
Ustvarjamo prijeten,  
varčen in trajen dom.
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Zakaj vgraditi toplotno- 
izolacijski sistem JUBIZOL

Finančni prihranek
Neizolirani ali toplotno slabo izolirani bivalni objekt na različne načine izgublja velike količine toplotne 

energije. Fasadni obod lahko predstavlja 30 do 50 odstotkov izgube energije. Prihranek ne nastaja 
samo pozimi, temveč tokom celotnega leta, torej tudi v poletnem obdobju pri hlajenju objektov.

Z vgradnjo toplotnoizolacijskega sistema JUBIZOL in zadostno debelino izolacijskega mate-
riala bomo porabo energije za ogrevanje znižali do 40 odstotkov.

Izboljšanje bivalnih pogojev
Nezadostna in pomanjkljiva toplotna izolacija je vzrok slabih bivalnih pogojev tako v zimskem kot 

tudi v poletnem času. Nezadostna toplotna izolacija objekta dovoljuje povečano izmenjavo to-
plote in tako bistveno vpliva na kakovost bivalnih pogojev. Pri preveč izsušenem zraku nastaja 
povečana količina prahu, ki draži naše dihalne organe, pri visoki, trajni vlagi in vplivih okolja pa 
lahko pride do razvoja zidnih plesni. Slednje oddajajo v okolje veliko število spor, ki jih vdihavamo, 
kar lahko pogosto povzroči bolezni dihal. 

JUBIZOL fasadni toplotnoizolacijski sistem izpolnjuje zahteve po zadostni in učinkoviti to-
plotni izolaciji in zagotavlja odlične bivalne pogoje. Z vsemi proizvodi zagotavljamo vi-
soko raven ekološke osveščenosti. 
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Zakaj vgraditi toplotno- 
izolacijski sistem JUBIZOL

Garancijski pogoji
Z večletnimi raziskavami in s preudarnim kombiniranjem komponent toplotnoizolacijskega sistema 

smo med njimi dosegli največje možne sinergijske učinke. S postopki pospešenega staranja in ter-
mičnimi šoki v mikroklimatskih komorah smo za JUBIZOL sisteme potrdili bistveno večjo časovno 
obstojnost in daljšo življenjsko dobo tudi v najbolj zahtevnih pogojih uporabe.

JUB zagotavlja minimalno 10-letno garancijo ter dolgoročno in premišljeno naložbo  
v JUBIZOL toplotnoizolacijski sistem.

Estetski videz objekta
JUBIZOL toplotnoizolacijski sistemi zagotavljajo vrhunske rešitve, kar zadeva estetski videz objekta. 

Zaključni ometi omogočajo videz fasade v zaribani ali glajeni strukturi ter različne zrnavosti. 
JUBIZOL sistemi prav tako omogočajo izbor velikega števila odtenkov in najvišjo obstojnost.  
V JUB Design studiu izdelujemo barvne študije JUBIZOL sistemov  - kreativne rešitve za estetski 
videz objekta.

JUBIZOL toplotnoizolacijski sistemi zagotavljajo vrhunski estetski videz in barvitost.

Izdelano v Sloveniji
JUBIZOL toplotnoizolacijski sistem je v celoti izdelan v Sloveniji in tudi vse komponente so proizve-

dene lokalno.

JUBIZOL – proizvedeno v Sloveniji!
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JUBIZOL toplotnoizolacijski 
sistemi že 45 let 

JUB velja za najstarejšega proizvajalca zidnih barv v Sloveniji in v celotni regiji. Začetki proizvodnje 
mineralnih barv v Dolu pri Ljubljani, kjer se še danes nahaja sedež podjetja, segajo v leto 1875. 
Skoraj 140 let poslovanja je največje zagotovilo, da podjetje JUB d.o.o. proizvaja kakovostne izdelke 
v zadovoljstvo kupcev. Toplotnoizolacijski sistem JUBIZOL je tradicionalni izdelek podjetja JUB. Letos 
praznujemo 45. obletnico vgradnje prvega toplotnoizolacijskega sistema našega podjetja. 

