternostnými vplyvmi
Zdôrazňuje prirodzený vzhľad dreva a dodáva mu hodvábny lesk
Možnosť tónovania
Rýchle schnutie
Výrobok šetrný k používateľovi a životnému prostrediu
Certifikátom potvrdená vhodnosť náteru na ochranu hračiek a pre kontakt 
s potravinami

TOP VÝBER pre stavebný nábytok, ploty, detské hračky a hry, 
úle, drevené strešné konštrukcie, podbitie strechy a iné drevené 
obklady a záhradný nábytok.

Umožňuje veľa farebných kombinácií s ostatnými prvkami v priestore
Možnosť práce v interiéri, keďže nemá nepríjemnú vôňu
Rýchle a jednoduché nanášanie
Náradie po použití umyjeme vodou

1

2

3

4

Spotreba 

Tónovanie

Odporúčame v systéme:

100 – 125 ml/m2 (pre dve vrstvy)

Možnosť tónovania podľa vzorkovníka JUBIN Lasur (45 
odtieňov), 10 už pripravených odtieňov

JUBIN Akrilin / JUBIN  Impregnacia

Doba schnutia: suchý na dotyk: 2 hod., ďalšia úprava: 4 - 6 hod.

Transparentné nátery na ochranu dreva    |   Lazúry na vodnom základe4.2

          

Trvanlivosť: minimálne 36 mesiacov

Perfect for toys

bezfarebný 1 biely 1001 borovica 2   teak 3      orech 4 eben 5 mahagón 7 palisander 9 dub 93 staré drevo 6

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

Ochrana dreva transparentnými nátermi na vodnom základe

Systémy Interiér Ochrana exteriéru Exteriér Systém výrobkov

Prvé alebo obnovovacie natieranie X 2 × JUBIN Lasur

Obnovovacie natieranie X X X 1-2 × JUBIN Lasur

Ochrana nového dreva X X 1 × JUBIN Impregnácia + 2 × JUBIN Lasur 

Transparentné nátery na ochranu dreva    |   Systémy na ochranu dreva
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Transparentné nátery na ochranu dreva    |   Lazúry na alkydovom základe4.2

LAZURTOP 
Hrubovrstvá lazúra na drevo

ponechá viditeľnú textúru dreva
UV ochrana pred slnkom;
jednoduché nanášanie

TOP VÝBER na dekoratívnu ochranu dreva, aj na povrchoch, 
ktoré sú veľmi vystavené pôsobeniu poveternostných vplyvov, ako 
sú strešné konštrukcie, podbitie, drevené ploty, drevený stavebný 
a záhradný nábytok a pod.

Výdatnosť

Tónovanie

Odporúčame v systéme:

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

9 už pripravených odtieňov

JUBIN Akrilin / JUBIN  Impregnácia

Doba schnutia: suchý na dotyk: 12 hod., ďalšia úprava: 24 hod.

          

Ochrana dreva transparentnými nátermi na alkydovom základe

Systémy Interiér Ochrana exteriéru Exteriér Systém výrobkov

Prvé alebo obnovovacie natieranie X 2 x Lazurtop

Obnovovacie natieranie X X X 1–2 x Lazurtop

Ochrana nového dreva X X 1 x JUBIN Impregnácia + 2 x Lazurtop

Transparentné nátery na ochranu dreva    |   Systémy na ochranu dreva

Trvanlivosť: minimálne 60 mesiacov

JUBIN Decor primer 
Základná farba na drevo

Umožňuje dýchanie dreva
Blokuje tanín a iné vo vode rozpustné látky
Výrobok šetrný pre používateľa a životné prostredie
Bez nepríjemnej vône
Certifikátom potvrdená vhodnosť náteru na ochranu detských hier 
a hračiek a pre kontakt s potravinami

TOP VÝBER na ochranu stavebného nábytku, detských hier 
a hračiek, strešných konštrukcií, podbití striech a iných 
drevených obkladov, plotov.

Dlhodobá ochrana pred škodcami dreva
Vzhľadom na výnimočne rýchle schnutie môžeme v priebehu 
jedného dňa naniesť všetky potrebné vrstvy
Nemá nepríjemnú vôňu
Už pri prvej vrstve dosiahneme výbornú kryciu schopnosť
Šetrný k spotrebiteľovi
Ľahšia práca v interiéri (nízky obsah VOC)

1

2

3

4

5

6

Spotreba

Odporúčame v systéme:

70 - 90 ml/m2 (pre jednu vrstvu)
cca140 ml/m2 (pre dve vrstvy)

JUBIN Akrilin / Impregnácia / Decor Universal

Doba schnutia: suchý na dotyk: 2 hod., ďalšia úprava: 4 - 6 hod.

Krycie nátery na ochranu dreva a kovov    |   Nátery na vodnom základe4.3

          

Trvanlivosť: minimálne 36 mesiacov

Blokira tanin

q^kkf k
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Krycie nátery na ochranu dreva a kovov    |   Nátery na vodnom základe4.3

JUBIN Metal primer 
Základný antikorózny náter 

na železo a farebné kovy

Dlhodobá antikorózna ochrana
Výborná krycia schopnosť a rýchle schnutie, ktoré umožňuje nanesenie 
nasledovnej vrstvy už po 6-tich hodinách
Bez nepríjemnej vône
Vhodný na použitie v interiéri a exteriéri

TOP VÝBER na ochranu pred hrdzavením pre rôzne železné, 
oceľové, medené, pozinkované a hliníkové povrchy ako sú ploty, 
žľaby, stavebný nábytok, radiátory a potrubia pre vykurovanie.

Nemá nepríjemnú vôňu
Rýchle schnutie
Výborná krycia schopnosť a dobrá prídržnosť nasledujúcich vrstiev
Zlepšuje prídržnosť konečných náterov a zabezpečuje účinnú systémovú ochranu
Vzhľadom na hustú štruktúru výborne kryje, vhodný aj na farebné kovy
Možnosť nanesenia všetkých vrstiev v priebehu jedného dňa (1×JUBIN Metal primer a 2×JUBIN Metal
Náradie môžeme po použití umyť vodou
Ľahšia práca v interiéri (nízky obsah VOC)

1
2
3
4
5
6
7
8

Spotreba 

Odporúčame v systéme:

80 – 100 ml/m2 (pre každú vrstvu)

JUBIN Metal / Decor universal

Doba schnutia: suchý na dotyk: 2 hod., ďalšia úprava: 6 hod.

          

Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

JUBIN Metal 
Krycia antikorózna farba na kov

Antikorózna farba s výbornou krycou schopnosťou
Základný a záverečný náter v jednom
Možnosť tónovania
Rýchle schnutie
Bez nepríjemnej vône

TOP VÝBER na rôzne železné, oceľové, medené, pozinkované 
a hliníkové povrchy ako sú ploty, stavebný nábytok, radiátory a 
potrubia pre vykurovanie.

Možnosť dosiahnutia elegantného metalického efektu
Možnosť použitia na vonkajších a vnútorných povrchoch
Bez nepríjemnej vône
Môže sa použiť priamo na kov čo výrazne skracuje prácu
Nasledujúca vrstva je možná už po 6-tich hodinách
Pri nezaťažených povrchoch možnosť priameho nanesenia na kov v systéme s JUBINom 
Metal primer.
Možnosť nanesenia všetkých vrstiev v priebehu jedného dňa (1×JUBIN Metal primer 
a 2×JUBIN Metal)

1
2
3
4
5
6

7

Spotreba 

Tónovanie

Odporúčame v systéme:

80 – 100 ml/m2 (pre každú vrstvu)

Vzorkovník JUB Favourite feelings odtiene A až F. Možné aj 
tónovanie podľa vzorkovníkov JUB Farby a omietky a RAL. 
Možné aj tónovanie v 28 odtieňoch s metalickým efektom.
6 už pripravených odtieňov.

JUBIN Metal primer

Doba schnutia: suchý na dotyk: 2 hod., ďalšia úprava: 6 hod.

          

bielay 1001 strieborny 5005         grafit 5004        tmavo hnedý 8            zelený 6 čierny 9

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

ZÁKLADNÝ,  

ANTIKORÓZNY  

A ZÁVERČNÝ NÁTER

3V1
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Krycie nátery na ochranu dreva a kovov    |   Nátery na vodnom základe4.3

JUBIN Decor universal 
Krycia farba na drevo a kov

Výborná krycia schopnosť a UV ochrana pred poveternostnými vplyvmi
Nežltne a rýchlo schne
Bez nepríjemnej vône s dlhodobou stabilitou
Výborná pružnosť a tvrdosť
Výrobok šetrný k spotrebiteľovi a životnému prostrediu
Možnosť tónovania
Certifikátom potvrdená vhodnosť náteru na ochranu detských hier a hračiek 
a pre kontakt s potravinami

TOP VÝBER na dekoratívnu ochranu drevených a kovových 
povrchov  v systéme s vhodným základným náterom: hračky 
a hry, drevené strešné konštrukcie, podbitie strechy a iné 
drevené obklady, ploty, stavebný a záhradný nábytok, radiátory 
a potrubie radiátorového vykurovania, kryty strojov, konštrukcie 
prístreškov.

Vhodný do interiéru a exteriéru - v prevedení lesklý (gloss), matný (matt)
Ľahšia práca v interiéri (nízky obsah VOC)
Bez nepríjemnej vône
Možnosť nanesenia všetkých vrstiev v priebehu jedného dňa  
(1×JUBIN Decor primer a 2×JUBIN Decor universal)

1

2

3

4

Spotreba 

Odporúčame v systéme:

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

JUBIN Decor primer / JUBIN Metal primer

Doba schnutia: suchý na dotyk: 2 hod., ďalšia úprava: 4 - 6 hod.

            

Tónovanie
Vzorkovník JUB Favourite feelings odtiene A až F. Možné aj 
tónovanie podľa vzorkovníkov JUB Farby a omietky a RAL. 
9 už pripravených odtieňov.

Trvanlivosť: minimálne 36 mesiacov

Perfect for toys
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* cena JUBIN Email universal na vyžiadanie

Ochrana dreva krycími nátermi na vodnom základe

Ochrana dreva krycími nátermi na alkydovom základe

Systémy Interiér Ochrana exteriéru Exteriér Systém výrobkov

Ochrana nového dreva X X 1 × JUBIN Decor primer + 1-2 × JUBIN Decor universal

Ochrana nového dreva X 1-2 × JUBIN Decor primer + 2 × JUBIN Decor universal

Obnovovacie natieranie X X X 1-2 × JUBIN Decor universal 

Ochrana nového dreva pred modraním a práchnivením a blokovanie tanínu X X 1 × JUBIN Impregnacia + 1-2 × JUBIN Decor primer + 2 × 
JUBIN Decor universal

Systémy Interiér Ochrana exteriéru Exteriér Systém výrobkov

Ochrana nového dreva X X 1 x JUBIN Wood primer + 1–2 x JUBIN Email universal *

Ochrana nového dreva 1-2 x JUBIN Wood primer + 2 x JUBIN Email universal *

Obnovovacie natieranie X X 1-2 × JUBIN Decor universal

Ochrana nového dreva pred modraním a práchnivením a blokovanie tanínu X 1 x JUBIN Impregnácia + 1-2 x JUBIN Wood primer 
+ 2 x JUBIN Email universal *

Krycie nátery na ochranu dreva a kovov   |   Systémy na ochranu dreva  

Krycie nátery na ochranu dreva a kovov   |   Systémy na ochranu kovov  

4.4

4.4

Ochrana železa/ocele krycími nátermi na vodnom základe

Ochrana farebných kovov (Al, Zn, Cu) krycími nátermi na vodnom základe

Ochrana železa/ocele krycími nátermi na alkydovom základe

Systémy Interiér Ochrana exteriéru Exteriér Systém výrobkov

Systém na oceľ/železo X 3 x JUBIN Metal alebo 2 x JUBIN Metal primer 
+ 2 x JUBIN Decor universal

Systém na oceľ/železo X 3-4 × JUBIN Metal

Systém na oceľ/železo X X 2 × JUBIN Metal primer + 2 × JUBIN Metal

Systémy Interiér Ochrana exteriéru Exteriér Systém výrobkov

Systém na farebné kovy: hliník, zinok, meď X X X 1 × JUBIN Metal primer + 2 × JUBIN Metal 

Systém na farebné kovy: hliník, zinok, meď X 2 × JUBIN Metal primer + 2 × JUBIN Decor universal 

Systémy Interiér Ochrana exteriéru Exteriér Systém výrobkov

Systém na oceľ/železo X X X 1 × JUBIN Metal primer + 2 × JUBIN Email universal *
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Ochrana a dekorácia 
fasádnych stenových povrchov5

5
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Príručka fasádnych farieb

Akrylátové fasádne farby

Silikátové 
fasádne farby

Bio vápenné 
fasádne farby

Silikónové fasádne farby

Názov výrobku

Účel použitia

Vodoodpudivosť

Odolnosť proti 
znečisteniu

Paropriepustnosť

Rôznorodosť farebných 
odtieňov

Životnosť - trvanlivosť

Strana v katalógu

Názov výrobku

Účel použitia

Vodoodpudivosť

Odolnosť proti 
znečisteniu

Paropriepustnosť

Rôznorodosť farebných 
odtieňov

Životnosť - trvanlivosť

Strana v katalógu

ACRYLCOLOR

Najčastejší výber pre pevné 
jemne omietnuté
/zahladené/hladké 
fasádne povrchy

ACRYL Fas

Ekonomicky výhodná 
akrylátová mikroarmovaná 
fasádna farba

MARK Pro

Ekonomicky výhodná 
akrylátová mikroarmovaná 
fasádna farba

SILICATECOLOR

Paropriepustná mikroarmovaná farba, 
šetrná k životnému prostrediu na obnovu 
historických budov

BIO vápenná fasádna farba

Farba šetrná k životnému prostrediu 
s dezinfekčným účinkom

biela

SILICONECOLOR

Dlhodobá ochrana 
povrchov viacej 
vystavených vlhkosti

SILICONECOLOR
San extra
Dlhotrvajúca prémiová ochrana 
povrchov fasád napadnutých 
riasami a plesňami a sanácia 
mikroprasklín

SILICONE Fas 

Ekonomicky výhodná 
silikónová fasádna farba 
s mikrovláknom

TRENDCOLOR

Vynikajúca stabilita 
intenzívnych/sýtych 
a COOL odtieňov

JUBOSIL Hydrophob

Zlepšuje vodoodpudivosť 
pórovitých podkladov

REVITALCOLOR

Pre povrchy s mikro 
trhlinami a/alebo riasami 
a plesňami napadnuté 
povrchy

NANOCOLOR

Samočistiaca silikónová 
mikroarmovaná fasádna 
farba

66 68 68

69

69

62 63 65

67

64

66

64

Od roku 2022 možnosť vybrať a tónovať aj veľmi jemné odtiene s označením 
G a H podľa vzorkovníka JUB Favourite feelings!

AJ VO VERZII
SPRAY

- BEZ VLÁKNA

AJ VO VERZII
SPRAY

- BEZ VLÁKNA

VIAC
 ODTIEŇOV

LEN
DO VYPREDANIA 

ZÁSOB!
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Riešenie v 4 krokoch:

1. Čistenie 2. Dezinfekcia 3. Základný náter 4. Záverečná vrstva

základné   Čistenie kartáčom s 
vysokotlakým omytím

ALGICIDE Plus 
Concentrate REVITAL Primer NG REVITALCOLOR EXTRA BC

pokročilé Čistenie kartáčom s 
vysokotlakým omytím

ALGICIDE Plus 
Concentrate

REVITAL Primer NG 
EXTRA BC

SILICONECOLOR  
San EXTRA

Riešenie v krokoch:

1. Čistenie 2. Základný náter 3. Záverečná vrstva

sanácia 
mikrotrhlín 
(do 0,3 mm)

Vysokotlaké 
omytie REVITAL Primer NG REVITALCOLOR

Riešenie v 3 krokoch:

1. Čistenie 2. Základný náter 3. Záverečná vrstva

Vysokotlakové umývanie 
povrchov  AKRIL Emulzia ACRYLCOLOR, 

REVITALCOLOR

Osviežte svoju fasádu a predĺžte jej životnosť!
Len udržiavané fasádne povrchy poskytujú dostatočnú ochranu kompletným tepelnoizolačným 
systémom a zachovávajú základné funkčné vlastnosti fasády.

Riasy a plesne
Fasádne povrchy napadnuté riasami a plesňami, ktoré zároveň majú na povrchu mikrotrhlinky

Popraskané a poškodené povrchy.
Fasádne povrchy, na ktorých sa objavujú trhliny, ktoré vedú k zrýchlenému poškodeniu 
záverečnej vrstvy fasády

Vyblednutá fasáda
Fasádne povrchy, ktoré stratili vplyvom slnka a iných vplyvov prostredia
intenzitu farebného odtieňa a často aj vodoodpudivý efekt.

PRED

PRED

PRED

PO

PO

PO

5 Systémy sanácie fasádnych povrchov
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 5 Systémy sanácie fasádnych povrchov

Fasádne povrchy sú vo všeobecnosti vonkajšie steny budov, 

ktoré sú vystavené mnohým vonkajším vplyvom - vlhkosť, 

špina, slnečné svetlo,  mikroorganizmy a podobne. Aby 

sme  zabezpečili bezpečnosť a trvanlivosť fasády budovy je 

to potrebné pri fasádach nátermi eliminovať alebo aspoň 

minimalizovať vyššie uvedené vplyvy z životné prostredie. 

Do úvahy treba brať aj estetické hľadisko – vzhľad

budovy a jej súlad s okolím a kritériami starej a modernej 

architektúry.

Fasádne farby JUB sa vyznačujú nasledujúcimi vlastnosťami:

 vysoká vodoodpudivosť

dlhodobá ochrana pred všetkými vonkajšími vplyvmi (dážď, slnko

svetlo, špina, mikroorganizmy)

paropriepustnosť

jednoduchosť maľovania

možnosť tónovania vo veľkom množstve odtieňov

vysoká stálosť odtieňov

dobrá priľnavosť k rôznym podkladom

dodržiavanie požiadaviek environmentálnej zodpovednosti
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 5 Systémy sanácie fasádnych povrchov

PREČO MAĽUJEME FASÁDNE POVRCHY?

Keď hovoríme o náteroch fasádnych povrchov, musíme rátať s tým, 

že fasádne povrchy sú vystavené mnohým škodlivým vplyvom 

životného prostredia. Primárnou príčinou väčšiny poškodení 

fasádnych povrchov je vlhkosť, ktorá má škodlivý účinok zrážok 

k samotnej štruktúre - spôsobuje vznik trhlín a zníženie tepelnej 

kapacity izolácie - navyše podporuje rozvoj mikroorganizmov, 

usadzovanie nečistoty na povrchu fasád a pod. 

Najcharakteristickejšia fasáda väčšiny obytných, obchodných 

a priemyselných budov predstavuje omietky, ktoré sa spracovávajú 

rôznymi spôsobmi. Klasické omietky sú predovšetkým štrukturované 

a vodoodpudivé. Vodoodpudivosť všetkých fasádnych náterov 

sa rokmi postupne znižuje, preto ho treba renovovať maximálne 

po 10 až 15 rokoch. V uvedenom období dochádza k postupnému 

zmývaniu fasádnych plôch, zašpinia sa, vyblednú a pomaly 

poškodzujú, takže im novým náterom obnovujeme funkčnosť, 

zachovávame paropriepustnosť, obnovíme vodoodpudivosť 

a primeraný estetický vzhľad.

Výsledkom ignorovania predčasného premaľovania povrchov je poškodenie omietok. Náprava takýchto poškodení vo všeobecnosti znamená oveľa vyššie 

náklady, ako sú náklady na udržiavacie nátery fasádnymi farbami počas odporúčaného obdobia.
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 5 Systémy sanácie fasádnych povrchov

AKO VYBRAŤ NAJVHODNEJŠIU FASÁDNU 
FARBU PRE VÁŠ OBJEKT?

Výber závisí od viacerých faktorov, vrátane požiadaviek investora 

z hľadiska estetických účinkov, ako aj z technických a fyzikálnych 

vlastností fasády odtieňa, podkladu a samotného objektu.

Pri rozhodovaní je nevyhnutné dávať pozor na typ, kvalitu a vek 

podkladu a stupeň expozície povrchu fasády voči  zrážkam. 

Je potrebné vziať do úvahy priľnavosť k podkladu a trvácnosť 

fasádnej farby, odolnosť voči poveternostným vplyvom 

a slnečnému žiareniu, jednoduchosti smotného maľovania 

a tiež vplyvu na okolie a zdravie.

Kvalita fasádnych farieb sa určuje podľa ich najtypickejších vlastností:

Vodoodpudivosť

Paropriepustnosť

Stabilita farebných odtieňov v priebehu času

Každá z týchto vlastností závisí od technológie alebo typu spojiva, ktoré 

fasádna farba obsahuje. Práve na základe toho druhého zhruba rozlišujeme

akrylové, silikátové a silikónové farby. Niektoré zo spomínaných funkcií

sú najviac prítomné v silikónových farbách, iné v akrylových farbách, 

pre niektoré fasádne farby sme sa snažili zabezpečiť optimálny pomer 

všetkých s  cieľom uspokojiť aj tých najnáročnejších používateľov.
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 5 Systémy sanácie fasádnych povrchov

nízka hodnota

vysoká hodnota

paropriepustnosť vodoodpudivosť

NANOCOLOR NANOCOLOR
SILICONECOLOR SILICONECOLOR

TRENDCOLOR

REVITALCOLOR
SILICONECOLOR San EXTRA

ACRYLCOLOR

SILICATECOLOR

BIO VÁPENNÁ FASÁDNA FARBA

SILICATECOLOR
BIO VÁPENNÁ FASÁDNA FARBA

REVITALCOLOR
SILICONECOLOR San EXTRA

ACRYLCOLOR

TRENDCOLOR

Pri výbere najvhodnejšej fasádnej farby je veľmi dôležitý typ 

podkladu, na ktorý sa bude náter nanášať, a tvar samotného 

povrchu náteru, ktorý chceme dosiahnuť. Pred výberom musíme 

vedieť, či ide o fasádnu farbu určenú na jemné, rovné, hladké 

povrchy alebo na drsnejšie, rustikálne povrchy.  Existujú na podklade 

mikrotrhlinky, riasy alebo pleseň? Je dobré poznať aj orientáciu 

fasádnych plôch na svetové strany, môžu byť niekde viac vystavené 

slnku, zrážkam, vetru, špine?

Najjednoduchšie sa rozhodnete pre individuálnu farbu fasády, ak 

viete nejaké základné fakty:

Akrylátové fasádne farby ponúkajú najširšiu škálu vysoko 
odolných farebných odtieňov a predstavujú optimálny 
pomer medzi cenou a kvalitou.
Vysoká vodoodpudivosť a relatívne dobrá paropriepustnosť 

umožňujú dlhodobú ochranu povrchu fasády.

Prehľad fasádnych farieb na
na základe dvoch najdôležitejších
vlastností: paropriepustnosť a
vodoodpudivosť

Silikónové fasádne farby ponúkajú vynikajúcu a dlhotrvajúcu 
ochranu povrchu fasády. Výnimočná vodoodpudivosť farebného 

filmu zároveň zaisťuje zníženú priľnavosť prachu a iných nečistôt k 

povrchu. Silikónové fasádne farby sú správnou voľbou pre všetky 

objekty vystavené nečistotám vo vzduchu (sadze, smog, prach), kde 

im chceme poskytnúť kvalitnú a dlhotrvajúcu ochranu a udržať 

ich čisté.         

                                                                                                                   

Silikátové fasádne farby sú ekologické a paropriepustné farby, 
ktoré sa najčastejšie používajú na renováciu historických 
objektov. Tieto farby vyberáme pri stavbách, kde je potrebné spĺňať 

požiadavku na extrémne vysokú paropriepustnosť. Sú najlepšou 

voľbou pre povrchy, ktoré musia „dýchať“ a poskytovať vynikajúce 

životné a ekologické podmienky.
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Spotreba

Tónovanie

Odporúčame s:

SILICONECOLOR
Silikónová mikroarmovaná 

fasádna farba
Vynikajúca dlhodobá ochrana
Fasádny povrch zostane dlhú dobu čistý
Výborná krycia schopnosť
Jednoduchá aplikácia
Dobrá výdatnosť

1

2

3

4

5

200 - 400 ml/m2 pre dvojnásobný náter, závisí 
od drsnosti podkladu

vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F označené 
*) a vzorkovník JUB Farby a omietky (odtiene končiace na 2 
až 5 označené *)

SILICONE Primer / JUKOL Primer / REVITAL 
Primer / ALGICIDE Plus

Silikónové fasádne farby5.1

Vynikajúca dlhodobá vodoodpudivosť
Vynikajúca paropriepustnosť
Mikro vlákna umožňujú použitie na hladkých a drsných 
povrchoch (premostenie vlasových trhlín) 
Vynikajúca odolnosť proti atmosférickému zaťaženiu
Veľmi odolná proti rozvoju rias a plesní 
Farebný film je odolný proti účinkom dymových spalín
Výborná odolnosť odtieňov
Vysoká pružnosť farebného filmu.

TOP VÝBER pre menšie a väčšie budovy, pre ktoré 
chceme zabezpečiť špičkovú a dlhodobú ochranu 
fasádneho povrchu. Vhodná pre drsné a jemné 
povrchy, viacej vystavené zvýšenej vlhkosti a 
výborný výber pre ochranu fasády vysokých budov 
s izoláciou z MW.

Schnutie pred 2. vrstvou 6 hod.

Doba schnutia na odolnosť pred dažďom 24 hod.

Vodoodpudivosť vysoká – trieda W3

Paropriepustnosť mimoriadne vysoká – trieda V1+

Obsahuje mikrovlákna áno

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov
DLHÁ
ŽIVOTNOSŤ



63www.jub.sk

Spotreba

Tónovanie

Odporúčame s:

SILICONECOLOR 
San EXTRA

Silikónová mikroarmovaná 
fasádna farba EXTRA

Prémiový reparačný ochranný náter
Fasádny povrch zostáva dlhý čas čistý.
Výborné krytie.
Ľahko sa aplikuje.

1

2

3

4

300 - 700 ml/m2 pre dvojnásobný náter, závisí 
od drsnosti podkladu

vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F označené 
*) a vzorkovník JUB Farby a omietky (odtiene končiace na 2 
až 5 označené *)

SILICONE Primer / JUKOL Primer / REVITAL 
Primer / ALGICIDE Plus

Silikónové fasádne farby5.1

Dlhodobá ochrana pred riasami a plesňami
Výborná vodoodpudivosť
Výborná paropriepustnosť.
Použitie na hladké aj hrubé
povrchy (premostenie vlasových trhlín).
Vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom.
Farebný film odolný voči účinku spalín.
Vynikajúca stabilita odtieňov.
Vysoká elasticita farebného filmu.

TOP VÝBER na ochranu plôch,na ktorých sme 
vykonávali sanáciu rias a plesní. Vhodné pre hrubé 
a jemné povrchy, viac vystavené zvýšenej vlhkosti ,
vynikajúca voľba pre ochranu fasády vysokých 
budov s izoláciou MW. Prémiová farba pre
obnova fasád, kde sa vyskytujú mikropraskliny,
riasy a plesne

Schnutie pred 2. vrstvou 6 hod.

Doba schnutia na odolnosť pred dažďom 24 hod.

Vodoodpudivosť vysoká – trieda W3

Paropriepustnosť mimoriadne vysoká – trieda V1+

Obsahuje mikrovlákna áno

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov
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Spotreba

Tónovanie

Odporúčame s:

NANOCOLOR
Samočistiaca silikónová 

mikroarmovaná fasádna 
farba Vynikajúca dlhodobá ochrana

Samočistiaci účinok zabezpečuje čistú fasádu
Predĺžená doba pre obnovovacie maľovanie 
Výborná krycia schopnosť
Vysoká odolnosť proti účinkom rôznych atmosférických vplyvov

1

2

3

4

5

300 - 700 ml/m2 pre dvojnásobný náter

vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F označené *) 
a vzorkovník JUB Farby a omietky (odtiene končiace 
na 3 až 5 označené *)

SILICONE Primer / JUKOL Primer / 
REVITAL Primer / ALGICIDE Plus

Silikónové fasádne farby5.1

Samočistiaci účinok 
Špičková dlhodobá vodoodpudivosť
Výnimočná paropriepustnosť 
Vynikajúca odolnosť proti účinkom atmosférických vplyvov
Veľmi odolná proti rozvoju rias a plesní
Mikro vlákna umožňujú použitie na hladkých a drsných 
povrchoch (premostenie vlasových trhlín)
Farebný film je odolný proti účinkom dymových spalín
Výborná stabilita odtieňov
Znížená prídržnosť prachu a iných nečistôt na povrch
Vysoká pružnosť farebného filmu

TOP VÝBER pre všetky budovy vystavené 
nečistotám vo vzduchu (sadze, smog, prach), pre 
ktoré chceme zabezpečiť špičkovú a dlhodobú 
ochranu fasádneho povrchu a zachovať ich čisté. 
Fasádna farba, vhodná pre drsné a jemné povrchy, 
viacej vystavené zvýšenej vlhkosti a výborné 
použitie na ochranu fasády vysokých budov s 
izoláciou z minerálnej vlny.

Schnutie pred 2. vrstvou 6 hod.

Doba schnutia na odolnosť pred dažďom 24 hod.

Vodoodpudivosť mimoriadne vysoká – trieda W3+

Paropriepustnosť mimoriadne vysoká – trieda V1+

Obsahuje mikrovlákna áno

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov
ČISTÁFASÁDA

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

JUBOSIL Hydrophob
Vodoodpudivý bezfarebný 

silikónový náter

Dobrá penetrácia
Zvýšenie vodoodpudivosti
Chráni povrch pred zasolením a chemickou koróziou
Chráni povrch pred rozvojom rias a plesní
Zvyšuje odolnosť pred mrazom

TOP VÝBER pre dodatočné zlepšenie 
vodoodpudivosti na všetkých pórovitých 
minerálnych podkladoch, dekoratívnych omietkach, 
fasádnych farbách, na tehlových fasádach, 
betónových povrchoch a prírodnom kameni. 

Vynikajúca dlhodobá ochrana
Zabezpečuje estetický vzhľad chráneného povrchu
Možné strojné nanášanie striekaním

1

2

3

Spotreba 

Tónovanie

0,1 - 1,0 l/m2 (závisí od nasiakavosti podkladu)

bezfarebný

Schnutie pred 2. vrstvou nanášanie mokrý na mokrý

Doba schnutia na odolnosť 
pred dažďom 6 hod.

Vodoodpudivosť mimoriadne vysoká – trieda W3+

Paropriepustnosť nezmení paropriepustnosť podkladu

Obsahuje mikrovlákna nie
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Trvanlivosť: 

Trvanlivosť: 

minimálne 18 mesiacov

minimálne 18 mesiacov

Spotreba

Spotreba

Tónovanie

Tónovanie

Odporúčame s:

Odporúčame s:

SILICONE FAS

SILICONE FAS 
spray

Silikónová mikroarmovaná 
fasádna farba

Silikónová fasádna farba  
na strojné nanášanie

Výborná dlhodobá ochrana
Fasádny povrch zostane dlhú dobu čistý
Výborná krycia schopnosť
Jednoduchá aplikácia
Dobrá výdatnosť

1

2

3

4

5

200 - 400 ml/m2 pre dvojnásobný náter, závisí 
od drsnosti podkladu

200 - 400 ml/m2 pre dvojnásobný náter, závisí 
od drsnosti podkladu

vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene 
C až F označené *) a vzorkovník JUB Farby a omietky 
(odtiene končiace na 2 až 5 označené *)

vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene 
C až F označené *) a vzorkovník JUB Farby a omietky 
(odtiene končiace na 2 až 5 označené *)

SILICONE Primer / JUKOL Primer / REVITAL 
Primer / ALGICIDE Plus

SILICONE Primer / JUKOL Primer / REVITAL 
Primer / ALGICIDE Plus

Silikónové fasádne farby5.1

Správny pomer medzi kvalitou a cenou
Dlhodobá veľká vodoodpudivosť
Dobrá paropriepustnosť
Mikro vlákna umožňujú použitie na hladkých a drsných 
povrchoch (premostenie vlasových trhlín) 
Výborná odolnosť proti poveternostným vplyvom
Odolná proti rozvoju rias a plesní 
Farebný film je odolný proti účinkom dymových spalín
Výborná stabilita odtieňov
Vysoká pružnosť farebného filmu.