Dolgoletne izkušnje in uporaba najsodobnejših 
sestavin so zagotovilo, da lahko od sedaj nudimo 
na toplotnoizolacijski sistem JUBIZOL minimalno 
10-letno garancijo na osnovne funkcionalne 
lastnosti, obenem pa še zagotovimo do 40% 
prihranek energije. Toplotno izoliranje stavb je 
eden od najučinkovitejših ukrepov za zmanjšanje 
porabe energije in posledično izpustov 
toplogrednih plinov v okolje. Vplive človeškega 
ravnanja na okolje moramo spremljati celostno, 
kar prepoznavamo kot trajnostnost.

JUBIZOL toplotnoizolacijski sistemi so razviti v skladu s sistemom trajnostnega gradbeništva.
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JUBIZOL  
vrhunska kakovost 

Vrhunsko kakovost JUBIZOL toplotnoizolacijskih sistemov potrjujejo rezultati raziskav na lastnih 
inovativnih fasadnih poligonih in v najsodobneje opremljenih laboratorijih TRC JUB - Tehnološko 
raziskovalnega centra. Tudi rezultati kontrolnih testiranj in certificiranj v pooblaščenih ustanovah 

doma in v tujini potrjujejo pravo smer 
razvoja JUBIZOL sistemov.

S postopki pospešenega staranja in 
termičnimi šoki v mikroklimatskih 
komorah smo za JUBIZOL sisteme 
potrdili bistveno daljšo življenjsko 
dobo tudi v najbolj zahtevnih 
eksploatacijskih pogojih, s tem pa smo 
postavili temelje za optimizacijo in 
minimiziranje vzdrževalnih posegov na 
toplotnoizolacijskih sistemih JUBIZOL. 
Z lastno proizvodnjo ekspandiranega 
polistirena zagotavljamo popoln 
nadzor nad vsemi komponentami, ki 
so vgrajene v sistem.



JU
BI

ZO
L 

– 
Fa

sa
dn

i s
ist

em
i p

o 
m

er
i

6 www.jub.eu

JUBIZOL 
strokovnost zagotovljena

Organiziramo najrazličnejša strokovna 
in praktična usposabljanja s področja 
vgradnje  zaključnih slojev v 
gradbeništvu. Izvajalci gradbenih 
del tako pridobijo nujno potrebna 
znanja za strokovno vgradnjo naših 
toplotnoizolacijskih sistemov. 

 

Za podporo projektantom, arhitektom 
in investitorjem smo izdelali program 
izračunov gradbene fizike, izvedbe 
gradbenih detajlov, sidranje glede  
na vetrne cone in podobno.
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JUB Design Studio 
da boste lažje izbrali

Razstavno-prodajni salon JUB Design studio, ki se nahaja v  okviru prostorov podjetja v Dolu pri Ljubljani, 
je namenjen pridobivanju kreativnih idej za vsak dom.  V njem je na razpolago največje število vzorcev, 
panojev in drugih eksponatov z razstavljenimi vzorci naših materialov.  V JUB Design Studiu sta vam na 
voljo arhitekt svetovalec, ki vam bo svetoval pri izbiri barv za interier in eksterier, in tehnični svetovalec, 
ki vam bo nudil strokovno pomoč pri izbiri materialov za posamezno podlago ter svetoval pri izbiri 
primerne zaščite fasade z izračunom prihranka stroškov energije ob posamezni vrsti fasadnega sistema. 
Računalniška aplikacija JUB Design studio na spletni strani je prava rešitev za izdelavo barvnih študij in 
strokovnega svetovanja pri izboru JUBIZOL sistemov. 
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JUBIZOL 
fasadni sistemi po meri

Fasadni toplotnoizolacijski sistem JUBIZOL izpolnjuje zahteve po zadostni in učinkoviti toplotni izolaciji 
zunanjih zidov zgradbe, ščiti fasadne površine pred atmosferskimi obremenitvami in uresničuje želje 
po estetskem videzu objekta. 

Življenjska doba, gradbeno-fizikalne in 
druge lastnosti toplotnoizolacijskega 
sistema JUBIZOL so odvisne od izbrane 
vrste in debeline izolacijske obloge, vrste 
uporabljene lepilne malte, debeline in vrste 
v sistem vgrajenega osnovnega ometa, pa 
tudi od zaključne obdelave sistema oziroma 
vrste, barvnega odtenka, zrnavosti in drugih 
lastnosti vanj vgrajenega zaključnega ometa. 

Z večletnimi raziskavami in s preudarnim 
kombiniranjem komponent smo med njimi 
dosegli največje možne sinergijske učinke. 
Tako smo ustvarili preverjeno najboljše 
sisteme med kontaktnimi fasadnimi 
toplotnoizolacijskimi sistemi.
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JUBIZOL Standard 
prva izbira profesionalcev

Sistem JUBIZOL Standard temelji na znanju in izkušnjah, ki smo jih v preteklih štirih desetletjih 
pridobili pri vgradnji več kot 10 milijonov m2 kontaktnih fasadnih toplotnoizolacijskih sistemov na 
izolacijski oblogi iz klasičnega ekspandiranega polistirena. Sistem zadovoljuje potrebe največjega 
števila kupcev. Izvedba je preprosta, zato je prva izbira večine profesionalcev.

Glavne lastnosti

1. Visokokakovosten tradicionalni sistem po izjemno ugodni ceni.

2. Izjemen izbor barvnih odtenkov zaključnega sloja (svetlost Y > 25).

3. Videz glajene ali zaribane fasadne površine različnih zrnavosti.

4. Dolgotrajna odpornost pred okužbo z algami in plesnimi.
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Uporabnost
� za vse vrste masivnih podlag; 
� za fasadne površine, ki so zaščitene pred padavinami z vsaj minimalnimi napušči;
� za povprečne oziroma manj zahtevne eksploatacijske pogoje;
� predvsem za toplotno zaščito novih in toplotno sanacijo obstoječih do 22 m visokih 

stanovanjskih zgradb ter poslovnih, proizvodnih in podobnih objektov.  

Sestava Izdelek Poraba EM

1 izolacijska obloga JUBIZOL EPS-F-W0 (beli brez preklopa) 1 m/m2

2 lepilo EPS lepilna malta ali JUBIZOL lepilo 3,5 - 5 kg/m2

3, 5 osnovni omet EPS lepilna malta 4,5 kg/m2

4 armatura JUBIZOL fasadna mrežica min 145 g/m2 1,1 m/m2

6 osnovni premaz Unigrund 120 - 200 g/m2

7 zaključna obdelava Akrilni glajen omet 1,5 mm 2,5 kg/m2

Akrilni glajen omet 2,0 mm 3,0 kg/m2

Akrilni glajen omet 2,5 mm 5,0 kg/m2

Akrilni zariban omet 2,0 mm 2,5 kg/m2

Akrilni zariban omet 2,5 mm 3,2 kg/m2

Za sistem JUBIZOL Standard je pridobljeno Evropsko tehnično soglasje - ETA. Za vzdrževanje soglasja se enkrat letno 
opravlja nadzor proizvodnje s strani Zavoda za gradbeništvo Slovenije - ZAG.

Sestava
1 �  izolacijska obloga

2 �  lepilo

3 �  osnovni omet

4 �  armatura

5 �  osnovni omet

6 �  osnovni premaz

7 �  zaključna obdelava
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JUBIZOL Comfort 
prva izbira za zahtevnejše

Namenjen je predvsem za objekte višjega bivalnega standarda. Sistem omogoča izbor največjega števila 
odtenkov − od modnih intenzivnih rumenih, oranžnih in rdečih odtenkov, ki jih odlikuje izjemna UV 
obstojnost, do temnejših barvnih odtenkov Unixil cool z Y < 25, ki jih odlikuje do 25 % nižja raven 
segrevanja zaradi nižje absorpcije infrardečega dela svetlobnega spektra. Uporaba mikroarmirane 
malte v osnovnem ometu zagotavlja tudi pri minimalni debelini ustrezne trdnostne lastnosti in 
želeno varnost pri izbiri temnejših zaključnih ometov ali v zahtevnejših mikroklimatskih pogojih.