Výborná vodoodpudivosť a paropriepustnosť
Veľmi dobrá odolnosť proti poveternostným vplyvom
Vysoká elasticita farebného filmu
Výborná prídržnosť k podkladu
Prispôsobená na strojné nanášanie (neobsahuje 
mikrovlákna a hrubé plnivá)
Tónovanie: vzorkovník JUB Favourite feelings: C - F s*
Spotreba 200 - 400 ml/m2 na dvojnásobný náter; závisí 
od drsnosti podkladu

TOP VÝBER pre menšie a väčšie budovy, pre 
ktoré chceme zabezpečiť dlhodobú ochranu 
fasádneho povrchu. Vhodná pre drsné a jemné 
povrchy, vystavené zvýšenej vlhkosti. Možnosť 
produkt objednať s extra zvýšenou ochranou 
proti plesniam a riasam. Cena na vyžiadanie.

TOP VÝBER na strojné maľovanie 
fasádnych povrchov obytných domov 
a väčších obytných budov. Vhodná na 
povrchy viac vystavené zvýšenej vlhkosti a 
výborný výber na ochranu fasády vysokých 
budov s izoláciou z MW. 

Schnutie pred 2. vrstvou 6 hod.

Doba schnutia na odolnosť pred dažďom 24 hod.

Vodoodpudivosť vysoká – trieda W3

Paropriepustnosť vysoká – trieda V1

Obsahuje mikrovlákna áno

Schnutie pred 2. vrstvou 6 hod.

Doba schnutia na odolnosť pred dažďom 24 hod.

Vodoodpudivosť vysoká – trieda W3

Paropriepustnosť vysoká – trieda V1

Obsahuje mikrovlákna áno
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 Akrylátové fasádne farby5.2

Spotreba 

Tónovanie

Odporúčame s:

ACRYLCOLOR
Akrylátová fasádna farba

Výborná dlhodobá ochrana
Veľký výber balení
Výborná krycia schopnosť
Možné strojné nanášanie striekaním
Jednoduchá aplikácia
Výborná výdatnosť a vzhľad filmu
Všestranne použiteľná farba

1

2

3

4

5

6

7

180 - 210 ml/m2 pre dvojnásobný náter

vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) a 
vzorkovník JUB Farby a omietky (odtiene končiace na 2 až 5)

AKRIL Emulzia / JUKOL Primer

Najčastejší výber z fasádnych farieb
Výborná vodoodpudivosť
Široký výber stabilných farebných odtieňov
Odolná proti rozvoju rias a plesní
Veľmi dobrá paropriepustnosť
Výborná odolnosť proti atmosférickým vplyvom
Vysoká pružnosť filmu

TOP VÝBER pre menšie a väčšie budovy bez 
alebo s minimálnymi rímsami.  Fasádna farba, 
ktorá je najčastejším výberom pre pevné jemne 
omietnuté/zahladené/hladké fasádne povrchy.

           

Schnutie pred 2. vrstvou 6 hod.

Doba schnutia na odolnosť pred dažďom 24 hod.

Vodoodpudivosť vysoká – trieda W3

Paropriepustnosť stredná – trieda V2

Obsahuje mikrovlákna nie

NAJČASTEJŠIE

POUŽÍVANÁ

FASÁDNA FARBA
Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Spotreba 

Tónovanie

Odporúčame s:

REVITALCOLOR
Mikroarmovaná akrylátová 

fasádna farba
Vráti budove hodnotu a vzhľad
Vynikajúca krycia schopnosť 

1

2

cca 300 - 700 ml/m2 pre dvojnásobný náter

vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) a 
vzorkovník JUB Farby a omietky (odtiene končiace na 2 až 5) 

AKRIL Emulzia / JUKOL Primer / REVITAL 
Primer / ALGICIDE Plus

Obsah mikrovlákien zabezpečuje premostenie vlasových trhlín
Účinne zabraňuje rozvoju rias a plesní 
Vynikajúca vodoodpudivosť 
Vynikajúca odolnosť proti atmosférickým vplyvom
Výborná paropriepustnosť
Široký výber veľmi stabilných farebných odtieňov
Možná extra dvojitá ochrana pred vznikom rias a plesní
Výborná mechanická odolnosť

TOP VÝBER pre obnovovacie maľovanie drsných 
a jemných fasádnych povrchov menších a väčších 
budov, kde sa objavujú mikro trhliny alebo povrchy 
napadnuté riasami a plesňami. Možnosť produkt 
objednať s extra zvýšenou ochranou proti plesniam 
a riasam. Cena na vyžiadanie. 

        

Schnutie pred 2. vrstvou 6 hod. 

Doba schnutia na odolnosť pred dažďom 24 hod.

Vodoodpudivosť mimoriadne vysoká – trieda 
W3+

Paropriepustnosť vysoká – trieda V1

Obsahuje mikrovlákna áno

Možná zvýšená ochrana pred riasami a plesňami áno

SANÁCIA FASÁDY

OBSAHUJE

MIKROVLÁKNA

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov
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Akrylátové fasádne farby5.2

Spotreba 

Spotreba 

Tónovanie

Tónovanie

Odporúčame s:

Odporúčame s:

TRENDCOLOR

TRENDCOLOR 
spray

Siloxanová mikroarmovaná 
fasádna farba pre 

intenzívne odtiene

Siloxanová fasádna farba 
pre intenzívne odtiene 

na strojné nanášanie

Dlhodobo zabezpečuje intenzitu a lesk odtieňov
COOL odtiene zabraňujú zahrievaniu povrchu a tým rýchlemu 
starnutiu fasády
Jednoduché nanášanie
Výborná krycia schopnosť
Poskytuje náročné architektonické riešenia s intenzívnymi 
odtieňmi

1

2

3

4

5

cca 200 - 400 ml/m2 pre dvojnásobný náter, 
závisí od drsnosti podkladu

cca 200 - 400 ml/m2 pre dvojnásobný náter, 
závisí od drsnosti podkladu

AKRIL Emulzia / JUKOL Primer / 
REVITAL Primer / ALGICIDE Plus

AKRIL Emulzia / JUKOL Primer / 
REVITAL Primer / ALGICIDE Plus

Vynikajúca stabilita intenzívnych/sýtych a COOL odtieňov
COOL odtiene zabraňujú prehrievaniu povrchu
Široká ponuka intenzívnych farebných odtieňov
Vynikajúca vodoodpudivosť
Veľmi dobrá paropriepustnosť
Výborná odolnosť proti poveternostným vplyvom
Odolná proti rozvoju rias a plesní

Vynikajúca odolnosť intenzívnych/sýtych a COOL odtieňov
COOL odtiene zabraňujú prehrievaniu povrchu
Široký výber intenzívnych farebných odtieňov
Umožňuje náročné architektonické riešenie s intenzívnymi 
odtieňmi
Vynikajúca vodoodpudivosť a veľmi dobrá paropriepustnosť
Vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom
Odolná proti rozvoju rias a plesní
Tónovanie: vzorkovník JUB Favourite feelings: odtiene A - B, 
vzorkovník JUB Farby a omietky: intenzívne odtiene končiace 
na číslice 0 a 1, COOL odtiene: 44 odtieňov podľa vzorkovníka 
JUB Favourite feelings a 10 podľa vzorkovníka JUB Farby 
a omietky
Spotreba 200 - 400 ml/m2 na dvojnásobný náter; závisí 
od drsnosti podkladu

TOP VÝBER pre menšie a väčšie budovy, kde 
potrebujeme veľmi stabilnú fasádnu farbu so 
"silnejšími odtieňmi". Fasádna farba je vhodná 
na drsné a jemné fasádne povrchy aj tie, ktoré 
sú veľmi vystavené UV zohrievaniu.

TOP VÝBER na strojné maľovanie menších 
a väčších budov, kde potrebujemefasádnu farbu 
s vysokou stabilitou so ‘silnejšími odtieňmi’. 
Vhodná na drsné a jemné fasádne povrchy, 
aj tie, ktoré sú veľmi vystavené UV zohrievaniu. 

        

        

Schnutie pred 2. vrstvou 6 hod.

Doba schnutia na odolnosť pred dažďom 24 hod.

Vodoodpudivosť mimoriadne vysoká – trieda W3+

Paropriepustnosť stredná – trieda V2

Obsahuje mikrovlákna áno

Schnutie pred 2. vrstvou 6 hod.

Doba schnutia na odolnosť pred dažďom 24 hod.

Vodoodpudivosť mimoriadne vysoká – trieda W3+

Paropriepustnosť stredná – trieda V2

Obsahuje mikrovlákna áno

vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene A až B) a 
vzorkovník JUB Farby a omietky (intenzívne 
odtiene končiace na 0 až 1)
COOL odtiene: 44 odtieňov podľa vzorkovníka 
JUB Favourite feelings a 10 odtieňov podľa 
vzorkovníka JUB Farby a omietky

rovnako ako pri TRENDCOLOR

VYNIKAJÚCA

STABILITA 

ODTIEŇOV
Trvanlivosť: 

Trvanlivosť: 

minimálne 18 mesiacov

minimálne 18 mesiacov
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 Akrylátové fasádne farby5.2

Spotreba 

Spotreba 

Tónovanie

Tónovanie

Odporúčame s:

Odporúčame s:

Akrylátová mikroarmovaná 
fasádna farba

Akrylátová fasádna farba

Výborná dlhodobá ochrana
Veľký výber balení
Výborná krycia schopnosť
Jednoduchá aplikácia
Výborná výdatnosť a vzhľad filmu
Všestranne použiteľná farba

Výborná dlhodobá ochrana
Výborná krycia schopnosť
Jednoduchá aplikácia
Výborná výdatnosť a vzhľad filmu
Všestranne použiteľná farba

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

200 - 400 ml/m2 pre dvojnásobný náter, závisí 
od nasiakavosti a drsnosti podkladu

180 - 210 ml/m2 pre dvojnásobný náter

vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F 
označené *) a vzorkovník JUB Farby a omietky 
(odtiene končiace na 2 až 5 označené *)

vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) 
a vzorkovník JUB Farby a omietky (odtiene 
končiace na 3 až 5)

AKRIL Emulzia / JUKOL Primer 

AKRIL Emulzia

Výborná vodoodpudivosť
Široký výber stabilných farebných odtieňov
Odolná proti rozvoju rias a plesní
Veľmi dobrá paropriepustnosť
Výborná odolnosť proti atmosférickým vplyvom
Vysoká pružnosť filmu

Výborná vodoodpudivosť
Odolná proti rozvoju rias a plesní
Veľmi dobrá paropriepustnosť
Výborná odolnosť proti atmosférickým vplyvom;
Vysoká pružnosť filmu

TOP VÝBER pre menšie a väčšie budovy bez 
alebo s minimálnymi rímsami. Fasádna farba 
pre pevné jemne omietnuté/zahladené/hladké 
fasádne povrchy.

TOP VÝBER pre menšie a väčšie budovy bez 
alebo s minimálnymi rímsami. Fasádna farba 
pre pevné jemne omietnuté/zahladené/hladké 
fasádne povrchy.

          

          

Schnutie pred 2. vrstvou 6 hod. 

Doba schnutia na odolnosť pred dažďom 24 hod.

Vodoodpudivosť vysoká – trieda W3

Paropriepustnosť stredná – trieda V2

Obsahuje mikrovlákna áno

Schnutie pred 2. vrstvou 6 hod. 

Doba schnutia na odolnosť pred dažďom 24 hod.

Vodoodpudivosť stredná – trieda W2

Paropriepustnosť vysoká – trieda V1

Obsahuje mikrovlákna nie

ACRYL Fas

MARK Pro

Trvanlivosť: 

Trvanlivosť: 

minimálne 18 mesiacov

minimálne 18 mesiacov

LEN
DO VYPREDANIA 

ZÁSOB!
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Silikátové fasádne farby

Vápenné fasádne farby

5.3

5.4

Spotreba

Tónovanie

Odporúčame s:

SILICATECOLOR
Silikátová mikroarmovaná 

fasádna farba

Výborná dlhodobá ochrana
Vynikajúca paropriepustnosť umožňuje výborné podmienky
pre bývanie
Zvlášť vhodná pre silikátové a nové minerálne podklady
Zabezpečuje kvalitné riešenie obnovy veľmi paropriepustného 
fasádneho povrchu

1

2

3

4

200 - 400 ml/m2 pre dvojnásobný náter, závisí 
od drsnosti podkladu

vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F označené *) 
a vzorkovník JUB Farby a omietky (odtiene končiace 
na 2 až 5 označené *)

SILICATE Primer / 
REVITAL Primer / ALGICIDE Plus

Vynikajúca paropriepustnosť
Šetrná k životnému prostrediu
Výborná vodoodpudivosť
Vyhovuje norme DIN 18363
Mikro vlákna umožňujú použitie na hladkých a drsných 
povrchoch (premostenie vlasových trhlín)
Má špecifický spôsob chemickej väzby k minerálnemu 
podkladu

TOP VÝBER pre sanáciu fasádnych povrchov budov 
kultúrneho dedičstva a obnovovacie maľovanie 
budov s izoláciou z minerálnej vlny, kde 
je dôležité, aby fasádna farba bola paropriepustná 
a šetrná k životnému prostrediu.

        

BIO Vápenná 
fasádna farba

Prírodná fasádna farba

Vynikajúca paropriepustnosť
Silný dezinfekčný účinok
Prírodná farba šetrná k životnému prostrediu
Dobrá vodoodpudivosť
Prirodzené fungicídne a baktericídne pôsobenie (vysoká pH hodnota) 
Možnosť použitia v systéme s JUBOSIL Hydrophob, na zlepšenie 
vodoodpudivosti
Mimoriadne vysoká belosť

TOP VÝBER na dekoratívnu ochranu slabo 
únosných podkladov v tradičnej vidieckej 
architektúre, fasádnych povrchov chránených budov 
architektonického dedičstva a hlinených omietok. 

Prirodzená odolnosť proti riasam a plesniam
Jednoduché nanášanie
Možné nanášanie valčekom a strojné nanášanie

1

2

3

Spotreba 

Tónovanie

Odporúčame s:

225 - 250 ml/m2 pre dvojnásobný náter, závisí od 
drsnosti podkladu

biela

AKRIL Emulzia / SILICONE Primer
JUBOSIL Hydrophob

    

Schnutie pred 2. vrstvou 6 hod.

Doba schnutia na odolnosť pred dažďom 24 hod.

Vodoodpudivosť mimoriadne vysoká – trieda W3+

Paropriepustnosť mimoriadne vysoká – trieda V1+

Obsahuje mikrovlákna áno

Schnutie pred 2. vrstvou 6 hod.

Doba schnutia na odolnosť pred dažďom 24 hod.

Vodoodpudivosť nízka – trieda W1

Paropriepustnosť mimoriadne vysoká – trieda V1+

Vsebuje mikrovlakna nie

Trvanlivosť: 

Trvanlivosť: 

minimálne 12 mesiacov

minimálne 12 mesiacov

VYNIKAJÚCA

PAROPRIEPUSTNOSŤ
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Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

COOL odtiene si môžete objednať
vo fasádnej farbe TRENDCOLOR

COOL pigmenty obsahujú infračervené reliéfne častice, 
ktoré účinne odrážajú slnečné svetlo a tým spôsobom 

zabraňujú zvýšenému zohrievaniu a rozťažnosti fasádneho 
povrchu. Ukončená COOL technológia spomaľuje proces 

starnutia záverečnej vrstvy, poskytuje ochranu pred 
UV lúčmi a poveternostnými vplyvmi a zabraňuje 

prehrievaniu budovy. Cool odtiene sú vo vzorkovníku JUB 
Favourite feelings označené symbolom    

a označením svetlosti Y<25. Kdispozícii je 44 odtieňov 
podľa vzorkovníka JUB Favourite feelings. 

Success 65 Success 125 Family 05 Family 35 Family 65 Family 95 Family 125 Family 155 Family 185 Family 215 Family 245

Family 275 Family 305 Faith 05 Faith 65 Faith 95 Faith 155 Beauty 05 Beauty 185 Beauty 245 Beauty 275 Beauty 305

Beauty 335 Beauty 455 Love 65 Love 05 Faith 70 Love 70 Love 10 Family 10 Family 190 Success 70 Family 40

Family 70 Family 130 Family 100 Family 160 Success 100 Success 40 Success 10 Success 15 Success 45 Family 105 Family 135

Väčšia dostupnosť 
odtieňov!

REVITALCOLOR

TRENDCOLOR

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

REVITALCOLOR aTRENDCOLOR je dostupný 
aj v jemnejších fialových odtieňoch, ktoré ale neponúkame 

na vonkajšie povrchy. Odtiene dosiahneme použitím 
špeciálneho pigmentu. K dispozícii sú odtiene: 

460E 460F  470E 470F 500E 500FS 10ES 10F

460C 460D 470C 470D 500C 500DS 10CS 10F
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Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

Tepelnoizolačný systém JUBIZOL 
a dekoratívne omietky6

6

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.
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V slabo tepelne izolovaných domoch sa najčastejšie 
stretávame s týmito problémami:
Najúčinnejším opatrením pre zdravý životný priestor a zníženie spotreby energie  
je realizácia zatepľovacieho fasádneho systému

Fakty:
• Až 90 % času trávime v interiéri.
• Tepelnou izoláciou je možné znížiť náklady na vykurovanie / chladenie až o 40 %.
• Budovy spotrebujú v priemere 40 % všetkej energie v Európe.
• Odporúča sa, aby sa vnútorná teplota vzduchu a steny nelíšila o viac ako 3°C.
• Izolované vonkajšie steny budov tlmia zvuk z okolia o 20-30 dB.
• Zdravá a pohodlná relatívna vlhkosť je medzi 40 a 60 %.

Vlhkosť okrem plesní spôsobuje aj zatuchnutý zápach, 
poškodzuje zdravie a ničí vybavenie interiéru.

Pleseň v interiéroch je jednou z najčastejších 
príčin alergií, dýchacích a iných zdravotných 
problémov.

Hluk spôsobuje nepokoj, ruší človeka  
a škodí jeho zdraviu a pohode.

Nevhodné materiály alebo prevedenie vedú  
k zrýchlenému opotrebovaniu fasády, kratšej životnosti 
a dodatočným nákladom na následnú opravu.

Riasy, plesne a vyblednuté farebné odtiene 
na fasáde sú rušivými estetickými javmi, ktoré 
zbytočne znižujú hodnotu stavby.

Kolísanie teploty v miestnosti výrazne 
ovplyvňujú kvalitu bývania.
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Kvalitná fasáda má zmysel, pretože:
• Znižuje teplotné výkyvy a kondenzáciu vlhkosti v miestnosti.
• Pomáha udržiavať vo vnútri ideálnu relatívnu vlhkosť vzduchu.
• Tlmí a znižuje hluk v obytných a pracovných priestoroch.
• Znižuje spotrebu energie na vykurovanie a chladenie.
• Poskytuje ideálnu obytnú klímu v lete aj v zime.
• Chráni interiér budovy pred vonkajšími poveternostnými vplyvmi.
• Znižuje emisie skleníkových plynov do životného prostredia.
• Zlepšuje estetický vzhľad budovy a zvyšuje jej trhovú hodnotu.
• Znižuje tepelné straty a zvyšuje účinnosť vykurovacích/chladiacich systémov.
• Doba vykurovania a chladenia sa skráti až o 30 % (fasáda pomáha udržiavať teplotu v miestnosti).

Náklady na vykurovanie alebo chladenie rastú. Plocha fasády 
môže predstavovať 30 až 50 % energetických strát.energije.

Znižovanie záťaže životného prostredia 
nadmernými emisiami skleníkových plynov.

Tepelné mosty znižujú energetickú hospodárnosť 
budovy a zhoršujú vnútorné podmienky bývania.

Chátrajúca fasáda (praskliny, 
odlupovanie, deformácia) už neplní 
svoje základné funkcie.

 Vyblednutie, vlhnutie a znehodnotenie fasády je 
často výsledkom zníženia vodoodpudivého účinku 
konečnej vrstvy, ktorá si vyžaduje obnovu.
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JUBIZOL Fasádny systém - zlepšite 
kvalitu a pohodlie vášho bývania.

Možnosť až 15-ročnej záruky na vybrané riešenia! Špičková 
kvalita, funkčnosť a udržateľnosť. Osvedčená kompatibilita  
a mimoriadna odolnosť komponentov fasádneho systému 
zaisťuje dlhú životnosť.

Viac ako 50 ročná tradícia, ktorú ocenili kupujúci vo viac  
ako 30 európskych krajinách.

Certifikát ETA majú všetky fasádne systémy JUBIZOL - 
zabezpečuje splnenie prísnych európskych technických 
požiadaviek na kontaktné fasádne systémy a kontrolu 
nezávislým inštitútom

Kvalitné poradenstvo a technickú podporu berieme 
veľmi vážne, pretože veríme, že len tak naši zákazníci získajú 
správne riešenie pre svoje potreby.

Dostupnosť produktov naprieč Slovenskom v sieti vlastných 
pobočiek, alebo obchodných partnerov.

Dizajn a originalita - Už vás nebavia štandardné fasády? 
Dekoratívne úpravy JUBIZOL zaháňajú priemernosť. 
Ponúkame širokú škálu farebných odtieňov, textúr, riešení, ale 
aj úplne individuálne inšpirácie a techniky.

PRIESTOR BEZ TEPELNEJ IZOLÁCIE FASÁDYPRIESTOR S TEPELNOU IZOLÁCIOU FASÁDY

teplota 
priestoru

21°C

teplota 
priestoru

25°C
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PRIESTOR BEZ TEPELNEJ IZOLÁCIE FASÁDY

Tepelná izolácia má pozitívny vplyv na relatívnu vlhkosť  
v miestnosti. Najpohodlnejšie sa cítime pri relatívnej vlhkosti 
vzduchu 40 % až 60 %. Zateplený dom zostáva aj počas 
vykurovacieho obdobia v optimálnom rozsahu vlhkosti, 
nezateplený klesne pod 40 percent.

Poskytuje až 40% úsporu energie pri vykurovaní a chladení 
a zároveň vytvára príjemnú vnútornú klímu na bývanie.

Náklady na údržbu - dobrý hospodár myslí dlhodobo.

Zvýšenie hodnoty budovy - zateplená a esteticky upravená 
budova je ekonomická, atraktívna a na trhu zaujímavejšia.

Vonkajší vzhľad nášho domova a jeho harmónia s okolím 
má preukázateľne významný vplyv na pocity, spokojnosť  
a sebaobraz jedinca.

Ekonomická investícia do lepšieho života, ktorá sa rýchlo 
vráti v podobe úspory energie.

Vzniku plesní vo vnútorných priestoroch sa dá predísť len 
správne vykonaným vonkajším zateplením fasády, ktoré 
eliminuje všetky tepelné mosty a následnú kondenzáciu 
vlhkosti na vnútorných stenách.

Regulácia teploty vo vnútorných priestoroch umožňuje 
príjemnú klímu a zdravý pobyt. Okrem fasády chráni 
konštrukciu pred nadmernou expanziou a kontrakciou 
vplyvom teplotných zmien a predlžuje životnosť budovy.

Zodpovednosť voči životnému prostrediu a potomkom. 
JUBIZOL EPS systém má podľa smernice IBO extrémne nízky 
environmentálny ukazovateľ ΔOI3 na m2 fasády. JUBIZOL je 
energeticky efektívny tepelnoizolačný systém vyvinutý v súlade 
so smernicami udržateľnej výstavby.

Pre rovnaký pocit teploty 
a vnútornej klímy je potrebné 
ďaleko vyššieho ohrevu. 
Porovnanie ako sa mení teplota 
vzduchu a stien pri stenách 
s tepelnou izoláciou a bez:
 
S tepelnou izoláciou: 
21°C vzduch
19°C stena
 
Bez tepelnej izolácie:
25°C vzduch
15°C stena
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Samočistiaci efekt sa dosiahne vtedy, keď má fasáda primeranú 
povrchovú vodoodpudivosť. Kvapôčky vody zvierajú s týmto typom 
povrchu veľmi veľký kontaktný uhol, t.j. čím viac sú kvapky guľovité, 
tým väčší je samočistiaci efekt, pretože kvapky nekĺžu, ale sa kotúľajú 
po povrchu.

Preto sa pri daždi z povrchov fasády zmýva viac prachu a nečistôt  
a voda tiež rýchlejšie steká, čo bráni vzniku podmienok pre rozvoj rias 
a plesní.

Odtiene s označením COOL obsahujú 
InfraRed - reflexné častice, ktoré účinne 
odrážajú slnečné žiarenie a zabraňujú tak 
nadmernému zahrievaniu a naťahovaniu 
povrchu fasády.

Pridávajú sa najmä do tmavších, 
intenzívnejších odtieňov. Dokonalá 
technológia COOL spomaľuje proces 
starnutia finálnej vrstvy, poskytuje ochranu 
proti UV žiareniu a poveternostným 
vplyvom a zabraňuje prehrievaniu budovy.

Hybridná technológia je inovatívna kombinácia 
uhlíkových a čadičových vlákien - poskytuje zlepšenú 
pružnosť, odolnosť a trvanlivosť finálnej fasádnej vrstvy.

Uhlíkové vlákna majú výnimočnú pevnosť v ťahu a čadičové 
vlákna dodávajú materiálu elasticitu. Funkčne sa dopĺňajú 
a tvoria vynikajúcu mechanickú synergiu vlastnosti.  
Pre všetky mechanicky namáhané povrchy.

Čadičové vlákno
elasticita

Spoločná väzbaUhlíkové vlákno
výnimočná pevnosť

Infračervené žiarenie (53%)

Odrazené IR žiarenie

Natónovaný tmavý odtieň omietky

IR reflexné častice

Viditeľné svetlo (44%)

UV (3%)

JUBIZOL systémy sa môžu pochváliť inovatívnymi technológiami

HYBRID  
TECHNOLOGY

elastic        
       

      
   B

ASALT

CARBON

tensile
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AEROGEL
superizolator

Čadičové vlákno
elasticitaUhlíkové vlákna

výnimočná pevnosť

Plnivá z 
penového skla

Výplne z Aerogélu a penového skla poskytujú 
finálnej vrstve výnimočné izolačné vlastnosti a dlhšiu 
životnosť. Vďaka zníženiu prehrievania sa podkladová 
omietka menej rozťahuje a zmršťuje a neskôr sa “unaví”. 
Tým sa výrazne spomalí proces starnutia celého 
fasádneho systému

Výplne Aerogélu a penového skla
poskytujú výnimočné izolačné vlastnosti.

Povrchová úprava JUBIZOL Aerogel so zlepšenou izoláciou účinne 
chráni povrch základnej omietky v najextrémnejších miestach 
teplotného namáhania

Technológia mikroarmovania materiál ďalej 
spája, spevňuje a dodáva mu pružnosť a umožňuje 
premostiť vlasové trhliny.

Materiály sú preto stabilnejšie a ľahšie znášajú 
všetky statické napätia, ktoré vznikajú vplyvom 
teplotných zmien a všetkých ostatných vplyvov 
z okolia. Mikrovlákna sa pridávajú do niektorých 
fasádnych omietok, lepiacich mált, základných 
náterov a fasádnych farieb. Rôzne typy vlákien, ktoré 
sa pridávajú do jednotlivých produktov, sú starostlivo 
vyberané a testované, aby sa zabezpečila najlepšia 
možná výkonnosť jednotlivých produktov.

JUBIZOL Unigrund
VLÁKNA: celulózne

JUBIZOL fasádna omietka
VLÁKNA: celulózne, syntetické, 
uhlíkové, čadičové, JUBIZOL základné 

omietky s vloženou 
fasádnou mriežkou
VLÁKNA: celulózne, 
polypropylénové

AEROGEL

elastic        
       

      
   B

ASALT

CARBON

tensile

HYBRID  
TECHNOLOGY
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UV FADE RESI S TANCE

A
LG

AE  &  M O L D  R E S I S TAN
T

Výnimočná je odolnosť voči rozvoju rias a 
plesní.  Všetky fasádne produkty obsahujú 
ochranu - inovatívnu účinnú látku, ktorá sa 
dlhodobo uvoľňuje a účinne zabraňuje tvorbe 
rias a plesní na povrchu.

Bohatý výber odtieňov podľa početných 
vzorkovníkov. Dokonalý vlastný patentovaný 
tónovací systém JUMIX zaisťuje výnimočnú 
presnosť a dokonalú kompatibilitu farbív  
a vybraných materiálov.

Dekoratívne techniky JUBIZOL  Decor  na vonkajších 
povrchoch ponúkajú okrem mimoriadnej odolnosti 
a vynikajúcej ochrany pred poveternostnými 
vplyvmi aj neskutočné moderné kreatívne riešenia. 
Poskytujú neobmedzené možnosti na vyjadrenie 
vašej jedinečnosti a originality.

Nanotechnológia použitá v ochrannom filme, ktorý sa tvorí na 
povrchu fasády, umožňuje extrémne vysokú vodoodpudivosť 
a menšiu absorpciu nečistôt. Takáto omietka je vhodnou 
ochranou pre najnáročnejšie povrchy a zachováva si svoje 
vynikajúce vlastnosti po celú dobu životnosti.

Prednosti JUBIZOL fasádnych systémov

Výnimočná je farebnostálosť odtieňov vo fasádnych 
omietkach a fasádnych farbách. Tomu venujeme 
mimoriadnu pozornosť, a preto sa na tónovanie 
produktov, ktoré sa nanášajú vonku a sú vystavené 
atmosférickým vplyvom, používajú špeciálne 
pigmenty odolné voči UV žiareniu. Tmavé a intenzívne 
odtiene, do ktorých boli pridané COOL pigmenty, sú 
testované v tých najextrémnejších podmienkach. Len 
tak zabezpečíte, že fasáda nevybledne a vy sa budete 
dlho pýšiť žiarivými farbami.
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LIGHT &  
EASY

WAT E R  P R O O F

Vodoodpudivosť je jednou z kľúčových 
vlastností dokončovacích vrstiev fasádnych 
systémov. Všetky naše dekoratívne omietky a 
fasádne farby sú zaradené podľa medzinárodnej 
normy SIST EN 15824 do najlepšej triedy W3. Čím 
účinnejšia bude ochrana všetkých komponentov 
fasádneho systému proti vniknutiu vody, tým 
dlhšia bude životnosť celej fasády.

Technológia Light & Easy - špeciálne plnivá 
v dokončovacej fasádnej omietke zlepšujú 
štruktúru, výrazne zvyšujú výdatnosť materiálu, 
umožňujú jednoduchšiu a rýchlejšiu aplikáciu  
a lepšie spracovanie.

Vývojové centrum JUB TRC.   
Technologicky vyspelé vlastné vývojové centrum s bohatými 
skúsenosťami v oblasti montáže zatepľovacích systémov. So 
zrýchlenými postupmi starnutia a tepelnými šokmi vo vlastných 
klimatických komorách testujeme odolnosť a funkčnosť aj  
v tých najnáročnejších klimatických podmienkach. Testovanie 
a certifikácia fasádnych systémov JUBIZOL v autorizovaných 
inštitútoch doma i v zahraničí dokazuje mimoriadnu odolnosť 
a spoľahlivosť - garantujú životnosť až 60 rokov.

Summer / Winter riešenie  
Ponúkame rad produktov a príslušenstva 
špeciálne vyvinutých pre bezpečnú 
montáž fasádneho systému aj v menej 
vhodných poveternostných podmienkach. 
Garantujeme možnosť adekvátneho  
a kvalitného vyhotovenia už pri teplote 1°C 
a 95% rel. vlhkosť vzduchu do 35°C a 50% 
rel. vlhkosť.