Glavne lastnosti
1. Nadpovprečen izbor barvnih odtenkov.

2. Nižja raven segrevanja površine (JUBIZOL Comfort z zaključnim slojem UNIXIL Cool).

3. Videz prefinjene glajene fasadne površine različnih zrnavosti.

4. Dolgotrajna odpornost pred okužbo z algami in plesnimi.
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Uporabnost
� za vse vrste masivnih podlag; 
� za moderna urbana okolja s fasadno arhitekturo v modernih intenzivnih in temnejših barvnih tonih;
� za fasadne površine, ki so zaščitene pred padavinami z vsaj minimalnimi napušči;
� za zahtevnejše eksploatacijske pogoje, v primeru zaključnih ometov v modernih  

intenzivnih in temnejših barvnih tonih;
� za toplotno zaščito novih in toplotno sanacijo obstoječih do 22 m visokih stanovanjskih, 

poslovnih in drugih objektov.

UNIXIL G Cool - IR odbojni siloksaniziran akrilni glajen omet, ki ga odlikuje do 25% nižja raven 
segravanja površine. Za izdelavo odtenkov se uporabljajo specialni IR odbojni pigmenti, ki so plod 
večletnih raziskav, financiranih s strani sredstev EU. Preprečujejo prekomerno raztezanje fasadnih 
površin zaradi pregrevanja. Omogočajo uporabo odtenka na celotni površini objekta.

Sestava Izdelek Poraba EM

1 izolacijska obloga JUBIZOL EPS-F-W2 (beli z luknjami) 1 m/m2

2 lepilo JUBIZOL lepilna malta 3,5 - 5 kg/m2

3, 5 osnovni omet JUBIZOL lepilna malta 4,5 kg/m2

4 armatura JUBIZOL fasadna mrežica min 160 g/m2 1,1 m/m2

6 osnovni premaz Unigrund 120 - 200 g/m2

7 zaključna obdelava Unixil G 1,5 mm 2,5 kg/m2

Unixil G 2,0 mm 3,1 kg/m2

Za sistem JUBIZOL Comfort je pridobljeno Evropsko tehnično soglasje - ETA. Za vzdrževanje soglasja se enkrat letno 
opravlja nadzor proizvodnje s strani Zavoda za gradbeništvo Slovenije - ZAG.

Sestava
1 �  izolacijska obloga

2 �  lepilo

3 �  osnovni omet

4 �  armatura

5 �  osnovni omet

6 �  osnovni premaz

7 �  zaključna obdelava



JU
BI

ZO
L 

– 
Fa

sa
dn

i s
ist

em
i p

o 
m

er
i

14 www.jub.eu

JUBIZOL Premium 
tehnološko dovršen 
toplotnoizolacijski sistem

Namenjen je toplotni zaščiti prestižnih objektov, ki jim s skrbno izbrano paleto belih in svetlih pastelnih 
odtenkov zagotavljamo eleganco in všečen minimalizem. Visoka vodoodbojnost in manjše navzemanje 
umazanije, ki sta rezultat izsledkov nanotehnologije, omogočata uporabo sistema tudi na padavinam 
izpostavljenih fasadnih ploskvah visokih objektov. Sistem je še posebej primeren v onesnaženem okolju 
mestnih in industrijskih središč, v slanem obmorskem okolju in drugih podobnih okoljih.

Glavne lastnosti
1. Odlična vodoodbojnost in samočistilne lastnosti v primeru zaključnega sloja Nanoxil.

2. Elegantni in minimalistični beli in svetli pastelni odtenki.

3. Videz prefinjene glajene fasadne površine različnih zrnavosti.

4. Dolgotrajna odpornost pred okužbo z algami in plesnimi.

5. Visoka požarna odpornost za različico na lamelah iz mineralne volne.

6. 20 % manjša debelina izolacije, v primeru uporabe EPS grafitni.  
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Uporabnost
� za vse vrste masivnih podlag, za najzahtevnejše eksploatacijske pogoje;
� za toplotno zaščito novih in toplotno sanacijo obstoječih, do 22 m visokih stanovanjskih, 

poslovnih in drugih objektov ali novih, nizkih, moderno oblikovanih prestižnih stanovanjskih, 
poslovnih in drugih zgradb, brez ali z minimalno zaščito fasadnih ploskev pred padavinami,  
ter za toplotno sanacijo enakih obstoječih objektov, tudi v močno onesnaženih okoljih;

� izvedba na lamelah iz mineralne volne za vse vrste javnih in poslovnih zgradb (otroški vrtci, šole, 
bolnišnice, domovi za ostarele) z zahtevo po povečani požarni varnosti ter za toplotno sanacijo 
enakih objektov, prav tako za toplotno zaščito novih, nad 22 m visokih stanovanjskih zgradb in 
toplotno sanacijo enakih objektov − izvedba na lamelah zagotavlja dobro zvočno izolacijo.

Sestava Izdelek Poraba EM

1 izolacijska obloga JUBIZOL EPS-F-G2 (grafitni z luknjami) 1 m/m2

Lamele ali plošče iz mineralne volne za kontaktne fasade 1 m/m2

2 lepilo JUBIZOL Ultralight Fix ali JUBIZOL lepilna malta 3,5 - 5 kg/m2

3, 5 osnovni omet JUBIZOL Ultralight Fix ali JUBIZOL lepilna malta EPS 4,5 kg/m2

volna 7,0 kg/m2

4 armatura JUBIZOL fasadna mrežica 160 g/m2 1,1 m/m2

6 osnovni premaz Unigrund 120 - 200 g/m2

7 zaključna obdelava Silikonski glajen omet 1,5 mm 2,4 kg/m2

Silikonski glajen omet 2,0 mm 3,0 kg/m2

Silikonski zariban omet 2,0 mm 2,8 kg/m2

Nanoxil G 1,5 mm 2,4 kg/m2

Nanoxil G 2,0 mm 3,0 kg/m2

Za sistem JUBIZOL Premium je pridobljeno Evropsko tehnično soglasje - ETA. Za vzdrževanje soglasja se enkrat letno 
opravlja nadzor proizvodnje s strani Zavoda za gradbeništvo Slovenije - ZAG.

Sestava
1 �  izolacijska obloga

2 �  lepilo

3 �  osnovni omet

4 �  armatura

5 �  osnovni omet

6 �  osnovni premaz

7 �  zaključna obdelava



JU
BI

ZO
L 

– 
Fa

sa
dn

i s
ist

em
i p

o 
m

er
i

16 www.jub.eu

JUBIZOL Strong 
sistem proti toči

Priporočamo ga za objekte, ki potrebujejo povečano upogibno in natezno trdnost nosilnih slojev sistema 
ter povečano odpornost fasadne površine na udarce in perforacijo. Oboje dosežemo z odebelitvijo in 
dvojnim armiranjem ter posebej za ta namen izdelanim osnovnim ometom, z mikroarmirnimi dodatki, ki 
vplivajo na povečano upogibno in natezno trdnost. Tako zagotovimo visoko varnost sistema predvsem 
pred poškodbami zaradi ekstremnih vremenskih pojavov (toča, ekstremne deževne padavine z močnim 
vetrom) in vandalizma, pred poškodbami, ki jih na fasadi lahko povzročijo razne živali, pa tudi pred 
poškodbami zaradi velikih toplotnih raztezkov in skrčkov, ki so posledica vgradnje zaključnih ometov 
temnih barvnih tonov. Okrepljen osnovni omet je v vseh opisanih primerih ekonomičen preventivni 
ukrep. Sistem JUBIZOL Strong je uvrščen v četrti, torej najboljši razred skladno z zahtevami FM Approvals 
class 4473 Združenja ameriških zavarovalnic za testiranje strešnih kritin na udarce toče. Omenjena 
razvrstitev pomeni, da na sistemu ni vidnih poškodb ob udarcu ledene krogle premera 5 cm, s hitrostjo 
140 km/h in kinetično energijo 40 J pravokotno na fasadno površino.