Fasádny systém odolný voči krupobitiu  
poskytuje 10x väčšiu odolnosť povrchu fasády proti 
nárazom a perforácii. Takéto riešenie zabezpečuje 
ochranu fasádneho systému pred poškodením 
extrémnymi poveternostnými javmi, vandalizmom 
a škodami spôsobenými rôznymi zvieratami.
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Vodoodpudivosť.
Vysoko vodoodpudivé dekoratívne omietky 
zabraňujú prenikaniu vody do ostatných vrstiev 
systému, čím je zabezpečená dlhá životnosť 
fasádneho systému. Znižuje sa aj možnosť 
výskytu rias a plesní na povrchu fasády. Dlhoročné 
skúsenosti a testovanie ukazujú, že vodoodpudivosť 
má kľúčový vplyv na odolnosť fasádneho systému 
a zachovanie všetkých jeho najdôležitejších 
funkčných vlastností. Preto sú všetky disperzné 
dekoratívne omietky JUBIZOL zaradené podľa 
normy do najlepšej triedy W3

Ako vybrať správnu fasádu?

1

1.  Podklad môže byť rôzny: betón, tehla, ICF, pórobetón, 
OSB, cementovláknité dosky, drevovláknité dosky...

6

4

5

4

3

2

2.  Lepidlo je určené na lepenie izolačných dosiek na všetky 
druhy stenových podkladov. Výber závisí od materiálov 
a predpokladaného mechanického zaťaženia počas 
celej životnosti.

3.  Izolačné obloženie.

4.  Základná omietka  sa aplikuje priamo na tepelnoizolačný 
obklad. Jej kvalita je jedným z najdôležitejších faktorov 
ovplyvňujúcich životnosť fasádneho systému, pretože 
prenáša prakticky všetky hygrotermické zaťaženia 
v dôsledku sezónnych a denných výkyvov teploty 
a vlhkosti. Kvalitnejšie lepiace malty obsahujú 
mikrovlákna, ktoré zvyšujú pevnosť v ťahu a pružnosť 
základnej omietky a predlžujú životnosť celého systému.

5.  Výstuž - armovacia sieťka spevňuje nosnú podkladovú 
omietku a prenáša povrchové napätia, ktoré vznikajú 
vplyvom teploty alebo mechanického zaťaženia fasády. 
Mriežka musí byť kvalitná, odskúšaná v systéme a mať 
príslušný certifikát.

6.  Základný náter  je optimálnym podkladom pre všetky 
disperzné dekoratívne tenkovrstvové omietky. Zvyšuje 
priľnavosť dokončovacej vrstvy k podkladu, vyrovnáva 
nasiakavosť, viaže prachové častice a farebne tónuje 
povrch pod konečnou omietkou. 7

7.  Dekoratívna omietka je finálna vrstva zatepľovacieho 
systému, ktorá chráni povrch fasády a celý fasádny 
systém pred atmosférickou záťažou a zároveň obalí 
objekt do krásnej dekoratívnej obálky.

Nasiakavý / nehydrofóbny 
povrch

malý 
kontaktný 
uhol

Hydrofóbny 
povrch

veľký 
kontaktný 
uhol
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Obvodovým plášťom budovy prejde len cca do 2 % vodnej 
pary, všetku ostatnú vlhkosť treba odviesť vetraním..

Paropriepustnosť vonkajších stien:
Pravdy a argumenty
•   Dôležitá je paropriepustnosť vonkajšej steny ako celku. Konštrukciu tvorí 

nosná stena a všetky komponenty fasádneho systému.
•   Dôležitá je paropriepustnosť vonkajšej steny ako celku. Konštrukciu tvorí 

nosná stena a všetky komponenty fasádneho systému.
•   Stenami budovy presakujú len asi 2 % vodnej pary, ostatných 98 %  

je potrebné odviesť vetraním.
•   V prípade priemernej rodiny prejde cez vonkajšie steny len 0,24 l vodnej 

pary za deň. Všetky fasádne systémy JUBIZOL zabezpečujú potrebnú 
paropriepustnosť.  

•   Výmena vzduchu a odstraňovanie vlhkosti z priestorov vyžaduje vetranie 
(otváranie okien alebo používanie vetracích zariadení).

•   Fasádny systém musí byť schopný odvádzať všetku vlhkosť, ktorá sa 
hromadí v konštrukcii steny, a zároveň poskytovať ochranu pred dažďom 
a vetrom. 

•    Možnosť nežiaducej kondenzácie v konštrukcii je ešte väčšia v systémoch, 
ktoré sú veľmi difúzne otvorené (napr. na minerálnej vlne). Je potrebné 
starostlivé plánovanie skladby celého fasádneho systému.

•   Polystyrén je najbežnejším a najpoužívanejším tepelnoizolačným 
materiálom pre väčšinu budov.

Omyly a mýty
•   Je mylná predstava, že steny „dýchajú“. Tento jav je minimálny – ako 

dýchanie ľudskej pokožky. Ani človek so zatvorenými ústami a nosom 
nemôže prežiť bez dýchania pľúcami (základné „vetranie“).

•   Nie je pravda, že prechod vlhkosti cez steny je prospešný. Legislatíva 
predpisuje skladbu stavebných konštrukcií, kde nedochádza k prestupu 
vodných pár a následnému znehodnocovaniu konštrukcie. Cez steny 
správne postavených budov prakticky neprechádza vzduch ani vlhkosť.

•   Je polystyrén skutočne silnou parozábranou? Drevo, o ktorom hovoríme, že 
„dýcha“, má pri rovnakej hrúbke 2x horšiu paropriepustnosť ako polystyrén.

•   Najdôležitejšie nie je len “dýchanie“ samotnej izolácie, keďže tá je 
súčasťou celej konštrukcie a je pripevnená k stene, ktorá vždy predstavuje 
parozábranu.

•   Izolácia musí dýchať. Bez ohľadu na to, či fasádny systém obsahuje 
minerálnu vlnu alebo polystyrén, v praxi obvodovým plášťom budovy 
prejde menej ako 2 % vlhkosti.

•   Viac je lepšie. Dokonca aj izolácie, ktoré majú výnimočnú paropriepustnosť, 
pri priemernom zložení vonkajšej steny ako celku nedokážu odviesť viac 
ako 2 % vodnej pary.

•   Za vznik plesní v miestnosti nemôže tepelná izolácia, ktorá „nedýcha“. 
Plesne sa objavujú aj v budovách, kde sa okrem novej fasády vymenili aj 
okná za tesnejšie, no nezmenili sa zvyky vetrania.

Tip:
Izolácia a vetranie sú dôležité pre zdravý životný priestor a pohodlie. 
Polystyrén má optimálnu paropriepustnosť a ak vezmete do úvahy 
jednoduchosť inštalácie, hospodárnosť, účinnosť, životnosť a uhlíkovú 
stopu, je to najlepšia voľba pre tepelnú izoláciu väčšiny budov.

povrch

Nasiakavý / nehydrofóbny 
povrch

Hydrofóbny 
povrch

povrch
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Výhody izolácie EPS:
EPS (expandovaný polystyrén), bežnejšie známy ako 
polystyrén, má vynikajúce mechanické vlastnosti, 
je výborným tepelným a zvukovým izolantom a 
má najlepší pomer medzi cenou a hodnotou 
tepelnej izolácie zo všetkých izolácií na 
trhu. Líšia sa podľa účelu použitia, 
podľa tepelnej vodivosti, pevnosti 
v tlaku, bunkovej štruktúry.

Európsky štandard
Všetky tepelnoizolačné materiály musia mať príslušný 
certifikát, že sú vhodné na montáž do fasádneho systému.
SIST EN 13163:2013+A1:2015

Izolačné     dosky

ROVNAKÝ 
ÚČINOK 
- RÔZNA 
HRÚBKA

1

2 3

Čo je potrebné vedieť pri výbere izolácie?

Hrúbka EPS dosky Množstvo m2/bal Hrúbka EPS dosky Množstvo m2/bal Hrúbka EPS dosky Množstvo m2/bal 
1 cm 25,0 m2 10 cm 2,5 m2 20 cm 1,5 m2
2 cm 12,5 m2 12 cm 2,0 m2 22 cm 1,0 m2
3 cm 8,0 m2 14 cm 2,0 m2 24 cm 1,0 m2
4 cm 6,0 m2 15 cm 1,5 m2 25 cm 1,0 m2
5 cm 5,0 m2 16 cm 1,5 m2 26 cm 1,0 m2
6 cm 4,0 m2 17 cm 1,5 m2 28 cm 1,0 m2
8 cm 3,0 m2 18 cm 1,5 m2 30 cm 1,0 m2



83www.jub.sk

Izolačné     dosky

4

5 6

Prečo sa EPS najčastejšie používa na zateplenie?
•   Vynikajúca tepelná a zvuková izolácia.
•   Nízka absorpcia vody.
•   Odolný a trvácny – vlastnosti sa starnutím nemenia.
•   Paropriepustný.
•   Nedráždi a nedrobí sa.
•   Má dobré mechanické vlastnosti pri nízkej hmotnosti.
•   Šetrný k životnému prostrediu – ľahko recyklovateľný.
•   Výborná priľnavosť k lepidlám a maltám.
•   Rozmerovo stabilný.
•   Jednoduché spracovanie pri inštalácii (rezanie, brúsenie).
•   Odolný voči vode a vlhkosti (ponorenie, zaplavenie).
•   Zabraňuje zadržiavaniu vlhkosti vo fasádnom systéme.
•   Samozhášavý a inertný – ako súčasť fasádneho systému 

JUBIZOL zaradený do požiarnej triedy B-d1.

Vedeli ste?
•   98 % polystyrénu tvorí vzduch a iba 2 % polystyrénová 

základná surovina.
•   Polystyrén je veľmi odolný materiál, bol inštalovaný 

desiatky rokov a testy v reálnych podmienkach dokázali, 
že jeho fyzikálne vlastnosti sa časom nemenia.

•   V Európe je viac ako 80 % fasádnych systémov založených 
na tepelnej izolácii z polystyrénu.

•   Polystyrén neobsahuje a pri výrobe neuvoľňuje látky 
nebezpečné pre ozón.

•   Polystyrén je možné 100% recyklovať, ročne sa na svete 
recykluje viac ako 120 000 ton EPS.

•   Paropriepustnosť polystyrénu je vyššia ako 
paropriepustnosť dreva resp. je optimálny z hľadiska 
zamedzenia tvorby kondenzácie v rámci fasádneho 
systému.

JUBIZOL EPS F 035-W0 JUBIZOL EPS F Effect Plus EPS F-W0 EPS F Strong 
premium EPS F-G0 Izolačné dosky  

z minerálnej vlny

popis EPS so zvýšenou 
pevnosťou

Sivý EPS s 20% lepšou 
izolačnou schopnosťou a 
zlepšenou tvarovou stabilitou

Biely fasádny 
EPS

EPS pre oblasť 
sokla a pod 
úroveň terénu

Šedý grafitový 
EPS s 20% 
lepšou izolačnou 
schopnosťou

Minerálna izolačná 
doska pre kontaktné 
fasády  

koeficient tepelnej vodivosti - 
lambda (W/mK) 0,035 0,031 0,039 0,036 0,031 0,035

pevnosť v ťahu 150 150 150 150 150 10

pevnosť v tlaku 80 80 70 100 80 30

1 2 3 4 5 6
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Dekoratívne (finálne) fasádne omietky

Dekoratívne omietky sa najčastejšie rozlišujú podľa typu spojiva, 
ktoré obsahujú: silikónové, akrylátové, silikátové alebo minerálne:
• Silikónová omietka
    Silikónové spojivo umožňuje vynikajúcu paropriepustnosť a zároveň 

vodoodpudivosť. Tieto vlastnosti si omietka zachováva počas celej 
životnosti, preto je najtrvalejšou ochranou povrchu fasády pred 
poveternostnými vplyvmi. Omietka dosahuje dobrú pevnosť a 
pružnosť, výborne znáša rozťažnosť a povrchové napätie a je vhodná 
najmä na povrchy vystavené zvýšenej vlhkosti a intenzívnejším 
vplyvom prostredia. Znižuje sa priľnavosť prachu a iných nečistôt k 
povrchu, takže fasáda zostáva dlhšie čistá.

• Akrylátová omietka
    Okrem dobrej vodoodpudivosti umožňuje najširší výber farebných 

odtieňov vrátane tmavých a intenzívnych odtieňov. Je to najbežnejšia 
voľba, a preto sú na konečnú úpravu k dispozícii najrôznejšie textúry a 
granulácie.

• Silikátová omietka
    Vyznačuje sa vysokou paropriepustnosťou a pre nízky podiel 

organických látok je vhodný aj na obnovu a sanáciu pamiatkovo 
chránených objektov.

• Minerálna omietka

    Vhodné na povrchy, kde je rozhodujúca výnimočná paropriepustnosť. 
Materiál je úplne nehorľavý a vhodný na vnútorné aj vonkajšie použitie. 
Kvôli horšej vodoodpudivej ochrane a náročnejšej montáži sa používa 
menej často.

Funkčný účel
Finálna vrstva musí dlhodobo odolávať poveternostným vplyvom a 
zabezpečiť tak životnosť fasádneho systému. Chráni ostatné vrstvy 
fasádneho systému pred škodlivými vplyvmi z okolia (dažďovou 
vodou, slnečné žiarenie, najmä UV časť svetelného spektra, teplo, 
chemická agresivita vplyvom znečistenia ovzdušia a pod.).

Estetický účel
Finálne vrstvy sú dostupné v širokej škále farebných odtieňov, 
textúr, úprav, granulácií a iných dekoratívnych vzorov.

Paropriepustnosť vs. vodoodpudivosť fasádnych omietok 

Silikónová omietka  Akrylátová omietka  Silikátová omietka   Minerálna omietka

  Hodnota vodoodpudivosti   Hodnota paropriepustnosti

miera relevantnosti
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Vodoodpudivosť je kľúčovou vlastnosťou fasádnej omietky.
Všetky fasádne omietky JUBIZOL sú v triede W3.

Dekoratívna omietka JUBIZOL je finálnou a najviac exponovanou zložkou, ktorá chráni celý fasádny systém  
pred poveternostnými vplyvmi. Len kvalitná a dlhotrvajúca ochrana zaručuje dlhú životnosť celej fasády.

  
chráni pred dažďom a vlhkosťou

  
chráni pred vetrom 

  
umožňuje odvod vlhkosti zo systému

  odoláva chladu a mrazu

 
 prenáša pnutie a rozťažnosť ostatných zložiek systému

 
 chráni povrch pred riasami a plesňami

  kompenzuje povrchové pnutie z teplôt

  
zabraňuje hromadeniu nečistôt

  
má vynikajúcu UV odolnosť

  
dlhodobá ochrana prvého farebného odtieňa

  
predchádza prílišnému prehrievaniu IR žiarením

 
 prenáša mechanické tlaky z okolia

  
umožňuje široký výber farebných odtieňov a štruktúr

  
dopomáha k dodatočnej izolácii

  
 esteticky dopĺňa objekt
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JUBIZOL Premium JUBIZOL Strong JUBIZOL EPS Classic JUBIZOL Microair JUBIZOL MW
Techologicky najdokonalejšie 
materiály, samočistiaca funkcia a 
dlhá životnosť.

Inovatívna hybridná technológia 
mikrovlákien - perfektná pružnosť a 
extrémna odolnosť. Odolný krupobitiu.

Dobrá paropriepustnosť systému a 
vhodná domáca klíma bývania.

Najvhodnejšia a najčastejšia voľba 
pre rôzny typy domu. Ideálny pomer 
ceny a vlastností.

Systém s izoláciou z minerálnej vlny.

ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY:

Vodoodpudivosť VÝBORNÁ (W3) VÝBORNÁ (W3) VÝBORNÁ (W3) VÝBORNÁ (W3) VÝBORNÁ (W3)

Teplotná vodivosť izolácie Lambda 0,031 Lambda 0,035 Lambda 0,039 Lambda 0,031 Lambda 0,035

Paropriepustnosť SKVELÁ SKVELÁ VEĽMI DOBRÁ VÝBORNÁ VÝBORNÁ

Možnosť tónovať pastel / medium / intensive pastel / medium / intensive pastel / medium / intensive pastel / medium pastel / medium 

Ochrana proti riasam a plesniam VÝBORNÁ VÝBORNÁ SKVELÁ VÝBORNÁ VÝBORNÁ

ZÁRUKA 15 rokov 15 rokov 10 rokov 15 rokov 10 rokov

CERTIFIKÁTY

ETA
BBA (60 rokov životnosť systému)
SINTEF (vhodnosť systému aj pre škandinávske podnebie)
ASTM FM Approvals class 4473 (odolnosť krupobitiu podľa ZDA normy)
EPD (Environmentálna deklar

ETA
BBA (60 rokov životnosť systému)
SINTEF (vhodnosť systému aj pre škandinávske podnebie)
ASTM FM Approvals class 4473 (odolnosť krupobitiu podľa ZDA normy)
EPD (Environmentálna deklarácia)

KOMPONENTY SYSTÉMU:

Lepidlo JUBIZOL Ultralight fix JUBIZOL Strong fix EPS Lepiaca malta / EPS Fix JUBIZOL Microair fix JUBIZOL Lepiaca malta / Premium Fix

Teplotná izolácia JUBIZOL Effect plus JUBIZOL EPS F- 035-W0 JUBIZOL EPS W0 (biely) JUBIZOL EPS F-G2 
(šedý perforovaný) Minerálna doska

Základná omietka (armovacia vrstva) JUBIZOL Ultralight fix JUBIZOL Strong fix EPS Lepiaca malta / EPS Fix JUBIZOL Microair fix JUBIZOL Lepiaca malta / Premium Fix

Armovacia mriežka JUBIZOL Fasádna mriežka 160g/m2 JUBIZOL Fasádna mriežka 160g/m2 - 2X JUBIZOL Fasádna mriežka 145 g/m2 JUBIZOL Fasádna mriežka 145 g/m2 JUBIZOL Fasádna mriežka 160 g/m2

Základný náter JUBIZOL Unigrund JUBIZOL Unigrund JUBIZOL Unigrund JUBIZOL Unigrund JUBIZOL Unigrund

Dekoračná fasádna omietka JUBIZOL Nano finish 
JUBIZOL Aerogel finish

JUBIZOL CarbonStrong finish 
JUBIZOL Aerogel finish

JUBIZOL Acryl finish 
JUBIZOL Unixil finish

JUBIZOL Silicone finish 
JUBIZOL Nano finish

JUBIZOL Silicone finish 
JUBIZOL Silicate finish

1.  podklad
2.  lepidlo / lepiaca malta
3.  izolačná doska
4.  základná omietka
5.  armovacia mriežka
7.  penetračný základný náter
8.  finálna dekoračná omietka

Pre VŠETKY systémy JUBIZOL bolo získané Európske technické osvedčenie - ETA. Pre zachovanie schválenia ETA, 
kontrolu výroby vykonáva raz ročne Stavebný inštitút Slovinska - ZAG.

V jednotlivom systéme JUBIZOL je možná aj kombinácia iných komponentov - v závislosti od systému a účelu.

JUBIZOL - Prehľad fasádnych systémov
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JUBIZOL Premium JUBIZOL Strong JUBIZOL EPS Classic JUBIZOL Microair JUBIZOL MW
Techologicky najdokonalejšie 
materiály, samočistiaca funkcia a 
dlhá životnosť.

Inovatívna hybridná technológia 
mikrovlákien - perfektná pružnosť a 
extrémna odolnosť. Odolný krupobitiu.

Dobrá paropriepustnosť systému a 
vhodná domáca klíma bývania.

Najvhodnejšia a najčastejšia voľba 
pre rôzny typy domu. Ideálny pomer 
ceny a vlastností.

Systém s izoláciou z minerálnej vlny.

ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY:

Vodoodpudivosť VÝBORNÁ (W3) VÝBORNÁ (W3) VÝBORNÁ (W3) VÝBORNÁ (W3) VÝBORNÁ (W3)

Teplotná vodivosť izolácie Lambda 0,031 Lambda 0,035 Lambda 0,039 Lambda 0,031 Lambda 0,035

Paropriepustnosť SKVELÁ SKVELÁ VEĽMI DOBRÁ VÝBORNÁ VÝBORNÁ

Možnosť tónovať pastel / medium / intensive pastel / medium / intensive pastel / medium / intensive pastel / medium pastel / medium 

Ochrana proti riasam a plesniam VÝBORNÁ VÝBORNÁ SKVELÁ VÝBORNÁ VÝBORNÁ

ZÁRUKA 15 rokov 15 rokov 10 rokov 15 rokov 10 rokov

CERTIFIKÁTY

ETA
BBA (60 rokov životnosť systému)
SINTEF (vhodnosť systému aj pre škandinávske podnebie)
ASTM FM Approvals class 4473 (odolnosť krupobitiu podľa ZDA normy)
EPD (Environmentálna deklar

ETA
BBA (60 rokov životnosť systému)
SINTEF (vhodnosť systému aj pre škandinávske podnebie)
ASTM FM Approvals class 4473 (odolnosť krupobitiu podľa ZDA normy)
EPD (Environmentálna deklarácia)

KOMPONENTY SYSTÉMU:

Lepidlo JUBIZOL Ultralight fix JUBIZOL Strong fix EPS Lepiaca malta / EPS Fix JUBIZOL Microair fix JUBIZOL Lepiaca malta / Premium Fix

Teplotná izolácia JUBIZOL Effect plus JUBIZOL EPS F- 035-W0 JUBIZOL EPS W0 (biely) JUBIZOL EPS F-G2 
(šedý perforovaný) Minerálna doska

Základná omietka (armovacia vrstva) JUBIZOL Ultralight fix JUBIZOL Strong fix EPS Lepiaca malta / EPS Fix JUBIZOL Microair fix JUBIZOL Lepiaca malta / Premium Fix

Armovacia mriežka JUBIZOL Fasádna mriežka 160g/m2 JUBIZOL Fasádna mriežka 160g/m2 - 2X JUBIZOL Fasádna mriežka 145 g/m2 JUBIZOL Fasádna mriežka 145 g/m2 JUBIZOL Fasádna mriežka 160 g/m2

Základný náter JUBIZOL Unigrund JUBIZOL Unigrund JUBIZOL Unigrund JUBIZOL Unigrund JUBIZOL Unigrund

Dekoračná fasádna omietka JUBIZOL Nano finish 
JUBIZOL Aerogel finish

JUBIZOL CarbonStrong finish 
JUBIZOL Aerogel finish

JUBIZOL Acryl finish 
JUBIZOL Unixil finish

JUBIZOL Silicone finish 
JUBIZOL Nano finish

JUBIZOL Silicone finish 
JUBIZOL Silicate finish

1.  podklad
2.  lepidlo / lepiaca malta
3.  izolačná doska
4.  základná omietka
5.  armovacia mriežka
7.  penetračný základný náter
8.  finálna dekoračná omietka

8

7

4

4

5

2

8

7

4

4

5

1

2
3

1

2

8
7

4 4

5

1

3

3
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Príručka tepelnoizolačného systému 
JUBIZOL a dekoratívnych omietok
JUBIZOL systém spĺňa požiadavky na účinnú tepelnú izoláciu obvodových 
stien budov, chráni fasádne povrchy pred atmosférickým zaťažením a splňuje 
požiadavky estetického vzhľadu budovy. 
 
Sme jedným z mála dodávateľov fasádneho systému, ktorý všetky dôležité 
komponenty vyrába sám. Tým spôsobom zabezpečujeme vysokú kvalitu a 
optimálnu kombináciu materiálov v systémoch ochrany fasád, ktoré potvrdzujú 
zákazníci vo viac ako 15 krajinách Európy.

Od roku 2022 možnosť vybrať a tónovať aj veľmi jemné odtiene s označením 
G a H podľa vzorkovníka JUB Favourite feelings!

Dekoratívne omietky

Názov výrobku

Účel použitia

Vodoodpudivosť

Odolnosť proti 
znečisteniu

Paropriepustnosť

Rôznorodosť farebných 
odtieňov

Životnosť - trvanlivosť

Rôznorodosť textúr 
a štruktúr

Vhodnosť 
na tepelnú izoláciu

Strana v katalógu

JUBIZOL Silicone  
finish S 1.5 a 2.0

Vynikajúca a dlhodobá 
dekoratívna ochrana 
fasádneho povrchu

JUBIZOL Silicone  
finish T 2.0 

Vynikajúca a dlhodobá 
dekoratívna ochrana 
fasádneho povrchu

JUBIZOL Nano 
finish S 1.5 a 2.0

Samočistiaca silikónová 
hladená omietka

JUBIZOL Silicone 
finish XT 2.0

Silikónová škrabaná 
dekoratívna omietka

JUBIZOL Unixil 
finish S 1.5 a 2.0

Siloxanová hladená 
omietka s dobrou 
stabilitou odtieňov

JUBIZOL Unixil  
finish winter S 1.5

Siloxanová hladená 
omietka na aplikáciu v 
zimných podmienkach

S 1.5 / S 2.0  T 2.0 S 1.5 / S 2.0 XT 2.0 S 1.5 / S 2.0 S 1.5

EPS, XPS, MW EPS, XPS, MW EPS, XPS, MWEPS, XPS, MW EPS, XPS, MW EPS, XPS, MW

92 9594 97 9893

JUBIZOL Aerogel
finish S 1,5 a 2,0

Prémiová silikónová 
mikroarmovaná omietka 
na najlepšiu ochranu 
fasád

S 1.5 / S 2.0

EPS, XPS, MW

87

JUBIZOL Silicone 
finish XS 1.5 a 2.0

Silikónová dekoratívna 
hladená omietka

S 1.5 / S 2.0 

EPS, XPS, MW

94

VIAC
 ODTIEŇOV
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Dekoratívne omietky

Názov výrobku

Účel použitia

Vodoodpudivosť

Odolnosť proti 
znečisteniu

Paropriepustnosť

Rôznorodosť farebných 
odtieňov

Životnosť - trvanlivosť

Rôznorodosť textúr 
a štruktúr

Vhodnosť 
na tepelnú izoláciu

Strana v katalógu

JUBIZOL Trend 
finish S 1.5 a 2.0, 
T 2.0 

Siloxanová hladená, 
škrabaná omietka s 
výnimočnou odolnosťou 
odtieňov a dlhodobou 
ochranou 

JUBIZOL finish 
S 1.0 

Siloxanová dekoratívna 
hladená omietka na 
jemnú úpravu detailov

S 1.5 / S 2.0 , T 2.0 S 1.0

EPS, XPS EPS, XPS, MW

98 101

JUBIZOL Kulirplast 
1.8 premium

Dekoratívna hladená 
omietka zo zafarbeného 
kremičitého granulátu

JUBIZOL Acryl finish  
S 1.5, 2.0 a 2.5

Najčastejšie používaná 
záverečná akrylátová 
hladená omietka

JUBIZOL Acryl finish 
T 2.0 a 2.5

Najčastejšie používaná 
záverečná akrylátová 
škrabaná omietka

JUBIZOL Acryl finsh 
XS 1.5 a 2.0 ,XT 2.0 
 

Akrylátová hladená, 
škrabaná omietka na 
výborné dlhodobé 
a ekonomické riešenie

1.8S 1.5 / S 2.0 / S 2.5 T 2.0 / T 2.5 S 1.5 / S 2.0  , T 2.0

EPS, XPSEPS, XPS EPS, XPS EPS, XPS

95 96 96 102

JUBIZOL Silicate 
finish S 1.5 a 2.0,
T 2.0 

Silikátová hladená 
omietka, ktorá zlepšuje 
klimatické podmienky 
bývania

S 1.5 / S 2.0 , T 2.0

EPS, XPS, MW

100

Lepidlá a lepiace malty

Názov výrobku

Účel použitia

Prídržnosť k podkladu

Odolnosť proti úderu

Aplikačné vlastnosti

Pružnosť

Vhodnosť na tepelnú 
izoláciu

Strana v katalógu

JUBIZOL Start Fix /
Lepidlo

Na lepenie tepelnej izolácie 
z EPS a MW na všetky druhy 
stenových podkladov

JUBIZOL EPS Fix / 
EPS lepiaca malta

Najčastejší výber 
aplikátorov na lepenie 
tepelnoizolačných dosiek

JUBIZOL Premium Fix 
/ Lepiaca malta

Všestranne použiteľná 
veľmi kvalitná (obohatená) 
lepiaca malta

JUBIZOL Ultralight 
fix

Ľahká lepiaca malta na 
väčšiu výdatnosť a možnosť 
hrubšej vrstvy

JUBIZOL Uniwool 
fix

Mikroarmovaná lepiaca 
malta do systému s MW 
doskami

JUBIZOL Strong 
fix

Mikroarmovaná lepiaca 
malta na ochranu pred 
údermi a krupobitím

JUBIZOL Microair 
fix

Biela lepiaca malta 
na vynikajúcu 
paropriepustnosť

JUBIZOL Premium Fix
Winter/ Lepiaca malta 
winter
Rýchlo schnúca lepiaca 
malta pre zimné 
podmienky

EPS, MW EPS EPS, XPS, MW EPS, XPS, MW EPS, MWEPS, XPS, MWEPSEPS, XPS, MW

108 108 107 105 109106106107

JUBIZOL
CarbonStrong
finish S 1,5 a 2,0

Mikroarmovaná 
siloxanová hladená 
omietka s dlhodobou 
ochranou namáhaných 
povrchov  

S 1.5 / S 2.0

EPS, XPS, MW

99

NOVINKA 
- MOŽNOSŤ AJ 

S BIELYM CEMENTOM
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JUBIZOL 
Unigrund

Univerzálny základný náter 
pod záverečné dekoratívne 

omietky

Základný náter vo fasádnych systémoch JUBIZOL
Optimálny podklad pre všetky disperzné dekoratívne tenkovrstvé omietky 
(akrylátové, silikónové, silikátové)
Predlžuje dobu spracovania omietky
Egalizuje nasiakavosť podkladu
Viaže častice prachu
Možnosť tónovania

Spotreba 

Odporúčame s:

120 - 200 g/m2

JUBIZOL disperzné dekoratívne omietky

TOP VÝBER pre všetky druhy fasádnych podkladov pred 
nanesením JUBIZOL dekoratívnych omietok.

Zvyšuje systémovú vodoodpudivosť fasádneho systému a tým mu predlžuje 
životnosť
Dobrá výdatnosť a jednoduché nanášanie
Univerzálnosť použitia, zabezpečuje výbornú prídržnosť
Zabraňuje presvitaniu podkladu
Zabezpečuje krajší vzhľad nanesenej omietky

1

2

3

4

5

Príprava podkladu6.1

Tónovanie
vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene A až F) vybrané 
odtiene zo vzorkovníka JUB Farby a omietky

      

Doba schnutia na odolnosť pred dažďom 24 hod.

Doba schnutia pre nasledovnú úpravu 12 hod. 

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

 

Dekoratívne omietky  |   realizácia dekoratívnych techník6.2

Spotreba

Tónovanie

Odporúčame v systéme

JUBIZOL Decor 
finish 0,2 / 1,0

Disperzná dekoratívna 
fasádna hmota

Pre architektonické detaily
Možnosť originálnych individuálnych podôb budov
Trvanlivosť JUBIZOL Decor techník
Umožňuje rýchle a ekonomické zmeny vonkajších povrchov
Ponúka vyhotovenie jedinečných a unikátnych dekoratívnych techník

1

2

3

4

5

1,2 – 3,5 kg / m2 (závisí od dekoratívnej 
techniky)

Vybrané odporúčané odtiene (závisia od dekoratívnej techniky)

JUBIZOL Smooth

Jednoduchá realizácia dekoratívnej techniky
Umožňuje nespočetné ambientné riešenia  na vonkajších 
povrchoch
Výborná odolnosť proti poveternostným vplyvom
Široký výber dekoratívnych kombinácií

TOP VÝBER na realizáciu rôznych dekoratívnych 
techník na fasáde a ostatných vonkajších povrchoch.

       ETAG 004   

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w24
EN 1062-3 (kg/m2 h0,5)

 < 0,05
trieda W3+  

Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2  trieda V2+ 

Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom (h)  24

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov
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Dekoratívne omietky  |   realizácia dekoratívnych techník6.2

6.2

Spotreba

Tónovanie

Odporúčame v systéme

JUBIZOL Decor 
glitter

Sklené zrná s reflexným 
efektom

Možnosť originálnej individuálnej podoby budovy
Trvanlivosť dekoratívneho efektu
Ambientné riešenie na vonkajších povrchoch
Jednoduchá aplikácia – strojné nanášanie na záverečnú vrstvu
Univerzálny výrobok, ktorý sa môže nanášať na mokrý film viacerých 
záverečných vrstiev

1

2

3

4

5

100 - 250 g/m2

/

všetky JUBIZOL disperzné omietky 
(okrem silikátových), JUBIZOL Kulirplast, 
všetky mikroarmované JUB fasádne farby 
(okrem silikátových)

Trvalý a stabilný efekt (výborná odolnosť proti 
poveternostným vplyvom)
Vhodný na tmavé a svetlé podklady
Efekt je viditeľný pri slnečnom a umelom svetle
Efekt je diskrétny a súčasne svojrázny
Prirodzený vzhľad trblietania

TOP VÝBER na dosiahnutie trblietajúceho sa 
dekoratívneho efektu na fasáde a ostatných 
vonkajších povrchoch.

  

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Dekoratívne omietky   |   Silikónové omietky

Spotreba 

Tónovanie

Odporúčame v systéme:

JUBIZOL Aerogel
finish S 1.5 a 2.0

Ušľachtilá mikroarmovaná 
silikónová hladená omietka

Vynikajúca dlhodobá ochrana
Fasáda ostane dlhodobo čistá
Dobrá odolnosť aj sýtych a intenzívnych odtieňov
Ľahký nános a spracovanie omietky
Vhodná aj do oblasti soklov

1

2

3

4

5

1.5 mm: 2,3 kg/m2 (1 vedro ~ 10,9 m2)
2.0 mm: 2,9 kg/m2 (1 vedro ~ 8,6 m2)

Vzorkovník JUB FF, odtiene A-F* 

JUBIZOL MW / JUBIZOL Premium /
JUBIZOL StrongAerogel a plnivá z penového skla zvyšujú izolačnú schopnosť

Výnimočná pružnosť a súčasne tvrdosť (kombinácia 
uhlíkových a karbonových vlákien)
Vynikajúca trvalá vodoodpudivosť
Vynikajúca paropriepustnosť
Vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom
Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
Výborne prenáša rozťažnosť a povrchové napätie

TOP VÝBER pre pasívne a nízkoenergetické budovy 
a ochrana izolačne najkomplexnejšieho JUBIZOL 
fasádneho systému. Ideálne riešenie pre budovy,
kde je trvalá a účinná tepelná izolácia zvlášť 
dôležitá. Vhodná na všetky povrchy, ktoré 
sú mechanicky viac zaťažené alebo viac 
vystavené vlhkosti a dažďu. 
Vhodná pre systémy s MW, EPS a XPS.

        ETAG 004   

Priepustnosť vody v kavaplnej fáze w24
EN 1062-3 (kg/m2 h0,5)

 < 0,02
trieda W3+  

Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2  trieda V1+ 

Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom 24 hod.

SUMMER Additive áno

COOL odtiene áno

ZVÝŠENÁ 

TEPELNOIZOLAČNÁ 

SCHOPNOSŤ

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov
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Dekoratívne omietky   |   Silikónové omietky6.2

Spotreba 

Tónovanie

Odporúčame v systéme:

JUBIZOL Silicone 
finish S 1.5 a 2.0

Silikónová hladená 
dekoratívna omietka Vynikajúca dlhodobá ochrana

Fasádny povrch zostane dlhú dobu čistý
Výborná odolnosť fasádnych povrchov vysokých budov s minimálnymi 
rímsami veľmi vystavených poveternostným vplyvom
Predĺžená doba do obnovovacieho maľovania
Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
Výborná odolnosť na fasádnych povrchoch veľmi vystavených 
poveternostným vplyvom vysokých budov s minimálnymi 
strešnými rímsami
Vhodná aj na úpravu soklov
Ľahká aplikácia a spracovanie

1

2

3

4

5

6

7

8

1.5 mm: 2,4 kg/m2 (1 vedro ~ 10,4 m2)
2.0 mm: 3 kg/m2 (1 vedro ~ 8,3 m2)

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) označené *
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5 
a označené *

JUBIZOL MW / JUBIZOL Premium /
JUBIZOL Strong

Vynikajúca trvalá vodoodpudivosť
Vynikajúca paropriepustnosť
Vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom
Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
Znížená prídržnosť prachu a iných nečistôt na povrchu
Výborne prenáša rozťažnosť a povrchové napätie

TOP VÝBER pre veľmi kvalitnú a dlhodobú 
dekoratívnu ochranu fasádneho povrchu vo 
fasádnych systémoch JUBIZOL s tepelnou izoláciou 
z minerálnych dosiek/lamiel, EPS alebo XPS. 
Vhodná pre obytné domy a vysoké viacpodlažné 
budovy bez alebo s minimálnymi rímsami, budovy 
pri mori a tie, ktoré sú vystavené zvýšenej vlhkosti 
a intenzívnejším vplyvom životného prostredia.

        ETAG 004   

Priepustnosť vody v kavaplnej fáze w24
EN 1062-3 (kg/m2 h0,5)

 < 0,02
trieda W3+  

Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2  trieda V1+ 

Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom 24 hod.

SUMMER/WINTER Additive áno

DLHÁ
ŽIVOTNOSŤ

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov
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Dekoratívne omietky   |   Silikónové omietky6.2 

Spotreba 

Tónovanie

Odporúčame v systéme:

JUBIZOL Silicone 
finish T 2.0

Silikónová škrabaná 
dekoratívna omietka Vynikajúca dlhodobá ochrana

Fasádny povrch zostane dlhú dobu čistý
Výborná odolnosť fasádnych povrchov vysokých budov s minimálnymi 
rímsami veľmi vystavených poveternostným vplyvom
Predĺžená doba do obnovovacieho maľovania
Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
Výborná odolnosť na fasádnych povrchoch veľmi vystavených 
poveternostným vplyvom vysokých budov s minimálnymi 
strešnými rímsami
Vhodná aj na úpravu soklov
Ľahká aplikácia a spracovanie

1

2

3

4

5

6

7

8

2.0 mm: 2,8 kg/m2 (1 vedro ~ 8,9 m2)

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) označené *
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5 a označené *

JUBIZOL MW / JUBIZOL Premium /
JUBIZOL StrongVynikajúca trvalá vodoodpudivosť

Vynikajúca paropriepustnosť
Vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom
Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
Znížená prídržnosť prachu a iných nečistôt na povrchu
Výborne prenáša rozťažnosť a povrchové napätie

TOP VÝBER pre veľmi kvalitnú a dlhodobú 
dekoratívnu ochranu fasádneho povrchu vo 
fasádnych systémoch JUBIZOL s tepelnou izoláciou 
z minerálnych dosiek/lamiel, EPS alebo XPS. 
Vhodná pre obytné domy a vysoké viacpodlažné 
budovy bez alebo s minimálnymi rímsami, budovy 
pri mori a tie, ktoré sú vystavené zvýšenej vlhkosti 
a intenzívnejším vplyvom životného prostredia.

          ETAG 004

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w24
EN 1062-3 (kg/m2 h0,5)

 < 0,02
trieda W3+   

Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2  trieda V1+ 

Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom 24 hod.

SUMMER Additive áno

DLHÁ
ŽIVOTNOSŤ

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov
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JUBIZOL Silicone 
finish XS 1.5 a 2.0 

JUBIZOL Silicone 
finish XT 2.0 

Silikónová hladená 
dekoratívna omietka

Silikónová škrabaná 
dekoratívna omietka

Veľká pevnosť
Dlhodobá veľká vodoodpudivosť
Dobrá paropriepustnosť
Prach, sadze a iné nečistoty sa na ňu slabšie prichytávajú
Dobrá odolnosť proti atmosférickým vplyvom
Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
Odolná aj na fasádnych povrchoch vysokých objektov s minimálnymi 
strešnými rímsami, ktoré sú veľmi vystavené poveternostným vplyvom
Omietka je vyrobená na základe kombinácie silikónových a iných 
polymérnych spojív

Veľká pevnosť
Dlhodobá veľká vodoodpudivosť
Dobrá paropriepustnosť
Prach, sadze a iné nečistoty sa na ňu slabšie prichytávajú
Dobrá odolnosť proti atmosférickým vplyvom
Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
Odolná aj na fasádnych povrchoch vysokých objektov s minimálnymi 
strešnými rímsami, ktoré sú veľmi vystavené poveternostným vplyvom
Omietka je vyrobená na základe kombinácie silikónových a iných 
polymérnych spojív

Spotreba 

Spotreba 

Odporúčame v systéme:

Odporúčame v systéme:

1.5 mm: 2,5 kg/m2 (1 vedro ~ 10,0 m2) 
2.0 mm: 3,1 kg/m2 (1 vedro ~ 8,0 m2)

2,0 mm: 2,5 kg/m2 (1 vedro ~ 10,0 m2) 

JUBIZOL MW

JUBIZOL MW

TOP VÝBER pre kvalitnú a dlhodobú dekoratívnu ochranu 
fasádneho povrchu vo fasádnych systémoch JUBIZOL 
s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/lamiel, EPS 
alebo XPS. Vhodná pre obytné domy a vysoké viacpodlažné 
budovy bez alebo s minimálnymi rímsami a tie, ktoré sú 
vystavené zvýšenej vlhkosti a intenzívnejším vplyvom 
životného prostredia.

TOP VÝBER pre kvalitnú a dlhodobú dekoratívnu ochranu 
fasádneho povrchu vo fasádnych systémoch JUBIZOL 
s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/lamiel, EPS 
alebo XPS. Vhodná pre obytné domy a vysoké viacpodlažné 
budovy bez alebo s minimálnymi rímsami a tie, ktoré sú 
vystavené zvýšenej vlhkosti a intenzívnejším vplyvom 
životného prostredia.

Dlhodobá ochrana
Fasádny povrch zostane dlhú dobu čistý
Dobrá odolnosť fasádnych povrchov vysokých budov s minimálnymi 
rímsami veľmi vystavených poveternostným vplyvom
Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
Ľahká aplikácia a spracovanie

Dlhodobá ochrana
Fasádny povrch zostane dlhú dobu čistý
Dobrá odolnosť fasádnych povrchov vysokých budov s minimálnymi 
rímsami veľmi vystavených poveternostným vplyvom
Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
Ľahká aplikácia a spracovanie

1
2
3

4
5

1
2
3

4
5

Tónovanie

Tónovanie

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) označené *
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5 a 
označené *

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) označené *
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5 
a označené *

 

Dekoratívne omietky  |   Silikónové omietky6.2

            ETAG 004

            ETAG 004

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze  w24
EN 1062-3 (kg/m2 h0,5)

 < 0,04
trieda W3  

Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2  trieda V1+ 

Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom 24 hod.

SUMMER Additive nie

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze  w24
EN 1062-3 (kg/m2 h0,5)

 < 0,04
trieda W3  

Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2  trieda V1+ 

Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom 24 hod.

SUMMER Additive nie

Trvanlivosť:

Trvanlivosť:

minimálne 12 mesiacov

minimálne 12 mesiacov
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Dekoratívne omietky  |   Silikónové omietky6.2

Spotreba 

Tónovanie

Odporúčame v systéme:

JUBIZOL Nano 
finish S 1.5 a 2.0

Samočistiaca silikónová 
hladená omietka

Vynikajúca dlhodobá ochrana
Samočistiaci efekt zabezpečuje čistú fasádu
Dlhodobá stabilita farebných odtieňov
Minimálne náklady na údržbu
Predĺžená doba do obnovovacieho maľovania
Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
Výborná odolnosť fasádnych povrchov vysokých budov s minimálnymi 
rímsami veľmi vystavených poveternostným vplyvom
Vhodná aj na úpravu soklov
Ľahká aplikácia a spracovanie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.5 mm: 2,4 kg/m2 (1 vedro ~ 10,4 m2)
2.0 mm: 3 kg/m2 (1 vedro ~ 8,3 m2)

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) označené *
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5 
a označené *

JUBIZOL MW / JUBIZOL Premium / 
JUBIZOL Strong

Samočistiaci efekt
Vynikajúca dlhodobá vodoodpudivosť
Vynikajúca paropriepustnosť
Vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom
Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
Výnimočne odolná proti účinkom dymových spalín
Výborná stabilita odtieňov
Znížená prídržnosť prachu a iných nečistôt na povrchu
Vyrobená na základe najnovších výsledkov nanotechnológie

TOP VÝBER pre veľmi kvalitnú dekoratívnu 
ochranu budov vo fasádnych systémoch  JUBIZOL 
s tepelnou  izoláciou z minerálnych dosiek/lamiel, 
EPS alebo XPS. Vhodná pre obytné domy a vysoké 
viacpodlažné budovy bez alebo s minimálnymi 
rímsami, budovy pri mori a tie, ktoré sú vystavené 
zvýšenej vlhkosti a intenzívnejším vplyvom 
životného prostredia.

          ETAG 004

Priepustnosť vody v kvapalnej  fáze w24
EN 1062-3 (kg/m2 h0,5)

 < 0,02
trieda W3+   

Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2  trieda V1+ 

Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom 24 hod.

SUMMER Additive áno

ČISTÁFASÁDA

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

 

Dekoratívne omietky   |   Akrylátové omietky6.2

JUBIZOL Acryl finish 
S 1.5, 2.0 a 2.5

Akrylátová dekoratívna 
hladená omietka

40 ročná tradícia
Najväčší výber farebných odtieňov a textúr
Optimálna trvalá ochrana
Výborná vodoodpudivosť
Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
Výborná stabilita odtieňov
Veľmi dobrá paropriepustnosť
Výborná odolnosť proti poveternostným podmienkam

Priemerná spotreba 

Odporúčame v systéme:

1.5 mm: 2,5 kg/m2 (1 vedro ~ 10,0 m2) 
2.0 mm: 3,0 kg/m2 (1 vedro ~ 8,3 m2) 
2.5 mm: 5 kg/m2 (1 vedro ~ 5 m2)

JUBIZOL EPS

TOP VÝBER pre obytné domy a vysoké viacpodlažné budovy 
s tepelnou izoláciou EPS alebo XPS. Je najčastejšie používaná 
záverečná omietka pre spoľahlivú ochranu vo fasádnych 
systémoch JUBIZOL.

Výborná dlhodobá ochrana
Najčastejší výber pre fasádne systémy s tepelnou izoláciou EPS a XPS
Ľahké nanášanie a spracovanie
Spoľahlivá a overená kvalita

1
2
3
4

Tónovanie
Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) 
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5

            ETAG 004

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w24
EN 1062-3 (kg/m2 h0,5)

 < 0,06
trieda W3+  

Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2  trieda V2 

Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom 24 hod.

SUMMER / WINTER Additive áno

Možna povečana zaščita proti algam in plesnim                                                      áno

NAJČASTEJŠIE
POUŽÍVANÁ
ZÁVEREČNÁ

OMIETKA 
JUBIZOL

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov
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Dekoratívne omietky   |   Akrylátové omietky6.2

JUBIZOL Acryl finish 
T 2.0 a 2.5

Akrylátová dekoratívna 
škrabaná omietka

40 ročná tradícia
Najväčší výber farebných odtieňov a textúr
Optimálna trvalá ochrana
Výborná vodoodpudivosť
Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
Výborná stabilita odtieňov
Veľmi dobrá paropriepustnosť
Výborná odolnosť proti poveternostným podmienkam

Priemerná spotreba 

Odporúčame v systéme:

2.0 mm: 2,5 kg/m2 (1 vedro ~ 10,0 m2)
2.5 mm: 3,2 kg/m2 (1 vedro ~ 7,8 m2)

JUBIZOL EPS

TOP VÝBER pre obytné domy a vysoké viacpodlažné 
budovy s tepelnou izoláciou EPS alebo XPS. Je najčastejšie 
používaná záverečná omietka pre spoľahlivú ochranu 
vo fasádnych systémoch JUBIZOL.

Výborná dlhodobá ochrana
Najčastejší výber pre fasádne systémy s tepelnou izoláciou EPS a XPS
Ľahké nanášanie a spracovanie
Spoľahlivá a overená kvalita

1
2
3
4

Tónovanie
Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) 
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5

          ETAG 004

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w24
EN 1062-3 (kg/m2 h0,5)

 < 0,06
trieda W3+  

Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2  trieda V2 

Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom 24 hod.

SUMMER / WINTER Additive áno

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

            ETAG 004

JUBIZOL Acryl finish 
XS 1.5  a 2.0

Akrylátová dekoratívna 
hladená omietka

Výborná vodoodpudivosť
Veľmi dobrá paropriepustnosť
Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
Dobrá odolnosť pred poveternostnými vplyvmi

Priemerná spotreba 

Odporúčame v systéme:

1.5 mm: 2,5 kg/m2 (1 vedro ~ 10,0 m2)
2.0 mm: 3,0 kg/m2 (1 vedro ~ 8,3 m2)

JUBIZOL EPS

TOP VÝBER pre spoľahlivú ochranu fasádneho 
povrchu vo fasádnych systémoch  JUBIZOL s tepelnou 
izoláciou EPS alebo XPS. Vhodná pre obytné domy 
a väčšie viacpodlažné budovy.

Výborná dlhodobá ochrana
Ekonomické riešenie
Rovnomerne zrnitý povrch nanesenej omietky
Výborná prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady
Výnimočne ľahké nanášanie a spracovanie

1
2
3
4
5

Tónovanie
Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) označené *
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5 
označené *

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w24
EN 1062-3 (kg/m2 h0,5)

 < 0,06
trieda W3  

Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2  trieda V2

Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom 24 hod.

SUMMER Additive áno

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov
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Dekoratívne omietky   |   Akrylátové omietky6.2

            ETAG 004

JUBIZOL Acryl finish 
XT 2.0

Akrylátová dekoratívna 
škrabaná omietka

Výborná vodoodpudivosť
Veľmi dobrá paropriepustnosť
Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
Dobrá odolnosť pred poveternostnými vplyvmi

Priemerná spotreba 

Odporúčame v systéme:

2.0 mm: 2,5 kg/m2 (1 vedro ~ 10,0 m2)

JUBIZOL EPS

TOP VÝBER pre spoľahlivú ochranu fasádneho 
povrchu vo fasádnych systémoch  JUBIZOL s tepelnou 
izoláciou EPS alebo XPS. Vhodná pre obytné domy a 
väčšie viacpodlažné budovy.

Výborná dlhodobá ochrana
Ekonomické riešenie
Rovnomerne zrnitý povrch nanesenej omietky
Výborná prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady
Výnimočne ľahké nanášanie a spracovanie

1
2
3
4
5

Tónovanie
Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) označené *
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5 
označené *

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w24
EN 1062-3 (kg/m2 h0,5)

 < 0,06
trieda W3  

Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2  trieda V2

Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom 24 hod.

SUMMER Additive áno

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

 

Dekoratívne omietky   |   Siloxanové omietky6.2

            ETAG 004

JUBIZOL Unixil finish 
S 1.5 a 2.0

Siloxanová dekoratívna 
hladená omietka

Vynikajúca vodoodpudivosť
Veľmi dobrá paropriepustnosť
Veľmi dobrá odolnosť proti poveternostným vplyvom
Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
Veľký výber farebných odtieňov

Priemerná spotreba 

Odporúčame v systéme:

1.5 mm: 2,5 kg/m2 (1 vedro ~ 10,0 m2)
2.0 mm: 3,1 kg/m2 (1 vedro ~ 8,0 m2)

 JUBIZOL Strong / JUBIZOL EPS / JUBIZOL MW

TOP VÝBER pre obytné domy a vysoké viacpodlažné 
budovy s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/
lamiel, EPS alebo XPS. Ideálne riešenie pre fasády, kde je 
kombinácia tepelnej izolácie EPS a MW. Ponúka silnejšie - 
intenzívne odtiene aj pri fasádnom systéme s MW.

Dobrá stabilita fasádnych povrchov veľmi vystavených poveternostným 
vplyvom
Umožňuje použitie silnejších - intenzívnych odtieňov aj na fasádnom 
systéme s MW
Mimoriadne ľahké nanášanie a spracovanie (vybraný pomer medzi 
jemnými a hrubšími pieskovými zrnami)
Dlhšia doba spracovania

1

2

3

4

Tónovanie
Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F)
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w24
EN 1062-3 (kg/m2 h0,5)

 < 0,06
trieda W3+ 

Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2  trieda V2 

Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom 24 hod.

SUMMER Additive áno

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov
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Dekoratívne omietky  |  Siloxanové omietky6.2

JUBIZOL Unixil finish 
winter S 1.5

Siloxanová dekoratívna 
hladená omietka

Umožňuje aplikáciu pri teplotách od +1°C do +15°C a pri zvýšenej 
relatívnej vlhkosti vzduchu do 95%
Komponent B: JUBIZOL Finish winter additive
Odolnosť pred dažďom ~24 hod. po nanesení
Vynikajúca vodoodpudivosť
Veľmi dobrá paropriepustnosť
Veľmi dobrá odolnosť proti poveternostným vplyvom
Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami

Priemerná spotreba 

Odporúčame v systéme:

1.5 mm: 2,2 kg/m2 (1 vedro ~ 11,4 m2)

JUBIZOL EPS / JUBIZOL MW / JUBIZOL Strong

TOP VÝBER pre obytné domy a vysoké viacpodlažné budovy 
s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/lamiel, EPS alebo 
XPS. Ideálne riešenie pre fasády, kde je kombinácia tepelnej 
izolácie EPS a MW. Ponúka silnejšie - intenzívne odtiene 
aj pri fasádnom systéme s MW.

Prácu možno vykonávať aj mimo štandardnej sezóny realizácií
Výborná dlhodobá ochrana
Vhodná pre budovy bez alebo s minimálnymi rímsami
Dobrá stabilita fasádnych povrchov veľmi vystavených poveternostným 
vplyvom
Možnosť aplikácie pri nižších teplotách a zvýšenej vlhkosti
Mimoriadne ľahké nanášanie a spracovanie ((vybraný pomer medzi jemnými 
a hrubšími pieskovými zrnami)
Rovnomerne zrnitý povrch nanesenej omietky
Dobrá prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady
Dlhšia doba spracovania

1
2
3
4

5
6

7
8
9

Tónovanie
Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) označené *
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5 
označené *

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w24
EN 1062-3 (kg/m2 h0,5)

 < 0,05
trieda W3+ 

Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2  trieda V2

Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom 24 hod.

WINTER Additive áno

PRE ZIMNÉ PODMIENKY

            ETAG 004

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Priemerná spotreba 
1.5 mm: 2,5 kg/m2 (1 vedro ~ 10,0 m2)
2.0 mm: 3,0 kg/m2 (1 vedro ~ 8,3 m2)

JUBIZOL Trend finish 
S 1.5 a 2.0

Siloxanová dekoratívna 
hladená omietka Vynikajúca stabilita intenzívnejších odtieňov, ktoré zabraňujú 

prehrievaniu povrchu
Široký výber intenzívnych odtieňov
Veľmi kvalitné spojivo poskytuje pre omietku extrémnu UV odolnosť
Vynikajúca vodoodpudivosť
Veľmi dobrá paropriepustnosť
Výborná odolnosť proti poveternostným vplyvom
Dlhodobá ochrana pred napadnutím riasami a plesňami

Odporúčame v systéme:
 JUBIZOL Strong / JUBIZOL EPS/ JUBIZOL MW

TOP VÝBER pre fasádne povrchy s tepelnou izoláciou EPS 
alebo XPS, kde potrebujeme intenzívnejšie, sýte a tmavšie 
odtiene, ktoré budú veľmi stabilné a trvácne, napriek 
vystaveniu poveternostným vplyvom.

Výborná dlhodobá ochrana
Dlhodobo zachováva intenzitu a lesk odtieňov
Omietka umožňuje súčasné architektonické dekoratívne riešenia
COOL odtiene zabraňujú prehrievaniu povrchu
Ľahké nanášanie a spracovanie

1
2
3
4
5

Tónovanie

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w24
EN 1062-3 (kg/m2 h0,5)

 < 0,04
trieda W3+ 

Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2  trieda V2

Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom 24 hod.

SUMMER Additive áno

COOL odtiene áno

VYNIKAJÚCA
STABILITA
ODTIEŇOV

            ETAG 004

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene A až B)
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 0 až 1
COOL odtiene: 44 odtieňov podľa vzorkovníka JUB Favourite 
feelings a 10 odtieňov podľa vzorkovníka
JUB Farby a omietky

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov
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Priemerná spotreba 
2.0 mm: 2,5 - 3,0 kg/m2 (1 vedro ~ 8,3 m2)

JUBIZOL Trend finish 
T 2.0

Siloxanová dekoratívna 
škrabaná omietka Vynikajúca stabilita intenzívnejších odtieňov, ktoré zabraňujú 

prehrievaniu povrchu
Široký výber intenzívnych odtieňov
Veľmi kvalitné spojivo poskytuje pre omietku extrémnu UV odolnosť
Vynikajúca vodoodpudivosť
Veľmi dobrá paropriepustnosť
Výborná odolnosť proti poveternostným vplyvom
Dlhodobá ochrana pred napadnutím riasami a plesňami

Odporúčame v systéme:
JUBIZOL Strong / JUBIZOL EPS/ JUBIZOL MW

TOP VÝBER pre fasádne povrchy s tepelnou izoláciou EPS 
alebo XPS, kde potrebujeme intenzívnejšie, sýte a tmavšie 
odtiene, ktoré budú veľmi stabilné a trvácne, napriek 
vystaveniu poveternostným vplyvom.

Výborná dlhodobá ochrana
Dlhodobo zachováva intenzitu a lesk odtieňov
Omietka umožňuje súčasné architektonické  dekoratívne riešenia
COOL odtiene zabraňujú prehrievaniu povrchu
Ľahké nanášanie a spracovanie

1
2
3
4
5

Tónovanie

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze  w24
EN 1062-3 (kg/m2 h0,5)

 < 0,04
trieda W3+ 

Priepustnosť pre vodnú paru  EN ISO 7783-2  trieda V2 

Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom 24 hod.

SUMMER Additive áno

COOL odtiene áno

VYNIKAJÚCASTABILITAODTIEŇOV

          ETAG 004

Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene A až B)
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 0 až 1
COOL odtiene: 44 odtieňov podľa vzorkovníka JUB Favourite 
feelings a 10 odtieňov podľa vzorkovníka
JUB Farby a omietky

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

 

Dekoratívne omietky   |   Siloxanové omietky6.2 

Spotreba 

Tónovanie

Odporúčame v systéme:

JUBIZOL
CarbonStrong

finish S 1,5 a 2,0
Siloxanová armovaná 

dekoratívna hladená omietka

Dobrá odolnosť na zvýšený vplyv klimatických a mechanických 
namáhaní
Vhodná aj na intenzívnejšie odtiene aj pre použite s MW
Ľahký nános a spracovanie
Dlhší čas otvorenia pri spracovaní

1

2

3

4

1.5 mm: 2,5 kg/m2 (1 vedro ~ 10,0 m2)
2.0 mm:3,1 kg/m2 (1 vedro ~ 8,0 m2)

Vzorkovník JUB FF : odtiene C-F
Vzorkovník JUB Farby a omietky : odtiene končiace na 2-5

JUBIZOL MW / JUBIZOL EPS /
JUBIZOL Strong

Vysoká pružnosť a tvrdosť (kombinácia uhlíkových  
a karbonových vlákien)
Vysoká vodeodolnosť
Veľmi dobrá paropriepustnosť
Dlhotrvajúca odolnosť riasam a plesniam
Široká škála odtieňov
Vynikajúco prenáša pnutia na fasáde

TOP VÝBER pre fasádne systémy, kde je vyžadovaná 
extrémna pružnosť a odolnosť. Ideálne riešenie 
na zvýšenie mechanickej odolnosti pre objekty, 
vystavené zvýšenej vlhkosti a klimatickým 
podmienkam. Vhodné na systémy s izoláciou z EPS, 
XPS alebo MW ako aj ich kombinácie.

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w24
EN 1062-3 (kg/m2 h0,5)

 < 0,02
trieda W3+   

Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2  trieda V1+ 

Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom 24 hod.

SUMMER Additive áno

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

            ETAG 004
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Priemerná spotreba 
1.5 mm: 2,4 kg/m2 (1 vedro ~10,4 m2)
2.0 mm: 2,9 kg/m2 (1 vedro ~ 8,6 m2)

JUBIZOL Silicate finish 
S 1.5 a 2.0

Silikátová dekoratívna 
hladená omietka

Vynikajúca paropriepustnosť
Na úpravu a obnovu pamiatkovo chránených budov
Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
Dobrá odolnosť proti poveternostným vplyvom

Odporúčame v systéme:
JUBIZOL Micro Air / JUBIZOL MW

TOP VÝBER pre fasádne povrchy v JUBIZOL systémoch 
s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/lamiel, EPS alebo 
XPS, kde chceme zabezpečiť  vynikajúcu paropriepustnosť. 
Dekoratívna ochrana je odolná proti poveternostným vplyvom, 
šetrná k životnému prostrediu a vhodná aj pre vnútorné 
stenové povrchy.

Výborná dlhodobá ochrana
Dekoratívna omietka šetrná k životnému prostrediu
Vynikajúca paropriepustnosť poskytuje výborné podmienky na bývanie
Zvlášť vhodná na otvorené difúzne systémy
Mimoriadne ľahké nanášanie a spracovanie
Extrémne dobrá prídržnosť k podkladu
Nízka spotreba materiálu

1
2
3
4
5
6
7

Tónovanie
Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) označené *
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5 
označené *

 
Dekoratívne omietky   |   Silikátové omietky6.2

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze  w24
EN 1062-3 (kg/m2 h0,5)

 < 0,10
trieda W3+

Priepustnosť pre vodnú paru  EN ISO 7783-2 trieda V1+ 

Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom 24 hod.

VYNIKAJÚCA
PAROPRIEPUSTNOSŤ

            ETAG 004

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Priemerná spotreba 
2.0 mm: 2,5 kg/m2 (1 vedro ~ 10,0 m2)

JUBIZOL Silicate finish 
T 2.0 

Silikátová dekoratívna 
škrabaná omietka

Vynikajúca paropriepustnosť
Na úpravu a obnovu pamiatkovo chránených budov
Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
Dobrá odolnosť proti poveternostným vplyvom

Odporúčame v systéme:
JUBIZOL Micro Air / JUBIZOL MW

TOP VÝBER pre fasádne povrchy v JUBIZOL systémoch s 
tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/lamiel, EPS alebo 
XPS, kde chceme zabezpečiť  vynikajúcu paropriepustnosť. 
Dekoratívna ochrana je odolná proti poveternostným vplyvom, 
šetrná k životnému prostrediu a vhodná aj pre vnútorné 
stenové povrchy.

Výborná dlhodobá ochrana
Dekoratívna omietka šetrná k životnému prostrediu
Vynikajúca paropriepustnosť poskytuje výborné podmienky na bývanie
Zvlášť vhodná na otvorené difúzne systémy
Mimoriadne ľahké nanášanie a spracovanie
Extrémne dobrá prídržnosť k podkladu
Nízka spotreba materiálu

1
2
3
4
5
6
7

Tónovanie
Vzorkovník JUB Favourite feelings (odtiene C až F) označené *
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 2 až 5 
označené *

            ETAG 004

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze  w24
EN 1062-3 (kg/m2 h0,5)

 < 0,10
trieda W3+

Priepustnosť pre vodnú paru  EN ISO 7783-2 trieda V1+ 

Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom 24 hod.VYNIKAJÚCA
PAROPRIEPUSTNOSŤ

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov
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Priemerná spotreba 
1.0 mm: 2,1 kg/m2 (1 vedro ~ 11,9 m2)

JUBIZOL Finish S 1.0
Siloxanová dekoratívna 

hladená omietka

Výborná vodoodpudivosť
Výborná paropriepustnosť
Veľmi dobrá odolnosť proti poveternostným vplyvom
Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
Malá prídržnosť nečistôt na povrchu Odporúčame v systéme:

JUBIZOL EPS/ JUBIZOL MW

TOP VÝBER pre obytné domy s tepelnou izoláciou z 
minerálnych dosiek/lamiel, EPS alebo XPS, kde chceme 
docieliť vzhľad veľmi hladkého povrchu fasády. Veľmi vhodný 
materiál na úpravu špaliet a detailov.