Glavne lastnosti
1. Visoka odpornost na točo.

2. Odlična odpornost fasadne površine na udarce in perforacijo.

3. Velika izbira barvnih odtenkov zaključnega ometa (svetlost Y > 25) − Unixil.

4. Dolgotrajna odpornost pred okužbo z algami in plesnimi.
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Uporabnost
� za vse vrste masivnih podlag;
� za toplotno zaščito novih in toplotno sanacijo obstoječih do 22 m visokih stanovanjskih, 

poslovnih in drugih objektov v okoljih z zahtevo po povečani odpornosti pred poškodbami zaradi 
udara toče, vandalizma in poškodb, ki jih povzročajo razne živali, kakor tudi pred poškodbami 
zaradi ekstremnih toplotnih raztezkov in skrčkov.

Sestava Izdelek Poraba EM

1 izolacijska obloga JUBIZOL EPS-F-W0 (beli brez preklopa) 1 m/m2

2 lepilo JUBIZOL Strong Fix 3,5 - 5 kg/m2

3, 5 osnovni omet JUBIZOL Strong Fix 8,4 kg/m2

4 armatura 2x JUBIZOL fasadna mrežica 160 g/m2 2,2 m/m2

6 osnovni premaz Unigrund 120 - 200 g/m2

7 zaključna obdelava Unixil G 1,5 mm 2,5 kg/m2

Unixil G 2,0 mm 3,1 kg/m2

Silikonski glajen omet 1,5 mm 2,4 kg/m2

Silikonski glajen omet 2,0 mm 3,0 kg/m2

Silikonski zariban omet 2,0 mm 2,8 kg/m2

Za sistem JUBIZOL Strong je pridobljeno Evropsko tehnično soglasje - ETA. Za vzdrževanje soglasja se enkrat letno  
opravlja nadzor proizvodnje s strani Zavoda za gradbeništvo Slovenije - ZAG.

Sestava
1 �  izolacijska obloga

2 �  lepilo

3 �  osnovni omet

4 �  armatura

5 �  osnovni omet

6 �  osnovni premaz

7 �  zaključna obdelava
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JUBIZOL Nature 
za vse, ki prisegajo na 
naravne gradbene materiale

Toplotnoizolacijski fasadni sistem po meri tistih kupcev, ki prisegajo na naravne gradbene materiale. 
Za izolacijsko oblogo smo uporabili lamele iz mineralne (kamene) volne, za zaključni sloj pa silikatni 
dekorativni omet. Sistem je negorljiv, zato je uporaben za toplotno zaščito vseh objektov z zahtevo 
po najvišji požarni varnosti. Odlikuje ga tudi visoka paroprepustnost, ki je pri kupcih v večini 
primerov zelo zaželena, silikatni zaključni omet pa sistemu kljub njegovi dobri paroprepustnosti 
zagotavlja še vedno solidno zaščito pred padavinsko vodo.

Glavne lastnosti
1. Sistem iz naravnih gradbenih materialov.

2. Visoka paroprepustnost.

3. Visoka požarna varnost, negorljivost.

4. Dobra zvočna izolativnost.

5. Videz glajene ali zaribane fasadne površine različnih zrnavosti.
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Uporabnost
� za vse vrste masivnih podlag, kjer prevladujejo povprečni oz. manj zahtevni eksploatacijski pogoji; 
� za fasadne površine, ki so pred padavinami zaščitene z vsaj minimalnimi napušči;
� za vse vrste javnih, poslovnih in drugih zgradb (otroški vrtci, šole, bolnišnice, domovi  

za ostarele) z zahtevo po povečani požarni varnosti ter za toplotno sanacijo enakih objektov;
� za toplotno zaščito novih, do 4 etaže visokih stanovanjskih zgradb  

in za toplotno sanacijo takih objektov;
� za toplotno zaščito novih in obstoječih gradbenih objektov z zahtevo po  

povečani paroprepustnosti fasadnega toplotnoizolacijskega sistema.