Výborná dlhodobá ochrana
Nízka spotreba materiálu
Fasádny povrch zostane dlhú dobu čistý
Znížená prídržnosť prachu a iných nečistôt na povrchu
Mimoriadne jemná štruktúra
Ľahké nanášanie a úprava špaliet a detailov
Rovnomerne zrnitý povrch nanesenej omietky
Výborná prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady
Možnosť vyhotovenia jemnej fasádnej štruktúry

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tónovanie
Vzorkovník JUB Favourite feelings odtiene C až F označené *
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 3 až 5 
označené *

 Dekoratívne omietky   |   Jemnozrnné (špaletové omietky)6.2

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze  w24
EN 1062-3 (kg/m2 h0,5)

 < 0,05
trieda W3+

Priepustnosť pre vodnú paru  EN ISO 7783-2 trieda V1+ 

Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom 24 hod.

SUMMER Additive áno

NA ŠPALETY
A DETAILY

            ETAG 004

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

COOL pigmenty obsahujú častice odrážajúce infračervené 
lúče, ktoré účinne odrážajú slnečné svetlo a tým 

spôsobom zabraňujú prílišnému zohrievaniu a rozťažnosti 
fasádneho povrchu. Dokončená COOL technológia 

spomaľuje proces starnutia záverečnej vrstvy, umožňuje 
ochranu pred UV a poveternostnými vplyvmi a zabraňuje 
prehrievaniu budovy.Cool odtiene sú vo vzorkovníku JUB 

Favourite feelings označené symbolom     
a označením svetlosti Y<25.  

Success 65 Success 125 Family 05 Family 35 Family 65 Family 95 Family 125 Family 155 Family 185 Family 215 Family 245

Family 275 Family 305 Faith 05 Faith 65 Faith 95 Faith 155 Beauty 05 Beauty 185 Beauty 245 Beauty 275 Beauty 305

Beauty 335 Beauty 455 Love 65 Love 05 Faith 70 Love 70 Love 10 Family 10 Family 190 Success 70 Family 40

Family 70 Family 130 Family 100 Family 160 Success 100 Success 40 Success 10 Success 15 Success 45 Family 105 Family 135

Väčšia dostupnosť 
odtieňov!

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.
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Dekoratívne omietky    |   Mramorové akrylátové omietky6.2

JUBIZOL Kulirplast 1.8 
premium

Dekoratívna hladená omietka zo 
zafarbeného kremenného granulátu Vysoká pevnosť

Výborná odolnosť proti poveternostným vplyvom
Výnimočná odolnosť proti UV žiareniu 
Dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami
Dobrá vodoodpudivosť a paropriepustnosť
Veľký výber odtieňov

Priemerná spotreba 

Odporúčame v systéme:

4,5 kg/m2 (1 vedro ~5,5 m2)

JUBIZOL Kulirplast

TOP VÝBER pre vonkajšie a vnútorné povrchy veľmi vystavené 
zaťaženiu. Okrem najčastejšieho použitia na úpravu soklov 
je veľmi vhodná aj pre vstupy, chodby, schodiská.

Vynikajúca dlhodobá ochrana
Umožňuje elegantné moderné farebné kombinácie s JUBIZOL fasádou
UV veľmi stabilné pigmenty mramorových granulátov
Špeciálne vybrané unikátne farebné odtiene
Dobrá prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady
Ľahká aplikácia - dlhá doba spracovania

1
2
3
4
5
6

Tónovanie
24 hotových odtieňov

      EN 15824

405P 440P 445P 450P 455P 470P 480P 490P 

495P 600 605 610 615 625 630 635 

640 645 655 660 665 670 675 685

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze  w24
EN 1062-3 (kg/m2 h0,5)

 < 0,20
trieda W2   

Priepustnosť pre vodnú paru  EN ISO 7783-2  trieda V2 

Doba schnutia pre odolnosť pred dažďom 48 hod.

ZNÍŽENÁ

CENA

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov
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JUBIZOL Finish
winter additive
Zimná prísada na urýchlenie 

tvrdnutia omietok Prísada na urýchlené tvrdnutie omietok JUBIZOL Unixil finish S / 
Acryl finish S /Silicone finish S
Možné použitie do omietok pri teplotách od 1°C do 15°C a 
zvýšenej relatívnej vlhkosti vzduchu do 95%
Zabezpečuje odolnosť omietky pred dažďovou vodou 24 hod. 
po nanesení omietky

Priemerná spotreba 

TOP VÝBER pre fasádne povrchy, ktoré sú v období realizácie 
záverečnej dekoratívnej omietky JUBIZOL vystavené nižším 
teplotám a vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu. 

Predlžuje obdobie realizácie záverečnej omietky
Umožňuje spoľahlivú a efektívnu realizáciu a splnenie termínov bez ohľadu 
na poveternostné podmienky
Realizácia záverečnej vrstvy je možná aj pri menej vhodných 
poveternostných podmienkach 
Uľahčuje prácu a znižuje možnosť vzniku chýb na poslednej a najviac 
viditeľnej vrstve fasádneho systému
Aditivum nemá vplyv na zmenu odtieňa omietky

1
2

3

4

5

Teplota 
vzduchu

Relatívna 
vlhkosť vzduchu Druh omietky Množstvo 

pridaného aditíva

1°C až 15°C < 80%

JUBIZOL Acryl finish S 
alebo JUBIZOL Silicone  
finish S alebo JUBIZOL 
Unixil finish winter S

1/2 nádoby
(0,25 l/vedro)

1°C až 15°C < 95% JUBIZOL Unixil finish 
winter S

1 nádoba
(0,5 l/vedro)

 
Dekoratívne omietky  |   Dodatok6.2

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

 Dekoratívne omietky   |   Dodatok6.2

JUBIZOL Finish 
Summer additive

Letná prísada na predĺženie doby 
tvrdnutia omietok 

Prísada na predĺženie doby spracovania omietok JUBIZOL Acryl finish/
Unixil finish/ Silicone finish
Pridaním aditíva sa doba spracovania omietok približne zdvojnásobí

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

TOP VÝBER pre fasádne povrchy, ktoré sú v období 
realizácie záverečnej dekoratívnej omietky JUBIZOL 
vystavené veternému počasiu, teplotám od 25 do 35°C 
a relatívnej vlhkosti vzduchu nižšej ako 50 %.

Predĺžená doba realizácie záverečnej vrstvy
Umožňuje spoľahlivú a efektívnu realizáciu a splnenie termínov 
bez ohľadu na poveternostné podmienky
Umožňuje a uľahčuje aplikáciu dekoratívnych omietok v 
“hraničných”podmienkach
Aditivum nemá vplyv na zmenu odtieňa omietky
Zabraňuje viditeľným spojom v podmienkach vysokej teploty 
a silnom vetre

1
2

3

4
5

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov
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JUBIZOL Mineral 
finish 1.5 S 

JUBIZOL Mineral 
finish 2.0 T 

JUBIZOL Fini 
omet 1.0

Minerálna hladená 
dekoratívna omietka

Minerálna škrabaná 
dekoratívna omietka

Vodoodpudivá biela 
záverečná omietka

Rovnomerne zrnitá štruktúra nanesenej omietky
Úplná nehorľavosť (A1)
Dobrá prídržnosť k podkladu
Vysoká paropriepustnosť
Vysoká pevnosť

Rovnomerne zrnitá štruktúra nanesenej omietky
Úplná nehorľavosť (A1)
Dobrá prídržnosť k podkladu
Vysoká paropriepustnosť
Vysoká pevnosť

Úplná nehorľavosť (A1)
Jemný a hladký povrch
Vysoká odolnosť proti atmosférickému zaťaženiu
Vysoká vodoodpudivosť
Výnimočná paropriepustnosť
Vysoká pružnosť

TOP VÝBER na dekoratívnu úpravu vnútorných a vonkajších 
stenových povrchov. Vhodná na povrchy, kde je dôležitá 
výborná paropriepustnosť.

TOP VÝBER na dekoratívnu úpravu vnútorných a vonkajších 
stenových povrchov. Vhodná na povrchy, kde je dôležitá 
výborná paropriepustnosť.

TOP VÝBER pre jemné vyrovnanie a zahladenie fasádnych 
povrchov, ktoré sú vhodne ochránené rímsami a všade tam, 
kde je rozhodujúca výborná paropriepustnosť.

Veľká odolnosť proti atmosférickému zaťaženiu
Menšia možnosť vzniku kondenzátu na vnútorných povrchoch
Možnosť použitia aj na minerálnej vlne
Rýchlosť vyhotovenia

Veľká odolnosť proti atmosférickému zaťaženiu
Menšia možnosť vzniku kondenzátu na vnútorných povrchoch
Možnosť použitia aj na minerálnej vlne
Rýchlosť vyhotovenia

Použiteľná aj ako záverečná omietka
Menšia možnosť vzniku kondenzátu na vnútorných povrchoch
Ručné a strojné nanášanie

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3

 
Dekoratívne omietky   |   Vápennocementové omietky6.2

Priemerná spotreba 

Priemerná spotreba 

Priemerná spotreba 

Odporúčame s:

Odporúčame s:

Odporúčame s:

2,6 kg/m2

2,6 kg/m2

1,3 až 1,4 kg/m2 na vrstvu hrúbky 1 mm

REVITALCOLOR, SILICATECOLOR 
JUPOL Gold

REVITALCOLOR, SILICATECOLOR 
JUPOL Gold

všetkými fasádnymi farbami

      EN 998-1

          EN 998-1

Priepustnosť pre vodnú paru EN 1015-19
Ekvivalentná difúzna hrúbka Sd (m)

< 0,03 (pre d = 2,0 mm)
trieda I (vysoká priepustnosť 
pre vodnú paru)

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w24 
EN 1062-3, (kg/m2h0,5)

< 0,10
trieda W2

Pevnosť v tlaku, EN 1015-11
(MPa)

5,5
CS III

Reakcia na oheň A1

Priepustnosť pre vodnú paru EN 1015-19
Ekvivalentná difúzna hrúbka Sd (m)

< 0,03 (pre d = 2,0 mm)
trieda I (vysoká priepustnosť pre 
vodnú paru)

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w24
EN 1062-3, (kg/m2h0,5)

< 0,10
trieda W2

Pevnosť v tlaku, EN 1015-11
(MPa)

5,5
CS III

Reakcia na oheň A1

Priepustnosť pre vodnú paru EN 1015-19
Ekvivalentná difúzna hrúbka Sd (m)

< 0,12 (pre d = 6 mm)
trieda I (vysoká priepustnosť pre 
vodnú paru)

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w24 
EN 1062-3, (kg/m2h0,5)

< 0,20
trieda W2

Pevnosť v tlaku, EN 1015-11
(MPa)

> 2,0
CS II

Reakcia na oheň A1

        EN 998-1

 
Dekoratívne omietky   |   Minerálne omietky6.2

Trvanlivosť:

Trvanlivosť:

Trvanlivosť:

minimálne 12 mesiacov

minimálne 12 mesiacov

minimálne 6 mesiacov
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Dekoratívne omietky   |   Minerálne dvojkomponentné omietky6.2

JUBIZOL Ultralight fix
Ľahká lepiaca malta

Mimoriadne ľahké nanášanie
Vysoká výdatnosť
Možné nanesenie vo väčšej hrúbke do 8 mm
Lepiaca malta s izolačnými vlastnosťami
Výborná paropriepustnosť

TOP VÝBER, kde je potrebné hrubšie nanesenie a ľahšie 
vyrovnanie základnej omietky  vo fasádnych systémoch s 
tepelnou izoláciou EPS, XPS a MW. Vhodná pre montované 
stavby, umožňuje lepenie na OSB dosky a lepenie 
a realizáciu základnej omietky na drevovláknité dosky.

Vysoká výdatnosť
Dobrá pružnosť
Výborná trvanlivosť
Možnosť nanesenia vo väčšej hrúbke do 8 mm, aj na minerálnych 
podkladoch
Rýchlejšie dosiahnutie potrebnej hrúbky
Ľahšia manipulácia a transport

1
2
3
4

5
6

 
Lepidlá a lepiace malty6.3

Priemerná spotreba 
spotreba pre (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

farba šedá

doba spracovania [min.] 120 - 180

priemerná spotreba  [kg/m2/mm] 1,22

maximálne zrno  [mm] 0,5

faktor difúzneho odporu µ < 40

ekvivalentná difúzna hrúbka 
Sd (d = 5 mm) [m]

< 0,12 vysoká priepustnosť 
pre vodnú paru

kapilárna nasiakavosť w24 [kg/m2h0,5] < 0,03

Odporúčame s: 
JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Nano finish, AKRIL 
Emulzija 
Odporúčame v systéme: 
JUBIZOL Premium / JUBIZOL MW

      EN 998-1

VYSOKÁ VÝDATNOSŤ

JUBIZOL Bavalit
Dvojkomponentná dekoratívna 

bavorská omietka
Vzhľad bavorskej fasády
Úplná nehorľavosť (A1)
Vysoká paropriepustnosť
Vysoká pevnosť
Komponent B: AKRIL Emulzia

TOP VÝBER pre dekoratívnu úpravu vnútorných a fasádnych 
stenových povrchov. Vhodný pre povrchy, kde je rozhodujúca 
vynikajúca paropriepustnosť.

Na rustikálnu dekoráciu vonkajších a vnútorných povrchov
Menšia možnosť vzniku kondenzátu na vnútorných povrchoch
Ručné a strojné nanášanie

1
2
3

Priemerná spotreba 
JUBIZOL BAVALIT (komponent A): cca 3,2 kg/m2
+
AKRIL Emulzia (komponent B): cca 0,4 kg/m2

Priepustnosť pre vodnú paru EN 1015-19
Ekvivalentná difúzna hrúbka Sd (m)

< 0,04 (pre d = 2,5 mm)
trieda I (vysoká priepustnosť 
pre vodnú paru)

Priepustnosť vody v kvapalnej fáze w24 
EN 1062-3, (kg/m2h0,5)

< 0,35
trieda W2

Pevnosť v tlaku, EN 1015-11
(MPa)

> 6,0
CS III

Reakcia na oheň A1

Odporúčame s:
REVITALCOLOR, SILICATECOLOR, 
SILICONECOLOR, JUPOL Gold

        EN 998-1

Trvanlivosť:
minimálne 12 mesiacov pre komponent A 
a minimálne 18 mesiacov pre komponent B

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov
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JUBIZOL Strong fix

JUBIZOL Microair fix

Mikroarmovaná lepiaca malta

Biela paropriepustná lepiaca malta 
v systémoch Microair s perforovanými 

doskami z EPS

Odolná proti úderu a krupobitiu
Dodatočne mikroarmovaná
Výnimočná pružnosť
Výborná paropriepustnosť

Biela lepiaca malta
Vysoká paropriepustnosť
Vysoká pevnosť

TOP VÝBER, kde chceme zabezpečiť dodatočnú odolnosť 
proti úderu (krupobitie, sokle, verejné budovy). Na lepenie 
tepelnoizolačných dosiek a realizáciu základnej omietky vo 
fasádnych systémoch s tepelnou izoláciou EPS, XPS a MW.

TOP VÝBER na lepenie tepelnoizolačných dosiek 
a realizáciu základnej omietky vo fasádnych systémoch 
s tepelnou izoláciou EPS, kde chceme zabezpečiť výbornú 
paropriepustnosť.

Výborná odolnosť proti úderu, výnimočná flexibilita
Vhodný podklad pre intenzívne odtiene záverečných omietok
Dlhšia životnosť (10 ročná záruka v systéme JUBIZOL Strong)
Vynikajúce pevnosť a pružnosť, systém pre budovy, pri ktorých je požadovaná 
odolnosť na zvýšené mechanické zaťaženie (školy, materské školy)
Výnimočná pevnosť, výborné aplikačné vlastnosti
Výborná pre všetky druhy podkladov
Aj pre JUBIZOL Horizontal

Krajší vzhľad fasády ešte pred nanesením záverečnej vrstvy
Biela farba zabraňuje prílišnému zohrievaniu tepelnoizolačných dosiek
Ľahšia realizácia výstužnej vrstvy

1
2
3
4

5
6
7

1
2
3

Lepidlá a lepiace malty

Priemerná spotreba 

Priemerná spotreba 
spotreba pre (A) lepenie; (B) základná omietka
- EPS dosky: (A) = 3,5 – 5 kg/m2; (B) = 4,5 kg/m2

spotreba pre (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

farba šedá

doba spracovania [min.] 120 - 180

priemerná spotreba  [kg/m2/mm] 1,5

maximálne zrno  [mm] 0,5

faktor difúzneho odporu µ < 50

ekvivalentná difúzna hrúbka 
Sd (d = 3 mm) [m] < 0,03

kapilárna nasiakavosť 
w24 [kg/m2h0,5]

< 0,12 - vysoká priepustnosť 
pre vodnú paru

farba biela

doba spracovania [min.] 120 - 180

priemerná spotreba  [kg/m2/mm] 1,5

maximálne zrno  [mm] 0,5

faktor difúzneho odporu µ cca 25

ekvivalentná difúzna hrúbka 
Sd (d = 3 mm) [m] < 0,10

kapilárna nasiakavosť 
w24 [kg/m2h0,5]

cca 0,8 vysoká priepustnosť 
pre vodnú paru

Odporúčame s:
JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Unixil finish, 
AKRIL Emulzia
Odporúčame v systéme: 
JUBIZOL Strong / JUBIZOL Horizontal

Odporúčame s:
JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicate finish, 
AKRIL Emulzia
Odporúčame v systéme: 
JUBIZOL Micro Air / JUBIZOL EPS

      EN 998-1

      EN 998-1

PRE NAJVIACZAŤAŽENÉPOVRCHY

VYNIKAJÚCA PAROPRIEPUSTNOSŤ

 
6.3

Trvanlivosť:

Trvanlivosť:

minimálne 12 mesiacov

minimálne 9 mesiacov
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6.3 Lepidlá a lepiace malty

JUBIZOL Premium Fix / 
Lepiaca malta 

JUBIZOL Premium Fix 
Winter/ Lepiaca malta 

Winter

Vynikajúca (obohatená) lepiaca malta

Lepiaca malta pre zimné podmienky

Všestranné použitie na prácu na fasáde
Mikrovláknami obohatená malta
Vynikajúca pružnosť
Nízka absorpcia vody
Výborná paropriepustnosť

Umožňuje aplikáciu pri teplotách do -10°C a pri zvýšenej vlhkosti 
vzduchu (do 80%)
Univerzálnosť použitia pre všetky druhy tepelných izolácií (EPS, XPS, MW)
Rýchle schnutie
Výborná paropriepustnosť

TOP VÝBER na lepenie tepelnoizolačných dosiek a realizáciu 
základnej omietky vo fasádnych systémoch s tepelnou izoláciou 
EPS, XPS a MW. Cementová malta je vhodná pre montované 
budovy, umožňuje lepenie na OSB dosky a lepenie a realizáciu 
základnej omietky na drevovláknitých doskách.

TOP VÝBER pre zimné podmienky do - 10°C. Lepiaca malta, 
ktorá je vhodná na lepenie tepelnoizolačných dosiek a 
realizáciu základnej omietky vo fasádnych systémoch 
s tepelnou izoláciou EPS, XPS a MW. Vhodná pre montované 
budovy, umožňuje lepenie a realizáciu základnej omietky 
na drevovláknitých doskách.

Tradične uznávaná kvalita
Dobrá odolnosť proti úderu
Vynikajúca trvanlivosť aj v extrémnych poveternostných podmienkach
Vynikajúca prídržnosť na všetky druhy podkladov a obkladov
Vynikajúca prídržnosť k všetkým druhom záverečných vrstiev
Výnimočné aplikačné vlastnosti a všestrannosť použitia

Zabezpečuje kvalitné vyhotovenie fasád aj v zimných podmienkach
Predĺženie stavebnej sezóny
Zimné vyhotovenie - vynikajúca trvanlivosť
Rýchle počiatočné schnutie pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti
Zabraňuje, aby malta zmrzla skôr ako stvrdne, zníženie nákladov 
na pracovnú silu (predĺženie sezóny)
Rýchla realizácia nasledovnej vrstvy

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5

6

Priemerná spotreba 

Priemerná spotreba 

spotreba pre (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

spotreba pre (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

farba šedá

doba spracovania [min.] 120 - 180

priemerná spotreba  [kg/m2/mm] 1,5

maximálne zrno  [mm] 0,5

faktor difúzneho odporu µ < 50

ekvivalentná difúzna hrúbka 
Sd (d = 3 mm) [m] < 0,10

kapilárna nasiakavosť 
w24 [kg/m2h0,5]

< 0,14 - vysoká priepustnosť 
pre vodnú paru

farba šedá

doba spracovania [min.] 30

priemerná spotreba  [kg/m2/mm] 1,5

maximálne zrno  [mm] 0,5

faktor difúzneho odporu µ < 50

ekvivalentná difúzna hrúbka 
Sd (d = 3 mm) [m] < 0,10

kapilárna nasiakavosť 
w24 [kg/m2h0,5]

< 0,14 - vysoká priepustnosť 
pre vodnú paru

Odporúčame s:
 JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicone finish, 
AKRIL Emulzia
Odporúčame v systéme: 
JUBIZOL MW / JUBIZOL EPS

Odporúčame s:
JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicone finish, 
AKRIL Emulzia
Odporúčame v systéme:  
JUBIZOL MW / JUBIZOL Premium

          ETAG 004

          ETAG 004

VŠESTRANNÉPOUŽITIE

PRE ZIMNÉ PODMIENKY

Trvanlivosť:

Trvanlivosť:

minimálne 12 mesiacov

minimálne 12 mesiacov
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Lepidlá a lepiace malty6.3

JUBIZOL EPS Fix / EPS 
Lepiaca malta

Lepiaca malta na fasádny systém EPS
Najčastejší výber realizátorov z lepiacich mált JUBIZOL
Výborná prídržnosť na EPS
Dobrá paropriepustnosť
Vysoká pružnosť

TOP VÝBER na lepenie tepelnoizolačných dosiek a realizáciu 
základnej omietky vo fasádnych systémoch s tepelnou 
izoláciou EPS.

Ideálny pomer cena – kvalita
Výborná trvanlivosť
Jednoduché použitie
Môže sa použiť tak na lepenie ako aj na realizáciu základnej omietky
Ponúka dobrú prídržnosť všetkých druhov záverečných vrstiev

1
2
3
4
5

Priemerná spotreba 
spotreba pre (A) lepenie; (B) základná omietka
- EPS dosky: (A) = 3,5 – 5 kg/m2; (B) = 4,5 kg/m2

farba šedá

doba spracovania [min.] 120 - 180

priemerná spotreba  [kg/m2/mm] 1,5

maximálne zrno  [mm] 0,5

faktor difúzneho odporu µ < 20

ekvivalentná difúzna hrúbka 
Sd (d = 3 mm) [m] < 0,10

kapilárna nasiakavosť 
w24 [kg/m2h0,5]

< 0,14 - vysoká priepustnosť 
pre vodnú paru

Odporúčame s: 
JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Acryl finish, 
AKRIL Emulzia
Odporúčame v systéme:  
JUBIZOL EPS

          ETAG 004

VYLEPŠENÁRECEPTÚRA

Trvanlivosť: minimálne 9 mesiacov

JUBIZOL Start Fix / 
Lepidlo

Fasádne lepidlo Fasádne lepidlo s dobrou prídržnosťou na tepelnoizolačné 
dosky a všetky druhy stenových podkladov

TOP VÝBER pre lepenie tepelnoizolačných dosiek EPS a MW 
na všetky druhy stenových podkladov.

Ekonomický výber
Jednoduché použitie
Dobrá prídržnosť na všetky druhy stenových podkladov
Dobrá lepiaca sila

1
2
3
4

Priemerná spotreba 
spotreba pre (A) lepenie
- EPS dosky : (A)  =  3,5 – 5 kg/m2,
- minerálna vlna : (A) = 3,5 – 5 kg/m2;

farba žltošedá

doba spracovania [min.] 120 - 180

priemerná spotreba  [kg/m2/mm] 1,5

maximálne zrno  [mm] 0,5

faktor difúzneho odporu µ < 50

ekvivalentná difúzna hrúbka 
Sd (d = 3 mm) [m]

< 0,10 - vysoká priepustnosť 
pre vodnú paru

Odporúčame s: 
JUBIZOL Unigrund, AKRIL Emulzia, 
AKRINOL Super Grip
Odporúčame v systéme: 
JUBIZOL EPS / JUBIZOL MW

      EN 998-1

Trvanlivosť: minimálne 9 mesiacov
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JUB Unifix

JUB Uniwool fix

Fasádna vyrovnávacia omietka

Mikroarmovaná lepiaca malta do 
systémov s MW doskami 

Na lepenie a realizáciu základnej omietky v tepelnoizolačnom 
systéme s tepelnou izoláciou z EPS
Môže sa použiť aj na lepenie pórobetónových (siporexových) blokov 
pri stavbe ľahkých priečok
Dobrá prídržnosť

Vynikajúca priľnavosť na MW a EPS
Vynikajúca elasticita
Nízky príjem vody
Výborná paropriepustnosť 

TOP VÝBER pre lepenie EPS izolačných dosiek a na realizáciu 
základnej omietky v tepelnoizolačnom systéme s tepelnou 
izoláciou z EPS.

TOP VÝBER na lepenie a zhotovenie základnej omietky
pre lamely a tvrdé dosky z minerálnej vlny a všetkých druhov 
EPS.

Priemerná spotreba 

Priemerná spotreba 

spotreba pre (A) lepenie; (B) základná omietka
- EPS dosky : (A)  =  3,5 – 5 kg/m2,
(B) = 1,5 kg/m2 pre každý 1 mm hrúbky

spotreba pre (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 kg/m2  

farba šedá

doba spracovania [min.] 120 - 180

priemerná spotreba  [kg/m2/mm] 1,5

maximálne zrno  [mm] 0,5

faktor difúzneho odporu µ < 20

ekvivalentná difúzna hrúbka 
Sd (d = 3 mm) [m]

< 0,06 - vysoká priepustnosť 
pre vodnú paru

farba šedá

doba spracovania [min.] 120 - 180

priemerná spotreba  [kg/m2/mm] 1,5

maximálne zrno  [mm] 0,5

faktor difúzneho odporu µ < 20

ekvivalentná difúzna hrúbka 
Sd (d = 3 mm) [m]

< 0,06 - vysoká priepustnosť 
pre vodnú paru

kapilárna nasiakavosť 
w24 [kg/m2h0,5] < 0,10 

Odporúčame s: 
JUBIZOL Unigrund, AKRIL Emulzia
Odporúčame v systéme: 
JUBIZOL EPS

Odporúčame s: 
JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicone finish, 
AKRIL Emulzia
Odporúčame v systéme: 
JUBIZOL MW

 
6.3

      EN 998-1

      EN 998-1

Trvanlivosť:

Trvanlivosť:

minimálne 6 mesiacov

minimálne 12 mesiacov

Optimálna voľba pre fasády s protipožiarnymi bariérami
Vynikajúca trvácnosť
Jednoduchosť použitia
Užitočné ako na lepenie, tak aj na zhotovenie základnej omietky
Ponúka dobrú priľnavosť všetkých typov dokončovacích vrstiev

1
2
3
4
5

 

NOVINKA 
- MOŽNOSŤ AJ 

S BIELYM CEMENTOM
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Hmoždinka 
plastová 

Ejotherm 
STR 8/60 U 2G

Zátka STR

Skrutkovacia hmoždinka

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
Dostupné dĺžky 115 mm - 505 mm (info o cenách v akutálne platnom cenníku na www.jub.sk)

Zátka na prekrytie otvoru k hmoždinke STR U po zaskrutkovaní kovového tŕňa.

TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený 
betón, pórobetón.

TOP VÝBER pre montáž v súlade s princípom EJOT.

Hmoždinka 
plastová 

EJOT H4 eco 
Natĺkacia hmoždinka

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
Dostupné dĺžky 135 mm - 355 mm (info o cenách v akutálne platnom cenníku na www.jub.sk)

TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

Hmoždinka 
plastová 
EJOT H3

Natĺkacia hmoždinka

Univerzálna natĺkacia hmoždinka s plastovým rozperným trnom a pružným tanierom doplňuje radu hmoždiniek ejotherm STR U 2G 
a H1 eco 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
Dostupné dĺžky 95 mm - 235 mm (info o cenách v akutálne platnom cenníku na www.jub.sk)

TOP VÝBER na betón, plné a dierované murovacie materiály.

Hmoždinka 
plastová 

EJOT H1 eco
Natĺkacia hmoždinka

Univerzálna natĺkacia hmoždinka s kovovým trnom na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných 
tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL
Pre všetky triedy stavebných materiálov (A, B, C, D, E)
Kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón 25 mm
Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm
Dostupné dĺžky 95 mm - 295 mm (info o cenách v akutálne platnom cenníku na www.jub.sk)

TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený 
betón, pórobetón.
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Ejotherm S1
Skrutkovacia hmoždinka Univerzálna skrutkovacia hmoždinka s plastovým trnom na dodatočné kotvenie tepelných 

izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL
Pre všetky triedy stavebných materiálov (A, B, C, D, E)
Kotevná hĺbka pre A, B, C, D: 30 mm
Kotevná hĺbka pre E (pórobetón): 50 mm
Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm
Dostupné dĺžky 100 mm - 300 mm (info o cenách v akutálne platnom cenníku na www.jub.sk)

TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený 
betón, pórobetón.

Ejotherm STR H Univerzálny držiak izolácie s galvanicky ošetrenou skrutkou pre kotvenie na 
drevené alebo drevotrieskové podklady alebo plechy hrúbky max 0,75 mm

a) pre zapustenú montáž na izolácie z polystyrénu a pozdĺžneho minerálneho vlákna. Montáž sa prevádza 
pomocou nástroja STR tool. Zapustená kotva sa zakryje zátkou príslušného typu izolantu. Zátka sa objednáva 
vždy samostatne! Pre izolácie pod 100 mm treba použiť menšiu hĺbku rezacieho ostria, ktoré je súčasťou setu.
b) pre povrchovú montáž na izolácie z polystyrénu, pozdĺžneho i kolmého minerálneho vlákna. Montáž sa 
prevádza pomocou bitového nadstavca  TORX Bit T 25, ktorý je súčasťou setu STR tool. Je nutné prerušiť 
tepelný most polystyrénovou zátkou STR H zátka PS- ktorá je v balení.
Kotevná hĺbka: 30 – 40 mm
Tanier priemer 60 mm
Dostupné dĺžky 80 mm - 380 mm (info o cenách v akutálne platnom cenníku na www.jub.sk)

Hmoždinka plastová 
eco-drive W8

Skrutkovacia hmoždinka pre zapustenú montáž s MW zátkou

Univerzálna skrutkovacia hmoždinka pre zapustenú montáž na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných 
tepelnoizolačných systémoch s tepelnou izoláciou z MW
Skrutkovanie a zapustenie pomocou prípravku EDST-W
Súčasťou balenia je MW zátka
Pre všetky triedy stavebných materiálov (A, B, C, D, E)
Kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón 35 mm
Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 110 mm
Dostupné dĺžky 150 mm - 370 mm (info o cenách v akutálne platnom cenníku na www.jub.sk)

TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

Hmoždinka plastová 
eco-drive 8

Skrutkovacia hmoždinka pre zapustenú montáž s predmontovanou kovovou skrutkou

Univerzálna skrutkovacia hmoždinka pre zapustenú montáž na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných 
tepelnoizolačných systémoch s tepelnou izoláciou z MW
Skrutkovanie a zapustenie pomocou prípravku EDST
Súčasťou balenia je biela EPS zátka
Pre všetky triedy stavebných materiálov (A, B, C, D, E)
Kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón 35 mm
Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm
Dostupné dĺžky 150 mm - 350 mm (info o cenách v akutálne platnom cenníku na www.jub.sk)

TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.
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Hmoždinka plastová 
FIXPLUG 8

Natĺkacia hmoždinka s predmontovaným plastovým trnom

Univerzálna natĺkacia hmoždinka na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných 
tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL
Predmontovaný plastový trn
Funkcia teleskopu
Pre všetky triedy stavebných materiálov (A, B, C, D, E)
Kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón 40 mm
Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm
Dostupné dĺžky 110 mm - 210 mm (info o cenách v akutálne platnom cenníku na www.jub.sk)

TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

Hmoždinka plastová 
WKTHERM S8

Natĺkacia hmoždinka s predmontovaným kovovým trnom

Univerzálna natĺkacia hmoždinka na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných 
tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL
Predmontovaný kovový trn
Pre všetky triedy stavebných materiálov (A, B, C, D, E)
Kotevná hĺbka: 25 mm (A, B, C, D), 65 mm (E)
Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm
Dostupné dĺžky 95 mm - 295 mm (info o cenách v akutálne platnom cenníku na www.jub.sk)

TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

Hmoždinka plastová 
Hilti HTR-P

Skrutkovacia hmoždinka s plastovým trnom

Univerzálna skrutkovacia hmoždinka na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných 
tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL s tepelnou izoláciou EPS
Pre všetky triedy stavebných materiálov (A, B, C, D, E)
Kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón min. 30 mm, pre kategóriu E min. 50 mm
Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm
Dostupné dĺžky 100 mm - 300 mm (info o cenách v akutálne platnom cenníku na www.jub.sk)

TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.



113www.jub.sk

 JUBIZOL príslušenstvo   |   Fasádne hmoždinky6.4

Hmoždinka plastová 
Hilti HTR-M

Skrutkovacia hmoždinka s kovovým trnom

Univerzálna skrutkovacia hmoždinka na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných 
tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL s tepelnou izoláciou MW
Pre všetky triedy stavebných materiálov (A, B, C, D, E)
Kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón min. 30 mm, pre kategóriu E min. 50 mm
Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm
Dostupné dĺžky 100 mm - 300 mm (info o cenách v akutálne platnom cenníku na www.jub.sk)

TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.

Osadzovací nástroj 
 pre kotvy HTR

Osadzovací nástroj pre kotvy HTR

Hmoždinka plastová 
Hilti HTH T-Helix

Špeciálna skrutkovacia hmoždinka

Univerzálna skrutkovacia hmoždinka pre hrúbku vyrovnávacej vrstvy maximálne 10 mm 
(lepidlo/omietka...) a pre kategóriu materiálu A, B, C
Hmoždinka pre novostavby z A, B, C
Použiteľné do EPS hrúbky od 100 do 360 mm a vybrané typy minerálnej vlny hrúbky od 100 do 200 mm
Kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón 45 mm
Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 75 mm
Jednoducho použiteľné, nízke náklady na zásoby – len jedna dĺžka hmoždinky pre všetky aplikácie
Dostupná dĺžka 125 mm (info o cenách v akutálne platnom cenníku na www.jub.sk)

Univerzálna skrutkovacia hmoždinka pre hrúbku vyrovnávacej vrstvy maximálne 20 – 50 mm (lepidlo/
omietka...) a pre kategóriu materiálu A, B, C, D, E
Hmoždinka pre novostavby z A, B, C, D, E a rekonštrukcie A, B, C
Použiteľné do EPS hrúbky od 100 do 360 mm a vybrané typy minerálnej vlny hrúbky od 100 do 200 mm
Kotevná hĺbka: pre A, B, C 45 mm, pre D, E 75 mm
Priemer drieku 8 mm, priemer taniera 75 mm
Jednoducho použiteľné, nízke náklady na zásoby – len jedna dĺžka hmoždinky pre všetky aplikácie
Dostupná dĺžka 155 mm (info o cenách v akutálne platnom cenníku na www.jub.sk)

TOP VÝBER na betón, plnú tehlu, dierovanú tehlu, ľahčený betón, pórobetón.
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EPS zátka 
pre kotvy 

Helix

Zátka EPS

Dĺžka 30 mm, priemer 20 mm

Pomocou špeciálneho prídavného taniera sa zväčší priemer taniera hmoždinky
Pri kombinácii prídavných tanierov s kotvami ejotherm STR U 2G, ejotherm STR U a ejotherm STR H sa musia 
použiť špeciálne ejotherm STR-malé zátky pre povrchovú montáž
Pre použitie prídavného taniera VT 90 a SBL 140 plus nemôže byť použitá zapustená montáž podľa STR princípu

Prídavný 
tanier

Prídavný tanier

TOP VÝBER na upevnenie dosiek a lamiel z minerálnej vlny.

Izolačný tanierik určený pre kombináciu so skrutkami do dreva
Priemer otvoru 5,4 mm
Priemer taniera 60 mm

Izolačný 
tanierik

Izolačný tanierik IT 60/5

Špirálová 
hmoždinka 

SpDK

Špirálová hmoždinka

Špirálová hmoždinka z polyamidu na upevnenie ľahkých prvkov (svietidiel, popisných 
čísel a pod.) na zateplenú fasádu s izolačnými doskami EPS

 JUBIZOL príslušenstvo   |   Mriežky, profily6.5

JUBIZOL Sklotextilná 
mriežka 

Sklotextilná armovacia mriežka

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
Väčšia plocha vo vertikálnom smere
Gramáže sieťky : 145 g/m2, 160 g/m2, 314 g/m2

TOP VÝBER pre fasádne tepelnoizolačné systémy  a pre výstuž vnútorných omietok.
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JUBIZOL AL soklový 
profil LO

Zakladací profil

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
Do šírky 200mm hrúbka plechu 0,7mm, od šírky 200mm hrúbka plechu 1,0mm
Dostupné šírky 50 mm - 280 mm (info o cenách v akutálne platnom cenníku na www.jub.sk)

TOP VÝBER pre presné a jednoduché osadenie tepelnoizolačných dosiek do roviny.

Spojka soklových 
profilov

Spojka soklových profilov

Plastová spojka na vzájomné spojenie soklových profilov
Rýchla príprava potrebnej veľkosti priamo na stavbe
Dostupné šírky 30 mm a 1000 mm (info o cenách v akutálne platnom cenníku na www.jub.sk)

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)

Vyrovnávacie 
podložky

Vyrovnávacie podložky pre montáž zakladacieho profilu

TOP VÝBER pre vyrovnanie nerovností podkladu pred osadením ALU zakladacieho profilu.

PVC profil so sklotextilnou mriežkou pre zabezpečenie dilatujúceho spoja medzi soklovým profilom a omietkou;
Zabraňuje vzniku trhlín v mieste napojenia omietky na soklový profil;
Profil má výrazný odkvap, ktorý zabezpečuje dokonalý odvod vody zo systému a zabraňuje vzlínaniu vlhkosti pod tepelnú izoláciu

Odkvapový profil LE-G Odkvapový profil

TOP VÝBER pre zabezpečenie dilatujúceho spoja medzi soklovým profilom a omietkou.
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PVC profil so sklotextilnou mriežkou pre zabezpečenie dilatujúceho spoja medzi soklovým profilom alebo oplechovaním a omietkou
Zabraňuje vzniku trhlín v mieste napojenia omietky na soklový profil
Profil má výrazný odkvap, ktorý zabezpečuje dokonalý odvod vody zo systému a zabraňuje vzlínaniu vlhkosti pod tepelnú izoláciu

Odkvapový napojovací profil na zakladací 
profil a na oplechovanie LE-V

Odkvapový napojovací profil

TOP VÝBER pre zabezpečenie dilatujúceho spoja medzi soklovým profilom alebo oplechovaním a omietkou.
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PVC profil so sklotextilnou mriežkou s nepriznaným odkvapom pre začistenie omietky a zabezpečenie odvodu vody v mieste prechodu 
rôznych hrúbok tepelných izolácií
Rozdiel hrúbok tepelných izolácií nesmie byť väčší ako 50 mm
Zabraňuje vzniku trhlín v mieste napojenia omietky na soklový profil
Profil má výrazný odkvap, ktorý zabezpečuje dokonalý odvod vody zo systému a zabraňuje vzlínaniu vlhkosti pod tepelnú izoláciu

Prechodový profil 
LW-66-2

Prechodový profil

TOP VÝBER pre začistenie omietky a zabezpečenie odvodu vody v mieste prechodu rôznych 
hrúbok tepelných izolácií.

Rohová spojka pre kútové spojenie prechodových profilov LW-66-2
Pevné a trvalé spojenie
Eliminácia vzniku trhlín v mieste spoja

Rohová spojka pre rohové spojenie prechodových profilov LW-66-2
Pevné a trvalé spojenie
Eliminácia vzniku trhlín v mieste spoja

Rohová PVC spojka 
LW-Z18-2I 

Rohová PVC spojka 
LW-Z18-2A

Kútová PVC spojka

Rohová PVC spojka

TOP VÝBER pre kútové spojenie prechodových profilov.

TOP VÝBER pre rohové spojenie prechodových profilov.
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Rohový PVC profil s 
mriežkou LK PVC

Rohový profil s mriežkou

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
Dostupné dĺžky 100/100 mm 150/150 mm 230/230 mm (info o cenách v akutálne platnom cenníku na www.jub.sk)

TOP VÝBER na vystuženie 90˚ uhlov (vonkajšie a vnútorné kúty).

Rohový AL profil s 
mriežkou LK AL

Rohový hliníkový profil s mriežkou

AL rohový profil na vystuženie 90˚ uhlov (vonkajšie a vnútorné kúty)
Umožňuje vyhotovenie rovných rohov špaliet a rohov objektu
Zabraňuje možnosť poškodení vonkajších rohov fasády
Dostupná dĺžka 2,5 m (info o cenách v akutálne platnom cenníku na www.jub.sk)

TOP VÝBER na vystuženie 90˚ uhlov (vonkajšie a vnútorné kúty).

Rohový plastový profil s priznanou 
hranou LK-VH (LK plast VH)

Rohový profil s priznanou hranou a s mriežkou

PVC rohový profil na spevnenie rohov v miestach nadmerného zaťaženia
LK-VH, sieťka 100 x 100 mm
Dostupná dĺžka 2,5 m (info o cenách v akutálne platnom cenníku na www.jub.sk)

TOP VÝBER na spevnenie rohov v miestach nadmerného zaťaženia.

Rohový flexi profil 
LK-BOX

Flexi  profil

Rohový flexi profil s alkáliám odolnou plastifikovanou sklotextilnou mriežkou
Používame ho na vystuženie rohov, ktoré sú väčšie alebo menšie ako 90°

TOP VÝBER rohový flexi profil na vystuženie rohov, ktoré sú väčšie alebo menšie ako 90°.
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Rohový profil 
na oblúky LK-KL 2

Rohový profil na oblúky

 Rohový flexi profil s alkáliám odolnou plastifikovanou sklotextilnou mriežkou
Používame ho na vystuženie rohov oblúkov rôznych polomerov
Dostupná dĺžka 2,5 m (info o cenách v akutálne platnom cenníku na www.jub.sk)

TOP VÝBER rohový flexi profil na vystuženie rohov oblúkov rôznych polomerov.

Ukončujúci 
omietkový profil LC-L

Ukončujúci omietkový profil

PVC rohový profil s alkáliám odolnou plastifikovanou sklotextilnou mriežkou na začistenie a ukončenie omietky 
v miestach prechodu na iný odtieň alebo zrnitosť

TOP VÝBER rohový profil na začistenie a ukončenie omietky v miestach prechodu 
na iný odtieň alebo zrnitosť.

Okenný profil s nepriznanou podomietkovou odkvapnicou a sklotextilnou mriežkou  100 x 100 mm 
na začistenie omietky a zabezpečenie odvodu vody na hornom ostení okenných otvorov
Dostupná dĺžka 2,5 m (info o cenách v akutálne platnom cenníku na www.jub.sk)

Nadokenný plastový profil 
s nepriznaným odkvapom LTU

Nadokenný profil s nepriznaným odkvapom a s mriežkou

TOP VÝBER profil s nepriznanou podomietkovou odkvapnicou na začistenie omietky.

PVC podomietkový profil na vyhotovenie odkvapového nosu nadpražia, na balkónoch
Komorová konštrukcia lišty umožňuje napojenie pomocou kolíčka
LTNU, sieťka 100 x 100 mm
Dostupné dĺžky 2,0 m a 2,0 m (info o cenách v akutálne platnom cenníku na www.jub.sk)

Nadokenný plastový profil 
s nepriznaným odkvapom LTNU

Nadprahový profil s nepriznaným podomietkovým 
odkvapom a s mriežkou

TOP VÝBER profil na vyhotovenie podomietkového odkvapového nosu nadpražia, 
na balkónoch.
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Parapetný profil 
LX-LPE

Parapetný profil

Špeciálny samolepiaci plastový profil s tesniacou páskou na dilatáciu zatepľovacieho systému v styku 
s atikou alebo parapetom
Dostupná dĺžka 2,0 m (info o cenách v akutálne platnom cenníku na www.jub.sk)

TOP VÝBER samolepiaci plastový profil na dilatáciu zatepľovacieho systému v styku 
s atikou alebo parapetom.

Plastový profil s nepriznaným podomietkovým odkvapom a sklotextilnou mriežkou pre dilatujúce napojenie omietky 
na ohýbaný parapet a pre odvod vody z ostenia
Zabezpečuje dilatujúce spojenie parapetu s omietkou v ostení
Dostupná dĺžka 2,0 m (info o cenách v akutálne platnom cenníku na www.jub.sk)

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
Dostupná dĺžka 2,4 m (info o cenách v akutálne platnom cenníku na www.jub.sk)

Parapetný napojovací flexi profil 
LX-H s nepriznaným odkvapom

Okenný začisťovací 
profil LS-US8

Parapetný napojovací profil 

Okenný  začisťovací profil

TOP VÝBER plastový profil pre dilatujúce napojenie omietky na ohýbaný parapet 
a pre odvod vody z ostenia.

TOP VÝBER plastový profil na dilatáciu zatepľovacieho systému v ostení.

Špeciálny samolepiaci plastový profil s tesniacou páskou na dilatáciu v 2 smeroch medzi rámom 
okna alebo dverí a omietkou
Zabraňuje odtrhnutiu omietky od rámu okna alebo dverí
Odpadá dodatočné tmelenie škár
Dostupná dĺžka 2,6 m (info o cenách v akutálne platnom cenníku na www.jub.sk)

Okenný 2D začisťovací profil 6 mm 
LS2-FLEX 06 (LS58 DYNAMIK)

Okenný profil

TOP VÝBER plastový profil na dilatáciu v 2 smeroch medzi rámom okna alebo dverí a omietkou.
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Farebné vyhotovenie okenného začisťovacieho profilu s mriežkou LS2-FLEX 06

Okenný dilatačný 2D začisťovací teleskopický profil 9 mm s ochrannou lamelou a sklotextilnou mriežkou 12,5 cm
Vytvára dilatujúce spojenie v 2 smeroch medzi kontaktným zatepľovacím systémom a rámom okna alebo dverí
Zabraňuje odtrhnutiu omietky od rámu okna alebo dverí
Odpadá dodatočné tmelenie škár
Dostupná dĺžka 2,4 m (info o cenách v akutálne platnom cenníku na www.jub.sk)

Okenný 2D začisťovací profil 6 mm 
LS2-FLEX 06 COLOR

Okenný 2D začisťovací teleskopický profil 9 mm 
LS2-30 plus s krycou lamelou (LW30-plus)

Okenný profil farebný

Okenný profil

TOP VÝBER okenný dilatačný začisťovací profil.

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
Po odlomení ochrannej lamely dôjde k expanzii PUR pásky a profil sa rozdelí – zatepľovací systém sa tak oddelí 
od rámu okna alebo dverí
Dostupná dĺžka 2,4 m (info o cenách v akutálne platnom cenníku na www.jub.sk)

Okenný 3D začisťovací profil LS3-29 
plus s krycou lamelou (LW29-plus)

Okenný profil

TOP VÝBER okenný dilatačný začisťovací profil.

Špeciálny dilatačný profil na vytvorenie priebežnej dilatácie v tepelnoizolačnom systéme v mieste priebežnej 
dilatácie stenového podkladu.
Nepriznaná hrana, profil je podomietkový
Dostupná dĺžka 2,5 m (info o cenách v akutálne platnom cenníku na www.jub.sk)

Dilatačný PVC 2D profil 
LD-NH priebežný

Dilatačný profil E

TOP VÝBER dilatačný profil na vytvorenie priebežnej dilatácie.
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Špeciálny dilatačný profil na vytvorenie rohovej dilatácie v tepelnoizolačnom systéme v mieste rohovej 
dilatácie stenového podkladu
Nepriznaná hrana, profil je podomietkový
Dostupná dĺžka 2,5 m (info o cenách v akutálne platnom cenníku na www.jub.sk)

pre šírku dilatačnej škáry 10 mm, pre hrúbku vrstvy omietok a fasády cca 5 mm
univerzálny – možnosť použiť ako v rohu, tak v ploche
dilatačná škára je chránená proti poveternostným vplyvom a zamedzuje vniknutiu vlhkosti pod izolant
priznaná hrana - lišta je viditeľná
Dostupná dĺžka 2,0 m (info o cenách v akutálne platnom cenníku na www.jub.sk)

Dilatačný PVC 2D profil 
LD-SK rohový

Dilatačný PVC 2D profil 
LD-W50 UNI 5,0

Dilatačný profil V

Dilatačný profil

TOP VÝBER dilatačný profil na vytvorenie rohovej dilatácie.

TOP VÝBER dilatačný profil na napojenie jednotlivých plôch v rohu alebo v ploche 
v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

 BD AVIDOL, Bratislava

 SOKOLSKÁ RESIDENCE, Bratislava



 GREEN BAY RESIDENCE, Trenčín

 BD ZOCHOVA, Bratislava

 RAJPARK RESIDENCE, Rajecké Teplice
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Sanácie a renovácie 
vertikálnych povrchov7

7
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JUBOSAN R100 
RENOVAČNÁ

OMIETKA
Mikroarmovaná fasádna 

vyrovnávacia hmota
Zabraňuje šíreniu trhlín
Obsahuje vlákna
Výnimočná elasticita
Výborná paropriepustnosť
Výborná vodoodpudivosť

TOP VÝBER na zahladenie na hrubo upravených fasádnych 
povrchoch, poškodených dekoratívnych (popraskaných) 
omietok a úpravu stien z pórobetónu.

Obnovenie vzhľadu a funkčnosti upraveného povrchu
Zabraňuje vzniku trhlína je výbornou alternatívou ku klasickým 
omietkam na náročných povrchoch
Možné osadenie výstužnej mriežky

1
2

3

 
Sanácie7.1

Priemerná spotreba

Trvanlivosť: 

cca 1,4 kg/m2 za 1 mm hrúbky

minimálne 9 mesiacov

faktor difúzneho odporu µ < 30

ekvivalentná difúzna hrúbka 
Sd (d =4 mm) [m]

< 0,12 m (vysoká priepustnosť 
pre vodnú paru)

reakcia na oheň A1

hrúbka vrstvy do 4 mm v jednej vrstve

farba šedá

        EN 998-1

Pri obnove budov vyberieme správny výrobok s ohľadom na druh poškodenia a druh 
podkladu.
Poškodenia spôsobené starnutím fasád na klasických fasádach alebo na tepelnoizolačných 
systémoch môžeme sanovať RENOVAČNOU omietkou.

RENOVAČNÚ omietku používame hlavne na prekrytie popraskaných fasádnych, vnútorných 
a iných na hrubo upravených povrchov.

Poškodenia spôsobené vlhkosťou a zasolením na stenových a stropných povrchoch 
môžeme sanovať systémom JUBOSAN W.

Sanačný systém JUBOSAN W umožňuje odvedenie vodnej pary z konštrukcie a ukladanie 
škodlivých látok v na to určených póroch.

Na obnovu historických a kultúrnych pamiatok je správnym výberom JUBOSAN NHL  
systém. Trojzložkový systém je založený na prírodnom hydraulickom vápne – NHL, ktoré 
umožňuje pre výrobky špeciálne vlastnosti ako sú zvýšená paropriepustnosť a výborné 
regulovanie vlhkosti.
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Sanácie7.1

Trvanlivosť: 

Trvanlivosť: 

minimálne 6 mesiacov

minimálne 6 mesiacov

JUBOSAN W110
Sanačný postrek

Mimoriadne účinný pri sanácii vlhkých a soľami zaťažených 
povrchov
Výborne spevní a vyrovnáva nasiakavosť podkladu
Výborná prídržnosť k podkladu
Výborná paropriepustnosť
Vyhovuje požiadavkám podľa WTA smernice

TOP VÝBER na postrek a zlepšenie prídržnosti pri 
sanácii vlhkých stien (staré domy, kostoly a iné budovy 
bez vyhovujúcej hydroizolácie).

Zabraňuje zasoleniu na povrchu
Zlepšuje podmienky na bývanie
Jednoduchá príprava a nanášanie
Dlhá doba spracovania

1
2
3
4

Priemerná spotreba
7 - 12 kg/m2 

faktor difúzneho odporu µ < 15

ekvivalentná difúzna hrúbka 
Sd (d =4 mm) [m] < 0,45 m (pre d=30 mm)

reakcia na oheň A1

farba šedá

Odporúčame v systéme: JUBOSAN W 2K/3K
Odporúčame s: JUBOSAN W120 
JUBOSAN W130

      EN 998-1

JUBOSAN W120
Podkladná sanačná omietka

Mimoriadne účinný pri sanácii vlhkých a soľami 
zaťažených povrchov
Dobrá tepelnoizolačná schopnosť
Výborná paropriepustnosť
Veľká pórovitosť - úplne zabraňuje kapilárnym javom
Vyhovuje požiadavkám podľa WTA smernice

TOP VÝBER na vyrovnanie povrchov pri sanácii 
vlhkých stien (staré domy, kostoly a iné budovy 
bez vyhovujúcej hydroizolácie).

Zabraňuje zasoleniu na povrchu
Zlepšuje podmienky na bývanie
Použiteľná aj ako malta na murovanie
Jednoduchá príprava a nanášanie

1
2
3
4

Priemerná spotreba
cca 14 kg/m2 na vrstvu hrúbky 1 cm

množstvo vzduchových pórov v čerstvej 
malte > 20 %

faktor difúzneho odporu µ < 15

ekvivalentná difúzna hrúbka 
Sd (d =4 mm) [m] < 0,45 (pre d=30 mm)

reakcia na oheň A1

hrúbka vrstvy do 3 cm v jednej vrstve

farba šedá

Odporúčame v systéme: JUBOSAN W 3K
Odporúčame s: JUBOSAN W110
JUBOSAN W130

        EN 998-1

JUBOSAN W130
Sanačná omietka

Mimoriadne účinný pri sanácii vlhkých a soľami 
zaťažených povrchov
Výborná paropriepustnosť
Výborná vodoodpudivosť
Veľká pórovitosť - úplne zabraňuje kapilárnym javom
Vyhovuje požiadavkám podľa WTA smernice
Priaznivá tepelná vodivosť

TOP VÝBER na jemné vyrovnanie povrchov pri sanácii 
vlhkých stien (staré domy, kostoly a iné budovy 
bez vyhovujúcej hydroizolácie).

Zabraňuje zasoleniu na povrchu
Výborná belosť
Zlepšuje podmienky na bývanie
Možnosť nanášania väčších hrúbok
Možnosť jemného zahladenia
Jednoduchá príprava a nanášanie

1
2
3
4
5
6

Priemerná spotreba
cca 7 kg/m2 na vrstvu hrúbky cca 1 cm

množstvo vzduchových pórov v čerstvej 
malte > 25 %

odolnosť proti zasoleniu odolná

faktor difúzneho odporu µ < 15

ekvivalentná difúzna hrúbka 
Sd (d =4 mm) [m] < 0,60 (pre d=40 mm)

reakcia na oheň A1

hrúbka vrstvy do 3 cm v jednej vrstve

farba biela

Odporúčame v systéme: JUBOSAN W 2K/3K
Odporúčame s: JUBOSAN W110 / 
JUBOSAN W120 / JUBIZOL Fini omet 1.0 / 
SILICATECOLOR

        EN 998-1

Trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov
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Sanácie historických a pamiatkovo chránených budov7.2

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

JUBOSAN NHL Base 110
Sanačný postrek pre nasiakavé povrchy

Vysoká elasticita
Vysoká difúzia a otvorené kapiláry
Výborná prídržnosť k podkladu
Možnosť regulácie vlhkosti v priestore

TOP VÝBER na postrek a zlepšenie prídržnosti pri sanácii 
pamiatkovo chránených budov pri nasiakavých povrchoch 
(kostoly, historické budovy, chránené budovy).

Zabraňuje zasoleniu na povrchu
Veľmi dobré klimatické podmienky v priestore
Obnova vzhľadu a funkčnosti upraveného povrchu
Jednoduché ručné a strojné nanášanie
Dlhá doba spracovania

1
2
3
4
5

Priemerná spotreba 7 - 8 kg/m2 

Odolnosť proti difúzii vodných pár µ = 9

Koeficient tepelnej vodivosti 0,40 W/mK

Reakcia na oheň A1

farba krémovo biela

Odporúčame v systéme: JUBOSAN NHL 
Odporúčame s: JUBOSAN NHL Fill 120, 
JUBOSAN NHL Finish 130, JUBOSAN W

        EN 998-1

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

JUBOSAN NHL Fill 120
Vápenná sanačná omietka

Vysoká elasticita
Vysoká difúzia a otvorené kapiláry
Výborná prídržnosť k podkladu
Možnosť regulácie vlhkosti v priestore

TOP VÝBER na hrubé vyrovnanie povrchov pri sanácii pamiatkovo 
chránených budov pri nasiakavých povrchoch (kostoly, historické 
budovy, chránené budovy).

Zabraňuje zasoleniu na povrchu
Veľmi dobré klimatické podmienky v priestore
Obnova vzhľadu a funkčnosti upraveného povrchu
Jednoduché ručné a strojné nanášanie
Dlhá doba spracovania
Možnosť vloženia výstužnej mriežky
Jednoduché zahladenie

1
2
3
4
5
6
7

Priemerná spotreba 14 kg/m2/cm

Odolnosť proti difúzii vodných pár µ = 6

Koeficient tepelnej vodivosti 0,36 W/mK

Reakcia na oheň A1

farba krémovo biela

Odporúčame v systéme:  JUBOSAN NHL 
Odporúčame s: JUBOSAN NHL Base 110, 
JUBOSAN NHL Base 111, JUBOSAN NHL 
Finish 130, JUBOSAN W

        EN 998-1

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

JUBOSAN NHL 
Finish 130 

Vápenná sanačná vyrovnávacia hmota
Vysoká elasticita
Vysoká difúzia a otvorené kapiláry
Výborná prídržnosť k podkladu
Možnosť regulácie vlhkosti v priestore

TOP VÝBER pre jemné vyrovnanie povrchov  pri sanácii 
pamiatkovo chránených budov pri nasiakavých povrchoch 
(kostoly, historické budovy, chránené budovy).

Zabraňuje zasoleniu na povrchu
Veľmi dobré klimatické podmienky v priestore
Obnova vzhľadu a funkčnosti upraveného povrchu
Jednoduché ručné a strojné nanášanie
Dlhá doba spracovania
Možnosť vloženia výstužnej mriežky
Jednoduché zahladenie

1
2
3
4
5
6
7

Priemerná spotreba 3 - 4 kg/m2

Odolnosť proti difúzii vodných pár µ = 9

Koeficient tepelnej vodivosti 0,38 W/mK

Reakcia na oheň A1

farba krémovo biela

Odporúčame v systéme:  JUBOSAN NHL 
Odporúčame s: JUBOSAN NHL Base 110, 
JUBOSAN NHL Base 111, JUBOSAN NHL 
Fill 120, JUBOSAN W

        EN 998-1
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Ochrana betónových 
povrchov8

8
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Príručka výrobkov 
na betónové povrchy

Farby na betón

Názov výrobku

Účel použitia

Vodoodpudivosť

Ochrana betónu pred 
degradáciou

Paropriepustnosť

Výber farebných odtieňov

Životnosť, odolnosť, trvanlivosť

Odolnosť proti chemikáliám

Na povrchy

Strana v katalógu

TAKRIL Classic

Výborná farba na ochranu 
betónových povrchov pred 
degradáciou

135

Mnoho betónových povrchov začína časom vykazovať viditeľné 
znaky degradácie, ktoré môžu byť dôsledkom realizácie, spôsobu 
zhotovenia a zretia betónu alebo vplyvom zaťaženia životného 
prostredia.

Správna  štruktúra a realizácia môže vo veľkej miere zabrániť 
poškodeniu betónu. Pomocou vhodných materiálov na ochranu 
a sanáciu betónových povrchov môžeme tieto ochrániť.

V ponuke JUB je niekoľko riešení na ochranu betónových 
povrchov, najznámejší náter je určite TAKRIL.

Vertikálne vonkajšie 
a vnútorné povrchy
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TAKRIL Classic
Farba na ochranu betónu

Výborná ochrana betónových povrchov pred degradáciou
Zabraňuje hrdzaveniu výstuže v betóne a karbonatizácii betónu
Výborná protiprašná ochrana vertikálnych a podlahových 
betónových povrchov
Výborná prídržnosť a krycia schopnosť
Vysoká odolnosť voči CO2
Vynikajúca trvalá vodoodpudivosť
Výborná odolnosť proti poveternostným vplyvom
Odolná voči krátkodobému pôsobeniu (zriedených) kyselín a zásad
Odolná proti opotrebeniu 
Vyhovuje požiadavkám EN 1504-2

TOP VÝBER na veľmi odolnú ochranu všetkých vnútorných 
a vonkajších betónových a iných cementom spevnených 
povrchov.

Najčastejší výber na ochranu betónu
Predlžuje životnosť betónových povrchov
Vynikajúca odolnosť odtieňov (UV stabilita)
Široký výber farebných odtieňov
Ochranný náter vertikálnych povrchov v systémoch na ochranu a opravy betónových konštrukcií
Jednoduché nanášanie
Možnosť strojného a ručného nanášania
Široký rozsah použitia

1
2
3
4
5
6
7
8

Priemerná spotreba

Tónovanie

180–200 ml/m2 pri dvoch vrstvách

Vzorkovník JUB Favourite feelings: odtiene A až F
Vzorkovník JUB Farby a omietky: odtiene končiace na 0 až 5

Odporúčame s:
AKRIL Emulzia  / JUKOL Primer

          

 
Farby na betón8.1

1001 2 4 5 6 7 8 9 31 101
 Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

JUBOSAN C110
Antikorózna spojovacia malta

Chráni výstuž pred vplyvmi z prostredia
Spojovací mostík medzi starým podkladom a novou vrstvou 
reprofilačnej malty
Základ pred nanesením JUBOSANu C120
Výborná prídržnosť

TOP VÝBER na ochranu výstuže a zvýšenie prídržnosti 
sanačnej malty na betón v systéme JUBOSAN C.

Zabezpečuje dlhodobejšiu ochranu poškodených betónových konštrukcií
Jednoduchá príprava a nanášanie

1
2

Priemerná spotreba
1,9 kg/m2 pre hrúbku 1 mm

Odporúčame s: 
JUBOSAN C120 / JUBOSAN C130
Odporúčame v systéme: JUBOSAN C 3 K 
systém na sanáciu betónových povrchov

        EN 998-1

 
Sanácia betónových povrchov8.2

antikorózne vlastnosti spĺňa požiadavky bodu 6.2 
normy EN 15183:2006

prídržnosť pri odtrhu na betóne > 2,5 Mpa

farba šedá

hrúbka (jednej vrstvy) do 1 mm

VÝBORNÁ
OCHRANAVÝSTUŽE

Trvanlivosť: minimálne 6 mesiacov
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JUBOSAN C120
Hrubá reprofilačná malta

Vynikajúca malta na konštrukčné opravy (STN EN 1504-3) - trieda R3
Možné nanesenie v hrúbke do 4,5 cm
Obsahuje vlákna, ktoré zabraňujú zmrašťovaniu
Výborná prídržnosť

TOP VÝBER na reprofilovanie a opravy konštrukčných 
poškodení betónových prvkov v systéme JUBOSAN C.