Sestava Izdelek Poraba EM

1 izolacijska obloga Lamele ali plošče iz mineralne volne za kontaktne fasade 1 m/m2

2 lepilo JUBIZOL Ultralight Fix ali JUBIZOL lepilna malta 3,5 - 5 kg/m2

3, 5 osnovni omet JUBIZOL Ultralight Fix ali JUBIZOL lepilna malta 7,0 kg/m2

4 armatura JUBIZOL fasadna mrežica 160 g/m2 1,1 m/m2

6 osnovni premaz Unigrund 120 - 200 g/m2

7 zaključna obdelava Silikatni glajen omet 1,5 mm 3,0 kg/m2

Silikatni glajen omet 2,0 mm 3,5 kg/m2

Silikatni zariban omet 2,0 mm 2,5 kg/m2

Za sistem JUBIZOL Nature je pridobljeno Evropsko tehnično soglasje - ETA. Za vzdrževanje soglasja se enkrat letno  
opravlja nadzor proizvodnje s strani Zavoda za gradbeništvo Slovenije - ZAG.

Sestava
1 �  izolacijska obloga

2 �  lepilo

3 �  osnovni omet

4 �  armatura

5 �  osnovni omet

6 �  osnovni premaz

7 �  zaključna obdelava
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JUBIZOL Micro Air 
optimalno paropropusten  
sistem

Toplotnoizolacijski fasadni sistem JUBIZOL Micro Air zagotavlja visoko in varno paropropustnost, ob odlični 
toplotni in zvočni  izolaciji. Jedro sistema je inovativna perforirana izolacijska plošča JUBIZOL EPS F-W2 
ali EPS F-G2, ki zagotavlja odlično in varno paroprepustnost. S posebno izbranimi kompomentami 
sistema: Micro Air malto  in Silikatnim zaključnim ometom  smo ustvarili sistem  v katerem ne prihaja 
do kondenza. Optimalna paropropustnost, odlična toplotna in zvočna izolacija v sistemu Micro Air 
ustvarjata prijetne in zdrave klimatske pogoje, ki so osnova dobrega počutja. Jubizol Micro Air sistema 
zagotavljajo enostavnost vgradnje v primerjavi  s klasičnimi sistemi na mineralni volni.

Glavne lastnosti
1. Odlični bivalni pogoji.

2. Visoka paroprepustnost. 

3. Odlična toplotna izolativnost.

4. Dobra zvočna izolativnost.
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Uporabnost
� za toplotno zaščito novih in obstoječih gradbenih objektov z zahtevo po povečani 

paroprepustnosti fasadnega toplotnoizolacijskega sistema;
� za toplotno zaščito novih in obstoječih gradbenih objektov z zahtevo po povečani 

paroprepustnosti fasadnega toplotnoizolacijskega sistema;
� za vse vrste masivnih podlag;
� za fasadne površine, ki so pred padavinami zaščitene z vsaj minimalnimi napušči;
� predvsem za toplotno zaščito novih in toplotno sanacijo obstoječih do 22 m visokih 

stanovanjskih zgradb ter poslovnih, proizvodnih in podobnih objektov.

Sestava Izdelek Poraba EM

1 izolacijska obloga JUBIZOL EPS-F-W2 (beli z lukn.), EPS F-G2 (grafitni. z lukn.) 1 m/m2

2 lepilo JUBIZOL Microair Fix 3,5 - 5 kg/m2

3, 5 osnovni omet JUBIZOL Microair Fix 4,5 kg/m2

4 armatura JUBIZOL fasadna mrežica 145 g/m2 1,1 m/m2

6 osnovni premaz Unigrund 120 - 200 g/m2

7 zaključna obdelava Silikatni glajen omet 1,5 mm 3,0 kg/m2

Silikatni glajen omet 2,0 mm 3,5 kg/m2

Silikatni zariban omet 2,0 mm 2,5 kg/m2

Za sistem JUBIZOL Micro Air je pridobljeno Evropsko tehnično soglasje - ETA. Za vzdrževanje soglasja se enkrat letno 
opravlja nadzor proizvodnje s strani Zavoda za gradbeništvo Slovenije - ZAG.