Zabezpečuje dlhodobejšiu ochranu poškodených betónových konštrukcií
Jednoduché nanášanie
Výborná tixotropnosť–zvlášť vhodnána na nášanie na šikmé 
a zvislé povrchy

1
2
3

Priemerná spotreba
cca 20 kg/m2 pre vrstvu hrúbky 1 cm

Odporúčame s: 
JUBOSAN C110 / JUBOSAN C130
Odporúčame v systéme: JUBOSAN C 3 K 
systém na sanáciu betónových povrchov

        EN 998-1

 
Sanácia betónových povrchov8.2

prídržnosť k betónu > 2 Mpa

pevnosť v tlaku > 45 Mpa

modul pružnosti > 15 Gpa

farba šedá

hrúbka (jednej vrstvy) do 4,5 cm

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

JUBOSAN C130
Fasádny tmel na betón 

Výborná malta na konštrukčné opravy (STN EN 1504-3) - trieda R3
Výnimočná tixotropia
Výborná prídržnosť

TOP VÝBER na jemnú povrchovú úpravu betónových 
povrchov v systéme JUBOSAN C.

Zabezpečuje dlhodobejšiu ochranu poškodených betónových konštrukcií
Jednoduché nanášanie
Výborná tixotropnosť – zvlášť vhodná na nanášanie na šikmé 
a zvislé povrchy

1
2
3

Priemerná spotreba
cca 2 kg/m2 pre vrstvu hrúbky 1 mm

Odporúčame s: 
JUBOSAN C110 / JUBOSAN C120
Odporúčame v systéme: JUBOSAN C 3 K 
systém na sanáciu betónových povrchov

        EN 998-1

prídržnosť k betónu > 2 Mpa

pevnosť v tlaku > 25 Mpa

modul pružnosti > 15 Gpa

farba šedá

hrúbka (jednej vrstvy) do 5 mm

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov
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Hydroizolácia a osadenie 
keramických obkladov a dlažieb9

9
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Príručka výrobkov na hydroizoláciu 
a osadenie keramických obkladov a dlažieb

Stenové a podlahové povrchy obložené keramickými dlaždicami/obkladačkami/klinkerom/sklenou mozaikou 
poskytujú lepšiu ochranu pred navlhnutím vodou a pred mechanickými poškodeniami. Zabezpečujú 
jednoduché čistenie a údržbu.

Lepidlá na keramiku sa rozdeľujú podľa svojich vlastností, resp. podľa splnenia požiadaviek noriem a podľa 
rôznych techník ich nanesenia na podklad.

Škárovacie hmoty sú spojovacími prvkami medzi jednotlivými obkladačkami/dlaždicami a ovplyvňujú 
aj estetický obraz osadenej keramiky a jej užitočnosť. 

Náročnejšie objekty/priestory (kúpeľne, terasy) potrebujú okrem keramických obkladov/dlažieb 
aj vyhovujúcu ochranu pred prienikom vody do konštrukcie, ktorú vyhotovíme nanesením vodotesnej hmoty.

HYDROSOL výrobky

Názov výrobku

Účel použitia

Prídržnosť k podkladu

Spracovateľnosť

Výdatnosť

Pružnosť

Vhodnosť pre osadenie 
tesniacich pások

Strana v katalógu

HYDROSOL Express 1K

Vnútorná elastická vodotesná hmota 
na hydroizoláciu pod keramické 
obklady/dlažby a na dekoratívne 
účely

HYDROSOL Superflex 2K

Elastická 2K vodotesná hmota na najviac 
zaťažené povrchy s možnosťou použitia 
aj v JUBIZOL systéme

HYDROSOL Elastic

Vyhovuje pre kontakt s pitnou 
vodou

HYDROSOL Classic

Vodotesná hmota vhodná  
pre kontakt s pitnou vodou

HYDROSOL Decor base

Vodoodpudivá hmota na 
dekoratívnu ochranu do vodou 
zaťažených priestorov

HYDROSOL Decor floor

Vodotesný hmota na dekoračnú 
ochranu povrchov podláh 
zaťažených vodou a vlhkosťou

ÁNO ÁNO ÁNO NIE NIE NIE

136 136 137 137 134 135
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AKRINOL lepidlá

AKRINOL škárovacie hmoty

Názov výrobku

Účel použitia

Prídržnosť k podkladu

Zaťaženie povrchu

Aplikačné vlastnosti

Pružnosť

Náročnosť povrchu

Strana v katalógu

Názov výrobku

Účel použitia

Vodoodpudivosť

Odtiene

Stabilita odtieňov

Pružnosť

Náročnosť povrchu

Strana v katalógu

AKRINOL Flex

Flexibilné lepidlo na veľmi 
zaťažené povrchy s predĺženou 
dobou spracovania

AKRINOL Fugamix

Veľmi flexibilná disperzná škárovacia 
hmota na najviac zaťažené povrchy 
vo viac ako 300 odtieňoch

AKRINOL Fugalux

Škárovacia hmota s výbornou 
odolnosťou proti rozvoju rias a plesní 
a zlepšenou hydrofóbnou ochranou

AKRINOL Elastic

Elastické lepidlo na viac zaťažené 
vnútorné a vonkajšie povrchy

AKRINOL Uniflex

Na viac zaťažené vnútorné 
a stredne zaťažené vonkajšie 
povrchy, vhodné na renovácie

AKRINOL Classic

Lepidlo na keramiku 
a pórobetón, vhodné aj 
na povrchy s podlahovým 
vykurovaním

Veľmi zaťažené a veľmi frekventované 
vnútorné a vonkajšie povrchy

Na veľmi zaťažené vnútorné a vonkajšie 
povrchy

Na viac zaťažené vnútorné a vonkajšie 
povrchy

Viac zaťažené vnútorné a vonkajšie 
povrchy

Veľmi zaťažené vnútorné a stredne 
zaťažené vonkajšie povrchy

Viac zaťažené vnútorné a menej 
zaťažené vonkajšie povrchy

139

141 142

139 139 140

AKRINOL Uniflex White

Vylepšené lepidlo na obklady  
a dlažby s bielym cementom

Viacej zaťažené vnútorné a stredne 
zaťažené vonkajšie povrchy

140
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AKRINOL Super grip
Špeciálny prednáter na hladké 

a nenasiakavé podklady
Podstatne zvyšuje drsnosť podkladu
Obsahuje vlákna
Zabezpečuje lepšiu prídržnosť
Egalizuje podklad
Rýchlo schne

TOP VÝBER na hladké a nenasiakavé povrchy, na ktorých 
chceme zabezpečiť vynikajúcu prídržnosť (keramické obklady 
a dlažby, kov, bitumén, sklo, latexové farby, OSB dosky).

Úspora času a financií pri sanáciách keramických obkladov
Premostenie mikro trhlín
Nie je potrebné neustále miešanie (umožňuje ľahšie nanášanie)
Umožňuje rýchle nanesenie nasledujúcej vrstvy
Výnimočná výdatnosť
Umožňuje nanášanie na najnáročnejšie povrchy
Všestranné použitie

1
2
3
4
5
6
7

Priemerná spotreba 
100- 150 g/m2

Odporúčame s:
AKRINOL Uniflex /AKRINOL Elastic / AKRINOL 
Flex / JUBIZOL lepidlá / JUBIZOL lepiace malty 
JUBOLIN / JUBOGLET (vyrovnávacie hmoty)

 
Príprava podkladu9.1

doba schnutia, vhodné pre ďalšiu 
úpravu ~ 4 hod.

doba schnutia, aby bola dosiahnutá 
odolnosť pred zmytím dažďovou vodou ~ 24 hod.

rýchlosť prepúšťania vody v kvapalnej 
fáze W24 (kg/m2h0,5) W3

prídržnosť (MPa) > 2

HYDROSOL Decor base
Dekoratívna vodoodpudivá hmota

Úplná vodoodpudivosť
Možnosť tónovania
Jednoduché nanášanie a brúsenie
Na záverečnú vrstvu použijeme HYDROSOL Polyurethane 2K

TOP VÝBER na dekoratívnu ochranu vertikálnych povrchov 
zaťažených vodou a vlhkosťou.

Možnosť vyhotovenia rôznych dekoračných techník
Cenovo výhodný systém bez obkladačiek
Jednoduchá údržba
Pripravený na použitie
Rýchla ďalšia úprava

1
2
3
4
5

Priemerná spotreba 1,7 kg/m2

Odporúčame s
HYDROSOL Polyurethane 2K, HYDROSOL 
Express 1K, JUPOL Strong/JUPOL Gold

=
== == == ==

 
Vodotesné hmoty    |   Dekoratívna vodotesná ochrana9.2

doba schnutia pre ďalšiu úpravu cca 2 hod.

minimálna hrúbka vrstvy 1 mm

Trvanlivosť:

Trvanlivosť:

Tónovanie

minimálne 12 mesiacov

minimálne 12 mesiacov

Vzorkovník JUB Favourite feelings
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1,7 kg/m2

 
Vodotesné hmoty    |   Dekoratívna vodotesná ochrana9.2

Priemerná spotreba 1,7 kg/m2

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov
HYDROSOL Decor floor

Dekoratívna vodoodpudivá hmota

Zhotovenie dekoračného povrchu vo vybranom odtieni
Vhodnosť na podlahové povrchy Potvrdená protišmykovosť meraniami
Dokonalá vodoodpudivosť
Možnosť tónovania
Jednoduchá aplikácia

TOP VÝBER pre dekoratívnu ochranu podlahových povrchov 
zaťažených vodou a vlhkosťou, najmä pri nových kúpeľniach 
alebo renovácii existujúcich.

Cenovo dostupné oproti klasickým keramickým obkladom
Jednoduchá realizácia rekonštrukcie kúpeľne alebo podobných priestorov 
bez zbytočné odstraňovanie starých náterov
Top trendy vzhľad
Jednoduchá údržba
Jednoduchá inštalácia
Rýchla realizácia

1
2

3
4
5
6

Odporúčame s
HYDROSOL Polyurethane 2K,
HYDROSOL Express 1K

=
== == == ==

Protišmyk systému :

So štandardným systémom HYDROSOL Decor 
Floor + HYDROSOL Polyurethane 2K 
je protišmyk porovnateľný s triedou R10. 
Poskytnúť väčšiu protišmykovosť je možné 
s pridaním do systému protišmykový prášok 
HYDROSOL Anti-slipčo zvyšuje protišmyk 
na triedu R12

Drsnosť systému: ~ 1,49 mm 

Priemerná spotreba 0,13 kg/m2

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov
HYDROSOL 

Polyurethane 2K
Veľmi vodoodpudivý 

dvojkomponentný bezfarebný náter
Úplná vodoodpudivosť
Vysoká odolnosť na mechanický oder
Odolnosť proti chemikáliám
Odolnosť proti UV žiareniu

TOP VÝBER na ochranu povrchov, kde je zvýšené zaťaženie 
vlhkosťou, vodou a mechanickým oderom.

Jednoduchá údržba
Veľmi dlhá životnosť
Jednoduché čistenie rias a plesní
Jednoduchá aplikácia
Nízka spotreba
Rýchle schnutie

1
2
3
4
5
6

Odporúčame s
HYDROSOL Decor base, HYDROSOL Express 1K, 
JUPOL Strong/JUPOL Gold

=
== == == ==

doba schnutia cca 24 hod. 

Tónovanie Vzorkovník JUB FF: C-F
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Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

HYDROSOL Express 1K
Predpripravená vodotesná hmota

Jednoduché nanášanie
Rýchle schnutie
Vysoká elasticita už pri 1 mm

TOP VÝBER na náročné vnútorné povrchy ako sú napr. 
hydroizolácia pod keramickými obkladmi v kúpeľni a 
na vyhotovenie dekoratívnej záverečnej vrstvy 
v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou.

Cenovo výhodný systém bez obkladačiek
Odolnosť proti plesni a riasam
Rýchlejšia realizácia - rýchle nanesenie nasledujúcej vrstvy
Pripravená na použitie
Nízka spotreba
Jednoduché nanášanie s rôznym náradím

1
2
3
4
5
6

Priemerná spotreba 
1,3 kg/m2 na vrstvu hrúbky 1 mm

Odporúčame v systéme: HYDROSOL Express,
HYDROSOL Renovation
Odporúčame s: AKRINOL Super grip, 
HYDROSOL Tesniace pásky /HYDROSOL 
Tesniace manžety, JUPOL Strong

      EN 12004

minimálna hrúbka na dosiahnutie 
vodotesnosti 1 mm

prípustný tlak vody 1,5 baru

 
Vodotesné hmoty9.3

HYDROSOL  
Superflex 2K

Elastická vodotesná hmota
Výborne premosťuje trhliny do 0,75 mm
Jednoduché nanášanie
Veľmi dobrá prídržnosť
Vysoká elasticita pri hrúbke 2 mm
Vynikajúca vodoodpudivosť
Ochrana proti pozitívnemu a negatívnemu tlaku vody
Súčasť ETA - 09/0393 - JUBIZOL EPS

TOP VÝBER na viac zaťažené vnútorné a vonkajšie povrchy 
ako sú bazény, terasy, kúpeľne a na úpravu sokla pri fasádach.

Dlhodobá vodotesná ochrana
Zabraňuje degradácii betónu
Možnosť nanesenia len v 2 vrstvách
Univerzálnosť použitia
Mimoriadne ľahká na nanášanie
Nemá korozívne účinky na železo
Možné priame nanášanie na EPS

1
2
3
4
5
6
7

Priemerná spotreba 
cca 1,5 kg/m2 na vrstvu hrúbky 1 mm

Odporúčame v systéme:
HYDROSOL Kúpeľne, sokel v JUBIZOL 
systémoch, JUBIZOL Horizontal
Odporúčame s: HYDROSOL Tesniace pásky
HYDROSOL Tesniace manžety, AKRINOL Flex
AKRINOL Elastic

      EN 12004

minimálna hrúbka na dosiahnutie 
vodotesnosti 2 mm

prípustný tlak vody 3 bary

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov



137www.jub.sk

 
Vodotesné hmoty9.3

HYDROSOL Elastic
Elastická vodotesná hmota

Vysoká elasticita
Výborná prídržnosť
Výborná vodoodpudivosť
Získané osvedčenie o spôsobilosti na kontakt s pitnou vodou
Ochrana proti pozitívnemu a negatívnemu tlaku vody

TOP VÝBER na viac zaťažené vnútorné a vonkajšie povrchy 
ako sú balkóny, terasy a v objektoch, kde sa získava a skladuje 
pitná voda (vodojemy).

Zabraňuje kvitnutiu v škárach a na povrchoch pórovitých obkladov
Nízka priepustnosť pre radón
Zabraňuje degradácii betónu
Jednoduchá aplikácia
Možnosť osadenia mriežky a tesniacich pások
Široké spektrum použitia
Výborná prídržnosť aj na starú keramiku

1
2
3
4
5
6
7

Priemerná spotreba 
cca 1,5 kg/m2 na vrstvu hrúbky 1 mm

Odporúčame v systéme:
HYDROSOL Balkóny
Odporúčame s: HYDROSOL Tesniace pásky
HYDROSOL Tesniace manžety, AKRINOL Flex
AKRINOL Elastic

      EN 12004

minimálna hrúbka na dosiahnutie 
vodotesnosti 3 mm

prípustný tlak vody 1,5 baru

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tesniace pásky a manžety9.4

HYDROSOL Classic

HYDROSOL Samolepiaca 
tesniaca páska

Vodotesná hmota

Tesniaca páska

Jednoduchá aplikácia
Dobrá vodotesnosť
Ľahká spracovateľnosť
Získané osvedčenie o spôsobilosti na kontakt s pitnou vodou
Ochrana proti pozitívnemu tlaku vody, na monolitických betónových 
konštrukciách aj proti negatívnemu tlaku vody

Jednoduché osadenie (nie je potrebné vopred naniesť hydroizolačnú hmotu)
Dobrá prídržnosť
Možné použitie aj pri osadení vonkajších parapetných dosiek
Veľmi dobrá elasticita

TOP VÝBER pre menej náročné vnútorné a vonkajšie tuhé 
povrchy ako napr. oporné a podporné múry, oplotenia a pre 
ochranu ostatných horizontálnych povrchov pred prienikom 
zemnej vlhkosti.

TOP VÝBER pre všetky styky a rohy, kde sa očakávajú väčšie 
deformácie a pre elastické tesnenie dilatačných škár.

Ekonomický výber
Umožňuje konečné vyrovnanie povrchu - vhodné na premaľovanie
Jednoduché použitie

1
2
3

Priemerná spotreba
cca 1,5 kg/m2 na vrstvu hrúbky 1 mm

Odporúčame v systéme:
HYDROSOL Stena

Odporúčame v systéme: 
HYDROSOL Kúpeľne / HYDROSOL Balkóny 
Odporúčame s:
HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic, 
HYDROSOL Expres 1K

      EN 12004

minimálna hrúbka na dosiahnutie 
vodotesnosti 3 mm

prípustný tlak vody 1,5 baru

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov
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HYDROSOL Tesniaca 
páska 120

Tesniaca páska Výnimočná elasticita
Vynikajúca alkalická a teplotná stabilita
Výborná prídržnosť

TOP VÝBER pre všetky styky a rohy, kde sa očakávajú väčšie 
deformácie a pre elastické tesnenie dilatačných škár.

Odporúčame v systéme:
HYDROSOL Kúpeľne / HYDROSOL Balkóny 
Odporúčame s:
HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic, 
HYDROSOL Express 1K

Tesniace pásky a manžety9.4

Odporúčame v systéme:
HYDROSOL Kúpeľne / HYDROSOL Balkóny 
Odporúčame s:
HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic, 
HYDROSOL Express 1K

Odporúčame v systéme:
HYDROSOL Kúpeľne / HYDROSOL Balkóny 
Odporúčame s:
HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic, 
HYDROSOL Express 1K

Odporúčame v systéme:
HYDROSOL Kúpeľne / HYDROSOL Balkóny 
Odporúčame s:
HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic, 
HYDROSOL Express 1K

HYDROSOL Tesniaca 
manžeta

HYDROSOL Vonkajší 
tesniaci rohový prvok

HYDROSOL Vnútorný 
tesniaci rohový prvok 

Manžeta 120 a 350

Vonkajší rohový prvok

Vnútorný rohový prvok

Veľmi dobrá elasticita
Výborná prídržnosť
Jednoduchá aplikácia
Výborná väzba s vodotesnou hmotou po celom povrchu tesniacej manžety

Výnimočná elasticita
Výborná prídržnosť
Vynikajúca alkalická a teplotná stabilita

Výnimočná elasticita
Výborná prídržnosť
Vynikajúca alkalická a teplotná stabilita

TOP VÝBER na tesnenie všetkých stenových prestupov, 
inštalačných prípojok a odpadov.

TOP VÝBER pre vystuženie a ako tesnenie v rohoch pod 
vrstvami keramiky, pretože vonkajšie rohy musia byť 
po celej ploche osadené vo vyhovujúcej tesniacej hmote.

TOP VÝBER pre vystuženie a ako tesnenie v rohoch pod 
vrstvami keramiky, pretože vnútorné rohy musia byť 
po celej ploche osadené vo vyhovujúcej tesniacej hmote.
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Lepidlá na keramické obklady a dlažby9.5

 AKRINOL Flex

AKRINOL Elastic

AKRINOL Uniflex

Flexibilné lepidlo na keramické 
obklady a dlažby (S1)

Elastické lepidlo na keramické 
obklady a dlažby (S1)

Univerzálne flexibilné lepidlo na 
keramické obklady a dlažby

Vynikajúca flexibiita - S1 pre extrémne zaťaženie
Predĺžená doba spracovania
Vynikajúca prídržnosť

Použiteľné na miestach s veľkým zaťažením
Výborná elasticita
Vynikajúca prídržnosť

Výborná prídržnosť
Na lepenie na staré keramické obklady
Dobrá elasticita

TOP VÝBER pre veľmi zaťažené vnútorné a vonkajšie 
frekventované povrchy, kde je očakávané väčšie teplotné 
a fyzické zaťaženie (nákupné centrá, školy, vonkajšia tmavá 
keramika, povrchy s podlahovým vykurovaním, bazény, 
terasy).

TOP VÝBER pre viac zaťažené vnútorné a vonkajšie povrchy, 
kde je očakávané väčšie fyzické a teplotné zaťaženie (povrchy 
s podlahovým vykurovaním, garáže, balkóny, schodiská).

TOP VÝBER pre viac zaťažené vnútorné povrchy (ako napr. 
garáže, povrchy s podlahovým vykurovaním) a stredne 
zaťažené vonkajšie povrchy, vhodné na renovácie.

Možnosť prenášania väčších zaťažení
Veľmi dlhá životnosť
Ľahké nanášanie a spracovanie

Možnosť prenášania väčších zaťažení
Veľmi dlhá životnosť
Ľahké nanášanie a spracovanie
Dlhá doba spracovania

Dlhá životnosť
Ľahké nanášanie a spracovanie
Dlhá doba spracovania

1
2
3

1
2
3
4

1
2
3

Priemerná spotreba 

Priemerná spotreba 

Priemerná spotreba 

2 až 3 kg/m2 

2 až 3 kg/m2 

2 až 3 kg/m2 

Odporúčame v systéme:
HYDROSOL Kúpeľne / AKRINOL Flex base 
Odporúčame s:
AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugamix, 
HYDROSOL Express 1K

Odporúčame v systéme:
HYDROSOL Balkóny / AKRINOL Revital
Odporúčame s:
AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugamix, 
HYDROSOL Superflex 2K

Odporúčame v systéme:
HYDROSOL Balkóny / AKRINOL Revital
Odporúčame s:
AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugamix, 
HYDROSOL Superflex 2K

      EN 12004

      EN 12004

      EN 12004

klasifikácia C2TE S1
zloženie na základe cementu, polymérnych a iných 

špeciálnych prísad

klasifikácia C2T S1
zloženie na základe cementu, polymérnych a iných 

špeciálnych prísad

klasifikácia C2T
zloženie na základe cementu a polymérnych prísad

Trvanlivosť:

Trvanlivosť:

Trvanlivosť:

minimálne 12 mesiacov

minimálne 12 mesiacov

minimálne 12 mesiacov pre 5 kg balenie, 
resp. 6 mesiacov pre 20 kg balenie
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Lepidlá na keramické obklady a dlažby9.5

AKRINOL Classic
Lepidlo na keramické obklady, 

dlažby a pórobetón

Možné nanášať až do 10 mm hrúbky
Výborná prídržnosť
Dobrá elasticita

Pre vnútorné a vonkajšie priestory
Mimoriadne dobrá prídržnosť

TOP VÝBER pre viac zaťažené vnútorné povrchy (schodiská, 
chodby, garáže) a stredne zaťažené vonkajšie povrchy, 
kde vyžadujeme menej presvitajúci podklad lepidla,  
hlavne na sklenené mozaiky a mramor.

TOP VÝBER pre viac zaťažené vnútorné povrchy (povrchy 
s podlahovým vykurovaním) a menej zaťažené vonkajšie 
povrchy, vhodné aj na lepenie pórobetónových blokov.

Neprichádza k vplyvu na svetlejšie škárovacie hmoty
Možnosť vyrovnania menších nerovností
Dlhší čas spracovania
Kratší čas prác pri škárovaní a čistení

Ideálny pomer cena – kvalita
Ľahké nanášanie a spracovanie
Univerzálnosť použitia

1
2
3
4

1
2
3

Priemerná spotreba 

Priemerná spotreba 

2 až 3 kg/m2 

2 až 3 kg/m2 

Odporúčame s:
AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugalux, 
HYDROSOL Express 1K

Odporúčame s:
AKRINOL Super grip, 
AKRINOL Fugalux

      EN 12004

      EN 12004

klasifikácia C2TE
zloženie na základe bieleho cementu 

a iných polymérnych prísad

klasifikácia C1T
zloženie na základe cementu

 

AKRINOL Uniflex white
Lepiaca malta na obklady a dlažby  

s bielym cementom Trvanlivosť:

Trvanlivosť:

minimálne 12 mesiacov

minimálne 12 mesiacov pre 5 kg balenie, 
resp. 6 mesiacov pre 20 kg balenie

B I J E L A  B O J A  •  W H I T E  C
O LO

U
RBI

JE
LA

 BOJA •  WHITE COLOUR
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Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

 Škárovacie hmoty9.6

AKRINOL Fugamix 
Veľmi flexibilná disperzná 

škárovacia hmota
K dispozícii vo viac ako 300 odtieňoch
Pripravená na použitie
Vhodná na prekrytie stávajúcich škár
Dodatočná ochrana pred riasami a plesňami
Vynikajúca flexibilita
Vynikajúca vodoodpudivosť
Odolná proti agresívnejším čistiacim prostriedkom

TOP VÝBER na veľmi zaťažené vnútorné a vonkajšie povrchy 
(sprchovacie boxy, terasy, balkóny, schodiská, povrchy 
s podlahovým vykurovaním).

Veľký výber farebných odtieňov a tým možnosť kombinácie 
v interiéri a exteriéri
Osvieženie starých škár
Pripravenána použitie
Možnosť nanesenia škárovacej hmoty vo väčších vrstvách

1

2
3
4

Odporúčame v systéme:
JUBIZOL Horizontal, HYDROSOL Balkóny, 
HYDROSOL Kúpeľne, AKRINOL Flex base
Odporúčame s:
AKRINOL Flex, AKRINOL Super grip, HYDROSOL 
Express 1K

      EN 12004

hrúbka škáry 6 mm

pevnosť v tlaku >  40 MPa

zatriedenie podľa EN 13888 DG2ArW S2

Tónovanie
Vzorkovník JUB Favourite feelings: 315 vybraných 
odtieňov

Priemerná spotreba 0,5 - 1,5 kg/m2 
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Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

AKRINOL Fugalux
Flexibilná škárovacia hmota

Výborná flexibilita
Vynikajúca vodoodpudivosť
Dodatočná ochrana pred riasami a plesňami
Zvýšená odolnosť proti oderu

TOP VÝBER na viac zaťažené vnútorné a vonkajšie povrchy  
(sprchové boxy, veľmi frekventované povrchy, povrchy 
s podlahovým vykurovaním).

Výborná odolnosť proti vplyvom životného prostredia 
(vznik rias/plesní, oder, absorpcia vody)
Veľmi dobré aplikačné vlastnosti

1

2

Odporúčame v systéme:
HYDROSOL Kúpeľne, AKRINOL Restore, 
AKRINOL Extra light 
Odporúčame s:
AKRINOL Elastic, AKRINOL Super grip, 
HYDROSOL Superflex 2K

      EN 12004

hrúbka škáry 10 mm

pevnosť v tlaku > 20 MPa

zatriedenie podľa EN 13888 CG2ArW

Tónovanie
20 pripravených odtieňov

Priemerná spotreba 0,5 - 1,5 kg/m2 

 
Škárovacie hmoty9.6

10 Biela   11 Jasmín 12 Slon. kosť   13 Béžová   14 Manhattan 18 Hnedá   20 Gaštan  22 Sv. modrá   25 Karamel   111 Natura

112 Cream 113 Vanilla 251 Sienna 211 Red 221 Ocean 171 Grass 141 Silver 142 Antracite 143 Graphite 151 Black

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

Zvýšená odolnosť proti riasam a plesniam
Výnimočná elasticita aj pri extrémnych teplotách
Trvalé elastické tesnenie
Nespôsobuje koróziu
Odolná proti UV lúčom

Znížená možnosť napadnutia povrchu riasami a plesňami
Na poškodenom kovovom povrchu zabraňuje šíreniu korózie
Osadenie skla do drevených, hliníkových alebo PVC rámov
Všestranné použitie
Výborná prídržnosť na väčšinu stavebných materiálov

1
2
3
4
5

tvrdosť 15 - 25 

elastický modul 0,25 - 0,40 Mpa

predĺženie pri roztrhnutí 300 - 400%

teplotná odolnosť - 40°C až + 180°C

Tesniace hmoty9.7

JUBOFLEX Silicone
Silikónová univerzálna tesniaca hmota

TOP VÝBER na tesnenie škár vo vlhkých priestoroch 
(kúpeľne, kuchyne, sprchovacie boxy), kde chceme 
zabezpečiť trvalú elastickú ochranu pred vznikom 
rias a plesní.

Odporúčame v systéme:
HYDROSOL Kúpeľne, HYDROSOL Balkóny, 
všetky AKRINOL systémy 
Odporúčame s:
AKRINOL Fugamix / AKRINOL Fugalux, 
AKRINOL Flex / AKRINOL Elastic / AKRINOL 
Uniflex

Tónovanie
7 pripravených odtieňov

 
M OLD RESISTANT

  

OD
PORNOST NA PLESNI

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

biela               slonová kosť    béžová        manhattan             karamel            transparentná jasmínová      antracit               strieborná                 grafitová   
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0,5 - 1,5 kg/m2 

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

Možnosť premaľovania vnútornými farbami
Bez rozpúšťadiel
Výborná pružnosť

Zvyšuje trvanlivosť stykov
Možnosť použitia aj na nie celkom suchých povrchoch
Výborná prídržnosť na väčšinu stavebných materiálov

1
2
3

zmena objemu pri tvrdnutí < 1%

tvrdosť 15 - 20

elastický modul 0,20 - 0,30 Mpa

predĺženie pri roztrhnutí 500 – 700%

teplotná odolnosť - 40°C až + 90°C

Tesniace hmoty9.7

JUBOFLEX MS
MS polymérna tesniaca  

a lepiaca hmota

TOP VÝBER na lepenie a tesnenie prvkov na veľmi zaťažených 
vnútorných a vonkajších povrchoch (fasády, osadenie vonkajších 
parapetných dosiek, dilatácie, strešný plech).

Odporúčame v systéme:
všetky JUBIZOL systémy, HYDROSOL Express 
1K, HYDROSOL Balkóny, všetky AKRINOL 
systémy
Odporúčame s: 
JUBIZOL dekoratívnymi omietkami, JUPOL 
vnútornými farbami, všetkými fasádnymi 
farbami, všetkými farbami na betón

Biela šedá

Tónovanie
biela, šedá

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Možné premaľovanie vnútornými farbami
Bez rozpúšťadiel
Výborná elasticita

Zvyšuje trvanlivosť stykov
Možnosť použitia aj na nie celkom suchých povrchoch
Výborná prídržnosť na väčšinu stavebných materiálov

1
2
3

tvrdosť 20 - 25

predĺženie pri roztrhnutí 300 – 400%

teplotná odolnosť -20°C až +75°C 

JUBOFLEX Acryl
Akrylátová tesniaca hmota

TOP VÝBER na vyplnenie stykov medzi sadrokartónovými 
doskami a masívnymi časťami budovy v interiéri, ktoré 
chceme premaľovať.

Odporúčame s:
JUPOL vnútornými farbami, TAKRIL, EPOKSIL

Tónovanie
biela

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov
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DEKORATÍVNY 
SYSTÉM

Zhotovenie stien a podláh, ktoré 
efektívne nahrádza keramické povrchy.
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HYDROSOL  
Decor
je dekoratívny vodotesný systém na ochranu 
mokrých a vlhkých povrchov, ktorý efektívne 
nahrádza klasické keramické krytiny

Podľa konečného vzhľadu si môžeme vybrať 
medzi rôznymi prevedeniami stien a podláh.

• Systémy na dekoratívnu úpravu stien:

• HYDROSOL Decor topping

• HYDROSOL Decor smooth wall 
 
Systémy na dekoratívnu úpravu podláh:

• HYDROSOL Decor smooth floor

• HYDROSOL Decor classic

• HYDROSOL Decor betonlook 
 
Hlavné výhody systému:

• výnimočná vodotesná ochrana

• úplná vodoodpudivosť

•  jednoduchá údržba a čistenie, väčšia 
hygiena

• dodatočná ochrana proti vzniku rias a plesní

• výnimočný estetický vzhľad

•  nekonečné možnosti kombinovania 
farebných odtieňov

• jednoduché použitie pri renováciách

Kde môžeme použiť systém HYDROSOL Decor? 

Realizácia systému HYDROSOL Decor je možná ako  
v novostavbách, tak aj pri rekonštrukciách. Pre 
vynikajúcu vodotesnú ochranu a mechanickú  
odolnosť je možné ho aplikovať na vlhkosťou  
a vodou najviac namáhané povrchy ako napr. kúpeľne 
so všetkými prvkami, kuchyne, chodby, schodiská.

Je výbornou voľbou aj do miestností, kde je potrebná 
zvýšená odolnosť proti odieraniu a čisteniu. 

Výborná priľnavosť

Vynikajúca priľnavosť materiálu umožňuje jeho  
použitie na rôznych povrchoch. Možno ho aplikovať 
priamo na betón, poter, vápenno-cementovú omietku 
alebo ho použiť na sadrokartón a iné prvky stavieb 
suchej výstavby. Pri renováciách sa môže aplikovať 
priamo na existujúci keramický obklad. 

Jednoduchá údržba

Jednou z najväčších výhod systému HYDROSOL 
Decor je jednoduché čistenie. Keďže sa pokladá 
bezproblémovo, nevznikajú škáry ako pri klasickej  
verzii s keramickými krytinami, kde by sa mohli 
hromadiť nečistoty. Preto sa ľahko čistí klasickými 
čističmi. Týmto spôsobom sú aj tmely dodatočne 
chránené,  čo predlžuje ich životnosť a poskytuje 
dodatočnú ochranu pred vznikom rias a plesní.



146 www.jub.sk

HYDROSOL
Decor topping
Vzhľad lešteného betónu je čoraz 
obľúbenejšou technikou v kúpeľniach, 
kuchyniach, schodiskách a na rôznych 
kusoch nábytku.

Je tiež známy pod rôznymi menami: beton 
cire, microcement a microtopping.

Systém umožňuje dekoratívnu vodotesnú 
ochranu stien v dvoch rôznych 
realizačných technikách - HYDROSOL 
Decor topping classic a HYDROSOL Decor 
topping relief.

Je to vynikajúca voľba pre sprchové kúty:
• bez spojov
• bez plesní
• jednoduché čistenie

Dekoratívne techniky z produktov  
HYDROSOL Decor base
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Príklady prevedenia dekoratívnej techniky 
HYDROSOL Decor topping

HYDROSOL Decor base je možné tónovať podľa celej vzorkovnice farieb JUB Favorite Feels

HYDROSOL Decor 
topping relief 
white

HYDROSOL Decor 
topping relief 
040B 

HYDROSOL Decor 
topping classic 
050E + 050F

HYDROSOL Decor 
topping classic 
030D

HYDROSOL Decor 
topping classic 020D + 
DECOR Desert black

HYDROSOL Decor 
topping classic 
010B
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V
IA

C 
AKO 10.000 FAREBNÝCH ODTIEŇ

O
V

HYDROSOL
Decor smooth wall
Systém HYDROSOL Decor smooth wall sa používa 
na hladké - jednofarebné steny, kde nechceme 
dekoračnú techniku, ale len jednoducho natretý 
povrch.

Systém sa vyznačuje výbornou farebnou 
kombináciou s ostatnými prvkami a nábytkom  
v miestnosti, keďže je možné ho dokončiť  
vo viac ako 10 000 farebných odtieňoch.

Dekoratívne techniky z produktov  
HYDROSOL Decor base
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HYDROSOL
Dekor smooth floor
Systém HYDROSOL Decor smooth floor sa používa  
na hladké - jednofarebné podlahy.

Technikou zdrsnenia dosiahneme jednotnú  
štruktúru, ktorá príliš nevystupuje do popredia 
a bude pekne ladiť s dekoratívnymi aj hladkými 
úpravami stien.

Ak chceme túto techniku   vylepšiť, môžeme  
to dosiahnuť dodatočnou tenkou vrstvou  
HYDROSOL Decor floor s krásnym  
pieskovým efektom.

Dekoratívne techniky z produktov  
HYDROSOL Decor floor
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HYDROSOL  
Decor classic

Systém HYDROSOL Decor classic bol prvou 
technikou, ktorá sa objavila v systéme úpravy stien a 

podláh bez keramických krytín.

Technika je zdobená jemným a elegantným 
meniacim sa štýlom, na ktorý sa dá pozerať z 

rôznych uhlov. Ak sa pozrieme na techniku   priamo, 
nie je to takmer badateľné, kým pri pohľade z uhla 

sa do popredia dostávajú ťahy hladidla, ktoré sa 
vynárajú ako oblaky z hladiny.

Táto technika sa dá pekne kombinovať aj na povrchu 
steny a tým dosiahneme, že rovnakým produktom a 
rovnakou technikou nenápadne rozžiarime niektoré 

detaily v kúpeľni a iných miestnostiach.

Dekoratívne techniky z produktov   
HYDROSOL Decor floor
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HYDROSOL 
Decor beton look
Surový betónový vzhľad je veľmi obľúbený v modernej architektúre 
na dekoráciu interiéru. Nie náhodou sa prestížny vzhľad betónu, 
ktorý umocňuje aj jeho veľká praktickosť, nachádza v toľkých 
moderných projektoch. Takáto technika vyjadruje pevnosť, 
kompaktnosť a silu, s ktorou vytvárame nadčasový interiér.

S vodotesným produktom HYDROSOL Decor floor sme teraz 
schopní použiť túto techniku   aj na najviac namáhaných povrchoch 
stien a podláh v budovách, kde je neustále prítomná voda a vlhkosť.

Dekoratívne techniky z produktov   
HYDROSOL Decor floor
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HYDROSOL Decor base je možné tónovať podľa celej vzorkovnice farieb JUB Favorite Feels

HYDROSOL Decor classic
020C

HYDROSOL Decor smooth floor
050 D

HYDROSOL Decor beton look
040D

HYDROSOL Decor smooth floor
050D + 020C

HYDROSOL Decor classic 
biela + 010F

HYDROSOL Decor beton look
040D + DIPI Super color čierna 95

Príklady prevedenia podlahového systému 
HYDROSOL Decor floor
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Renovačný 
systém 

HYDROSOL 
Decor 

Renovation
je výbornou voľbou pre 

renováciu povrchov s existujúcim 
keramickým obkladom, keďže 

kúpeľňu je možné renovovať 
rýchlo, jednoducho, bez 

prachu a osekania podkladu 
a predovšetkým v súlade s 

módnymi trendmi. 

Systém sa používa na sanáciu 
povrchov podláh a stien.

Keď premýšľame o rekonštrukcii 
kúpeľne, myslíme na veľa 

faktorov, ktoré tento zážitok 
negatívne ovplyvňujú – 

odstraňovanie keramických 
obkladov, prašnosť, hlasné 

rozbíjanie, dlhodobá realizácia, 
kam likvidovať odpad, ...

S renovačným systémom 
HYDROSOL Decor renovation 
sme tohto všetkého ušetreníPO

PRED
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Výrobky, ktoré predstavujú základ 
systémov HYDROSOL Decor

Penetračný náter
AKRINOL Super grip
Špeciálny adhézny náter pre hladké 
a nenasiakavé povrchy
• poskytuje lepšiu priľnavosť

• obsahuje mikrovlákno

• premosťuje mikrotrhliny

Dekoratívna vodotesná
ochrana steny
HYDROSOL Decor base
Pripravený dekoratívny vodoodpudivý 
tmel
• Farebná karta JUB Favourite feelings

• rýchle schnutie

• vysoká elasticita

Vodotesná ochrana proti 
mechanickému poškodeniu
HYDROSOL Polyurethane 2K
Vysoko odolný bezfarebný náter
• úplná vodeodolnosť

• vysoká odolnosť proti mechanickému oderu

• odolnosť voči chemikáliám

Dekoratívna vodotesná ochrana 
podláh
HYDROSOL Decor floor
Pripravená dekoratívna vodotesná hmota
• Farebná karta JUB Favourite feelings: C - H

• vynikajúca mechanická odolnosť

• jednoduché nanášanie

Základná hydroizolácia 
HYDROSOL Express 1K
Pripravená hydroizolačná hmota
• vynikajúca hydroizolácia

• rýchle schnutie

• vysoká elasticita



155www.jub.sk

HYDROSOL Decor topping
1. HYDROSOL Tesniaci pás
2. HYDROSOL Express 1K (1 vrstva)
3.  HYDROSOL Decor base  

(v požadovanom odtieni - 2 vrstvy)
4.  HYDROSOL Polyurethane 2K  

(2 vrstvy)

HYDROSOL Decor smooth
1. HYDROSOL Tesniaci pás
2. HYDROSOL Express 1K (1 vrstva)
3.  HYDROSOL Decor base 

(netónovaný - 1 vrstva)
5.  JUPOL Strong alebo JUPOL Gold, 

alebo JUPOL Latex (1 - 2 vrstvy) 
tónovaný do požadovaného odtieňu 
s následnou fixáciou s HYDROSOL 
Polyurethane 2K (2 vrstvy)

1 1

2

2

3

5

6

2

3

4

4

B

A

HYDROSOL Decor 
renovation
A.  Existujúca keramická dlažba alebo 

obklad
B. AKRINOL Super grip
Následne môžeme použiť ktorýkoľvek 
stenový, alebo podlahový systém 
HYDROSOL Decor.

HYDROSOL Decor floor
1. HYDROSOL Tesniaci pás
2. HYDROSOL Express 1K (1 vrstva)
6.  HYDROSOL Decor floor  

(v požadovanom odtieni a želanej 
technike - 2 vrstvy)

4.  HYDROSOL Polyurethane 2K (2 vrstvy)
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HYDROSOL systémy9.8

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.

Pre kúpeľne a iné priestory, kde potrebujeme úplnu vodotesnosť.
Systém môžeme použiť tak pri novostavbách ako aj pri rekonštrukciách – ak máme na 
podlahách a stenách stávajuce 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.

Použitie:

1

1

2

3
4

5

6

7

Základný náter (cementové alebo vápennocementové 
podklady): JUKOL Primer (1:1 riedenie vodou)
Hydroizolácia: 1. vrstva HYDROSOL Superflex, HYDROSOL Elastic 
alebo HYDROSOL Express (ak použijeme hmotu HYDROSOL 
Superflex alebo HYDROSOL Express nanesenie 1. vrstvy môžeme 
vynechať)
Hydroizolácia: HYDROSOL tesniaca páska alebo manžeta
Hydroizolácia: 2. vrstva HYDROSOL Superflex, HYDROSOL 
Elastic alebo HYDROSOL Express +  JUBIZOL výstužná mriežka 
(podlahy)
Hydroizolácia: 3. vrstva HYDROSOL Superflex, HYDROSOL Elastic 
alebo HYDROSOL Express
Lepenie keramiky: AKRINOL Elastic, AKRINOL Flex alebo 
AKRINOL Uniflex
Škárovanie: AKRINOL Fugamix alebo AKRINOL Fugalux

2

3

3

4

4

5

6

7
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HYDROSOL systémy9.8

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.

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.

Sanácia alebo spevnenie rohov:  JUBIZOL rohový profil a JUBIZOL Lepiaca malta
Základný náter: JUKOL Primer (1:1 riedenie vodou)
Hydroizolácia: 1. vrstva HYDROSOL Superflex alebo HYDROSOL Elastic (ak použijeme hmotu HYDROSOL Superflex 
nanesenie 1. vrstvy môžeme vynechať)
Hydroizolácia: HYDROSOL tesniaca páska
Hydroizolácia: 2. vrstva HYDROSOL Superflex alebo HYDROSOL Elastic + JUBIZOL výstužná mriežka
Hydroizolácia: 3. vrstva HYDROSOL Superflex alebo HYDROSOL Elastic
Lepenie keramiky:  AKRINOL Elastic alebo AKRINOL Flex
Škárovanie:  AKRINOL Fugamix

Použitie:

1
2
3

4
5
6
7
8

3
5

6

7

1

4

4

2

8
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HYDROSOL systémy9.8

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.

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.

Hydroizolácia: 
3x nanesenie hmoty HYDROSOL
Dekoratívna ochrana: 
2x farba na betón TAKRIL

Hydroizolácia:
3x nanesenie hmoty HYDROSOL Classic
Ochrana hydroizolácie

Použitie:

1

2

1

2

2

1

1 2
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AKRINOL systémy9.9

AKRINOL Flex base
Systém na položenie keramickej 

dlažby na flexibilný podklad

Systém používame tam, kde očakávame väčšie pohyby v podklade ako napr. pri suchej výstavbe, kde 
je potrebné prvky vhodne esteticky a funkčne ochrániť. Dôležitou súčasťou systému je vodotesná 
hmota HYDROSOL Superflex, do ktorej je osadená mriežka.Spolu prispievajú k väčšej pružnosti 
systému a následne k jeho trvanlivosti a stabilite.

Na montáž keramiky na steny a podlahy montovaných objektov
Na úpravu prvkov suchej výstavby (sadrokartónové dosky, OSB dosky,...)

Flexibilný podklad: OSB dosky, sadrokartónové dosky a pod.
Základný náter: AKRINOL Super grip
Hydroizolácia: 1. a 2. vrstva HYDROSOL Superflex alebo HYDROSOL Elastic
Výstužná vrstva: výstužná mriežka
Lepenie keramiky: AKRINOL Elastic alebo AKRINOL Flex
Škárovanie: AKRINOL Fugamix
Tesnenie stykov (medzi dlaždicami): JUBOFLEX Silicone
Tesnenie stykov (medzi dlažbou a stenou): JUBOFLEX Acryl

Použitie:

1

2

3

3

4

5

6

1
2
3
4
5
6
7
8

7

8
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AKRINOL systémy 9.9

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.

Chceme jednoduchým spôsobom obnoviť vzhľad priestoru
Stará keramika má dobrú prídržnosť na podklad, resp. nechceme ju z akéhokoľvek 
dôvodu odstrániť 
Chceme namontovať podlahové vykurovanie

Stará keramická dlažba
Základný náter: AKRINOL Super grip
Elektrické podlahové vykurovanie – podľa potreby
Podlahová vyrovnávacia hmota – JUBOFLOOR 1-10 (pri použití podlahového 
vykurovania, v opačnom prípade môžeme túto vrstvu vypustiť)
Lepenie keramiky: AKRINOL Uniflex, AKRINOL Elastic alebo AKRINOL Flex
Škárovanie: AKRINOL Fugalux
Tesnenie stykov (medzi dlaždicami): JUBOFLEX Silicone
Tesnenie stykov (medzi dlažbou a stenou): JUBOFLEX Acryl

Použitie:

1
2
3
4

5
6
7
8

2

3 4

5

6

7

8

1
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AKRINOL systémy9.9

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.

Najskôr sanácia poškodených vonkajších a vnútorných betónových povrchov
Dobrá vodotesnosť 
Systém veľmi dobre prenáša zaťaženia vplyvom teplotnej rozťažnosti povrchov

Poškodený betónový povrch
Sanačná malta: JUBOSAN C120 (ak je betónový povrch 
poškodený až do výstuže použijeme ešte aj antikoróznu 
spojovaciu maltu JUBOSAN C110)
Hydroizolácia: 1. a 2. vrstva HYDROSOL Superflex alebo 
HYDROSOL Elastic
Výstužná vrstva: výstužná mriežka
Lepenie keramiky: AKRINOL Elastic alebo AKRINOL Flex
Škárovanie: AKRINOL Fugamix
Tesnenie stykov (medzi dlažbou): JUBOFLEX Silicone

Použitie:

1

2

3

3

4

5

6

1
2

3

4
5
6
7

7
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Vybrané referenčné objekty systému HYDROSOL Decor

Central Hotel Ljubljana
foto credits: Janez Marolt 

Central Hotel Ljubljana
foto credits: Janez Marolt 



163www.jub.sk

Triangel boutique hotel Kranjska Gora

Triangel boutique hotel Kranjska Gora
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Triangel boutique hotel Kranjska Gora
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súkromný dom Tabor

súkromný dom Tabor
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Hotel Histrion Portorož

Hotel Histrion Portorož

Hotel Histrion Portorož
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Prostriedky 
na tónovanie10

10
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Na tónovanie farieb máme v ponuke niekoľko rôznych tónovacích prostriedkov: 
od známych „DIPI“ pre každého majstra, po tónovacie prostriedky pre 
profesionálne použitie v tónovacom systéme JUMIX.

Zákazník si na tónovacom systéme môže vybrať z niekoľko tisíc odtieňov 
– čo je dôležité, pretože farba je zvyčajne posledná pri riešení priestoru.

Odtiene je možné si vybrať zo vzorkovníka JUB Favourite feelings, JUB Farby 
a omietky, NCS atď..

Prostriedky 
na tónovanie
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O 30% väčšia farebná kvalita v porovnaní s klasickými tónovacími 
prostriedkami
Príťažlivé a atraktívne odtiene
Možnosť miešania medzi sebou
Vysoká stabilita odtieňov
Na vodnom základe

Možnosť rýchleho výberu a prípravy odtieňa na mieste realizácie
Jednoduché a rýchle tónovanie

1
2

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE Nie je vhodné ako samostatný náter

Tónovanie vnútorných maliarskych farieb JUPOL10.1

DIPI Super color
Prostriedok na tónovanie vnútorných 

disperzných náterov  

TOP VÝBER na tónovanie vnútorných maliarskych 
farieb a akrylátového tmelu na drevo.

Priemerná spotreba 
maximálne 3 nádoby po 100 ml na 15 l farby

Tónovanie
13 základných odtieňov

žltá 5             oranžová 15    červená  25 fialová 35 oker 45         

     hnedá 55         zelená 75             modrá 85           čierna 95                        

O 30% VÄČŠIA FAREBNÁ KVALITA

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

Trvanlivosť: minimálne 36 mesiacov
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Určité odtiene vhodné aj pre exteriér
Umožňuje dosiahnutie intenzívnejších odtieňov
Možnosť miešania medzi sebou
Vysoká stabilita odtieňov
Na vodnom základe

Možnosť rýchleho výberu a prípravy odtieňa na mieste realizácie
Jednoduché a rýchle tónovanie

1
2

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE Nie je vhodné ako samostatný náter

Tónovanie vnútorných maliarskych farieb JUPOL10.1

DIPI Koncentrat
Prostriedok na tónovanie vnútorných 

a vonkajších disperzných náterov

TOP VÝBER na tónovanie vnútorných a s obmedzeniami 
aj fasádnych farieb, krycích náterov na drevo a kov a tmelu 
na drevo na vodnom základe

Priemerná spotreba 
maximálne 2 tuby po 100 ml na 10 l farby

Tónovanie
13 základných odtieňov

05 žltá             15 oranžová    45 oker                  55 hnedá              25 červená

75 zelená 85 modrá 95 čierna   35 fialová   

Farebné odtiene sú len informatívne, reprezentatívna vzorka je uvedená vo vzorkovníku predávajúceho.

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov

Umožňuje miešanie odtieňov podľa rôznych vzorkovníkov
Pre širokú ponuku výrobkov na vodnom základe (maliarske farby, 
omietky, emaily a lazúry, výrobky na dekoratívne techniky atď)
Kompatibilné s väčšinou spojív (akryláty, silikóny, silikáty)
Vynikajúca UV stabilita
Výborná ochrana pred vysušovaním
Na prelievanie a prečerpávanie vhodné tekuté vodné pigmenty
Výnimočne nízke VOC

Vynikajúci vzhľad zafarbeného povrchu
Možnosť kombinovania so všetkými prvkami v priestore
Homogénnosť odtieňa

1
2
3

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE Nie je vhodné ako samostatný náter

Tónovacie prostriedky na profesionálne použitie10. 2

UNIPAS
POS pigmentovacia pasta

TOP VÝBER na tónovanie vnútorných a fasádnych farieb, 
dekoratívnych omietok, náterov na drevo a kov, lazúr 
a výrobkov na náročnú dekoratívnu úpravu povrchov.

Priemerná spotreba 
Závisí od farebného odtieňa a výrobku

Tónovanie
16 základných odtieňov

Trvanlivosť: minimálne 18 mesiacov
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Ostatný doplnkový 
tovar11

800A PASSION 90800B PASSION 95

800C PASSION 100800D PASSION 105800E PASSION 110

800F PASSION 115

800A PASSION 90800B PASSION 95800C PASSION 100800D PASSION 105800E PASSION 110

800F PASSION 115

800A PASSION 90800B PASSION 95800C PASSION 100800D PASSION 105800E PASSION 110

800F PASSION 115

800A PASSION 90800B PASSION 95800C PASSION 100800D PASSION 105800E PASSION 110

800F PASSION 115

450A W
ISDOM

 35450B W
ISDOM

 40450C W
ISDOM

 45450D W
ISDOM

 50450E W
ISDOM

 55

450F W
ISDOM

 60

670A* VITALITY 240

670B* VITALITY 245

670C* VITALITY 250

670D* VITALITY 255

670E* VITALITY 260670F* VITALITY 265

750A JO
Y 155

750B JO
Y 160

750C* JO
Y 165

750D
* JO

Y 170

750E* JO
Y 175750F* JO

Y 180

250A* BEAU
TY 65

250B BEAU
TY 70

250C BEAU
TY 75

250D
 BEAU

TY 80

250E BEAU
TY 85

250F BEAU
TY 90

140A
 FA

M
ILY 245

140B FA
M

ILY 250

140C FA
M

ILY 255

140D
 FA

M
ILY 260

140E FA
M

ILY 265

140F FA
M

ILY 270

VSI ODTENKI
VAŠIH NAJLJUBŠIH 
OBČUTKOV.

• Za vse vrste površin: notranje in zunanje zidne površine, les in kovino.

• Na voljo takoj.

• Na prodajnih mestih z JUMIX mešalnico.

• Sedaj še dodatno odtenki po NOVI JUB barvni karti. 11
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JUMIX Automatický 
dávkovač X-SMART

JUMIX Automatický 
dávkovač HA180

JUMIX Shaker SK-550

JUMIX Automatický dávkovač 
HA480

JUMIX Shaker SK-350

EAN kód/ks MJ Cena €/MJ bez DPH

3838527651064 ks Cena na vyžiadanie

X-Smart automatický dávkovač 16 kanistrov Harbil automatický dávkovač 18 kanistrov

Vibračný shaker SK-550

Harbil automatický dávkovač 18 kanistrov Vibračný shaker SK-350

 

Strojné vybavenie JUMIX11.1

Vzorkovník JUB JUMIX Vzorkovník JUB JUMIX malý

Vzorkovník JUB NCS

Vzorkovník, ktorý vznikol v spolupráci Fakultou 
architektúry poníka:
• 515 príťažlivých odtieňov rozdelených do 11 

farebných skupín
• Tónovanie vo viac ako 40 výrobkoch
• Ďalšie pomôcky, ktoré nasmerujú zákazníka 

pri výbere odtieňov

Menšia verzia vzorkovníka JUB Favourite 
Feelings.

Štandardný vzorkovník s viac ako 2000 
odtieňmi.

Vzorkovníky11.2
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JUPOL Trend valček 180 JUPOL valček 120 JUPOL valček 180
1. Vysoko kvalitná kožušina poskytuje pri maľovaní výborné 

výsledky.
2. Nepotrebujeme stieraciu mriežku.
3. Pri nanášaní farby nie sú viditeľné žiadne stopy okraja 

valčeka.
4. Zabezpečuje rovnomernú štruktúru nanesenej farby.

1. Pri nanášaní farby nie sú viditeľné žiadne stopy okraja 
valčeka.

2. Dobre absorbuje farbu.;
3. Zabezpečuje rovnomernú štruktúru nanesenej farby.

1. Pri nanášaní farby nie sú viditeľné žiadne stopy okraja 
valčeka.

2. Dobre absorbuje farbu.;
3. Zabezpečuje rovnomernú štruktúru nanesenej farby.

JUB Tools11.3

JUPOL valček 250
1. Vysokokvalitná kožušina poskytuje pri maľovaní výborné 

výsledky.
2. Nepotrebujeme stieraciu mriežku.
3. Pri nanášaní farby nie sú viditeľné žiadne stopy okraja 

valčeka.
4. Zabezpečuje rovnomernú štruktúru nanesenej farby.

JUPOL THERMO valček 250 JUPOL Gold valček  250
1. Vysokokvalitná kožušina poskytuje pri maľovaní výborné 

výsledky.
2. Nepotrebujeme stieraciu mriežku.
3. Pri nanášaní farby nie sú viditeľné žiadne stopy okraja 

valčeka.
4. Zabezpečuje rovnomernú štruktúru nanesenej farby.

1. Vysokokvalitná kožušina poskytuje pri maľovaní výborné 
výsledky.

2. Nepotrebujeme stieraciu mriežku.
3. Pri nanášaní farby nie sú viditeľné žiadne stopy okraja 

valčeka.
4. Zabezpečuje rovnomernú štruktúru nanesene farby.

Fasádny valček 250
1. Zabezpečuje dobrú výdatnosť farby.
2. Ľahká manipulácia.
3. Pri nanášaní farby nie sú viditeľné žiadne stopy okraja 

valčeka.
4. Zabezpečuje rovnomernú štruktúru nanesenej farby.

AKRINOL Celulózna škárovacia huba
1. Celulózna škárovacia huba na škárovanie 

s AKRINOL Fugamix.
2. 190x120x40 mm.

AKRINOL Škárovacie hladidlo
1. Gumové hladidlo na škárovanie keramiky so škárovacími 

hmotami AKRINOL.
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Objem plnenia pred a po tónovaní11.5

Ďalšie informácie ohľadom dostupnosti odtieňov

Odtiene podľa vzorkovníka JUB Farby 
a omietky, ktoré nie sú dostupné pre 

vonkajšie povrchy

Odtiene podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, 
ktoré sú dostupné pre vonkajšie povrchy len v niektorých 

materiáloch, ale vhodné na použitie na celej 
ploche budovy

Odtiene podľa vzorkovníka JUB Farby a omietky, 
ktoré sú dostupné pre vonkajšie povrchy s obmedzeniami 

(pri niektorých materiáloch a vybraných fasádnych 
systémoch a len pre menšie plochy)

Odtiene končiace na číslice  0 alebo 1, ktoré sa tónujú v JUBIZOL 
Acryl finish S / JUBIZOL Unixil finish S a patria do triedy medium

Odtiene končiace na číslicu 2, ktoré sa tónujú 
z JUBIZOL Trend finish S a patria do triedy intenziva

COOL odtiene podľa vzorkovníka JUB Favourite 
Feelings, ktoré sú dostupné vo výrobkoch JUBIZOL 

Trend finish S / T a TRENDCOLOR

COOL odtiene podľa vzorkovníka JUB Farby 
a omietky, ktoré sú dostupné vo výrobkoch 

JUBIZOL Trend finish S / T a TRENDCOLOR

Odtiene série C a D podľa vzorkovníka 
JUB Favourite feelings, ktoré sú dostupné 

v TRENDCOLOR a NIE v ACRYLCOLOR

Odtiene podľa vzorkovníka JUB Farby 
a omietky, ktoré sú dostupné 

v TRENDCOLOR a NIE v ACRYLCOLOR

11.4

1264, 1265, 1285, 1295, 1305, 1315
2261, 2262, 2263, 2282, 2283, 2284, 2292, 2293, 2294, 2302, 2303, 2304, 2312, 2313, 2314, 2332
3260, 3281, 3291, 3301, 3311, 3331, 3361
4280, 4290, 4300, 4310, 4360, 4590, 4591, 4592
5550, 5551, 5552, 5560, 5561, 5562, 5572, 5580, 5581, 5582

1235, 1245, 1335, 1344, 1345, 1355, 1365, 1374, 1375
2061, 2062, 2233, 2234,2242, 2243, 2244, 2322, 2333, 2334, 2341, 2342, 2343, 2352, 2353, 2354, 2363, 2364, 2371, 2372, 2373, 2381, 2382
3060, 3241, 3340, 3450, 3480
4600, 4601, 4602, 4610, 4611, 4612
5510, 5511, 5512, 5520, 5521, 5522, 5620, 5621, 5622, 5630, 5631, 5632

1090, 1110, 1120, 1130, 1140, 1141, 1180, 1181, 1190, 1191, 1200, 1201, 1210, 1211, 1212, 1250, 1251, 1270, 1271, 1440, 1460, 1490, 1500, 1501, 1502
2232, 2321, 2391, 2431
3170, 3221, 3231, 3320, 3351, 3370, 3380, 3390, 3420, 3430, 3470
4220, 4230, 4240, 4330, 4350, 4640, 4650, 4660
5530, 5531, 5532, 5540, 5541, 5542, 5570, 5571

4641, 4651, 4661

1212, 1502, 5632

010C, 020C, 030A, 050A, 060A, 070A, 080A, 090A, 090C, 100A, 100C, 110A, 120A, 130A, 140A, 150A, 160A, 170A, 190A, 
200A, 220A, 230A, 290A, 
310A, 320A, 330A, 340A, 380A, 400A, 385A, 
190B, 400B, 385B, 060B, 120B, 030B, 070B, 080B, 100B, 090B, 110B, 040B, 020B, 010B 

4660, 1500, 1501, 1490, 3420, 1190, 1140, 1130, 1120, 1090

190C, 385C, 390C, 420C, 430C, 480C, 490C, 660C, 670C, 710C, 740C, 750C, 770C, 790C, 800C, 820C, 800D, 820D

1502, 2012, 2062, 2222, 2232, 2432, 4612, 5512, 5522, 5622

Objem plnenia po natónovaní MJ Objem plnenia bázy pred tónovaním

1000 1001 2000

0,65 l 0,585 0,65 0,6175

0,75 l 0,675 0,75 0,7125

2 l 1,8 2 1,9

2,25 l 2,025 2,25 2,1375

5 l 4,5 5 4,75

10 l 9 10 9,5

15 l 13,5 15 14,25

25 kg 24 25 24

Nový spôsob plnenia balení NEMÁ VPLYV na tónovanie na miešacích zariadeniach.
Proces výberu receptúr, báz a tónovania zostáva rovnaký, ako bol doteraz, zmenené je iba vyhlásenie výrobku. To znamená, že pri tónovaní 
nesmieme zmeniť objem bázy v programe na miešacom zariadení, pretože ten už zohľadňuje skutočné plnenie bázy pred tónovaním. 
V programe na miešacom zariadení sa VŽDY UVÁDZA konečný objem výrobku po natónovaní, čo je uvedené aj v nasledovnej tabuľke:
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Legenda piktogramov11.8

štetec 

hladidlo

 
špachtľa

striekacie 
zariadenie

murársky 
mlynček

handra

vyrovnávanie 
drevenou latou

pracovná 
teplota

náradie 
umyjeme 
vodou

Odolná proti 
UV žiareniu

JUMIX 
tónovanie

valček

zubové 
hladidlo

striekacia 
pištoľ

murárska 
lyžica

špachtľa 
na škárovanie

drevené 
hladidlo

miešanie

nevystavovať 
slnku

vonkajšie 
použitie

vnútorné 
a vonkajšie 
použitie

aplikácia so 
zariadením 
na striekanie

penový valček

gumená 
špachtľa

murárska 
naberačka

huba

nôž 

ponáranie

zahladenie 
do kruhu

zabráňte 
kontaktu 
s pokožkou 
a očami

vnútorné 
použitie
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vydal  JUB, a.s. Stará Vajnorská 17/A, 831 04 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 0911 472 207 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. 
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.
design               FELICIJAN SEDMAK d.o.o.            
tlač                     Tlačiareň i+i print, spol. s r. o.

Aktuálny zoznam obchodných partnerov a JUMIX miešacích centier na Slovensku nájdete na www.jub.sk/kontakty .

Všetky dôležité dokumenty, technické listy produktov, technologické návody ako aj všeobecné obchodné podmienky 

a reklamačný poriadok hľadajte na www.jub.sk .

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach: JUB a.s.                             JUB Slovensko                                  JUB Slovakia

IMPRESSUM

JUB, a.s.
Stará Vajnorská 17/A
831 04 Bratislava
Člen Skupiny JUB

Prevádzka:
Stará Vajnorská 17/A
831 04 Bratislava
T: 02/43 63 17 61
E: jub@jub.sk

Na Bystričku 39
036 01 Martin
T: 043/324 96 53
E: jub.mt@jub.sk

Južná trieda 66
040 01 Košice
T: +421  911 472 207
E: odbyt.ke@jub.sk