Sestava
1 �  izolacijska obloga

2 �  lepilo

3 �  osnovni omet

4 �  armatura

5 �  osnovni omet

6 �  osnovni premaz

7 �  zaključna obdelava
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JUBIZOL 
vgradnja toplotno- 
izolacijskega sistema 

Pričetek vgradnje JUBIZOL toplotnoizolacijskega sistema priporočamo na objektu: 

1. ki je v celoti pokrit s končanimi krovsko-kleparskimi deli;

2. ko so fasadni zidovi ali izravnalni ometi stari najmanj en mesec;

3. ko je vgrajeno stavbno pohištvo (okna in vrata);

4. ko so na zunanjih stenah zaključena vsa elektro in druga inštalaterska dela;

5. ko so v notranjosti objekta končana glavna mokra zidarska dela 
(ometi, cementni estrihi in betonski tlaki ipd.).
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Komponente sistema
1. lepilo toplotnoizolacijske obloge;
2. toplotnoizolacijska obloga (plošče iz  

ekspandiranega ali ekstrudiranega polistirena,  
trde plošče ali lamele iz mineralne volne);

3. dvodelna plastična razcepna sidra;
4. osnovni omet (spodnji in zgornji sloj);
5. armaturna mrežica;
6. vmesni premaz in
7. dekorativni omet.

Faze vgradnje sistema

1. Lepljenje izolacijske obloge

Izolacijske obloge se med seboj razlikujejo predvsem po trdnostnih lastnostih, toplotni 
prevodnosti, gorljivosti in paroprepustnosti. Izbiramo lahko med:

� ploščami iz ekspandiranega polistirena (EPS), ki so v kontaktnih fasadnih toplotnoizolacijskih 
sistemih najpogosteje uporabljana izolacijska obloga, vgradnja je hitra in enostavna;

� ploščami iz ekspandiranega polistirena (EPS F strong), ki imajo zaprto strukturo ekspandiranih 
kroglic  in zelo nizko navzemanje vode – izdelano s kalupno tehnologijo, primerno za  izolacijske 
obloge na podzidkih objektov;

� ploščami iz ekstrudiranega polistirena (XPS), ki so zaradi izredno nizkega navzemanja vode in nekoliko 
boljših trdnostnih lastnosti primerne za izolacijske obloge v zemljo vkopanih delov objektov;

� trdimi ploščami iz mineralne volne, ki jih uporabljamo v kontaktnih fasadnih toplotnoizolacijskih 
sistemih, za katere je zahtevana najvišja stopnja požarne varnosti;

� lamelami iz mineralne volne s podobnimi lastnostmi kot trde plošče iz mineralne volne.

Ustrezno debelino toplotnoizolacijske obloge 
določimo po željah kupca in na podlagi 
predpisov o dovoljenih izgubah skozi fasadne 
zidove zgradb. Spodnjo vrsto izolacijskih plošč 
ponavadi položimo na posebno aluminijasto 
vznožno letev, v stik izolacijske obloge z 
okenskimi in vratnimi okvirji pa vgradimo 
posebne špaletne profile.
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Za lepljenje izolacijske obloge izbiramo lahko med različnimi vrstami JUBIZOL lepilnih malt. 
JUBIZOL lepilno malto izberemo glede na vrsto in  tip toplotnoizolacijske obloge in izbor 
ustreznega JUBIZOL toplotnoizolacijskega sistema.

� JUBIZOL lepilo 
� EPS lepilna malta
� JUBIZOL lepilna malta
� JUBIZOL Ultralight Fix 
� JUBIZOL Strong Fix 
� JUBIZOL Micro Air Fix

2. Dodatno sidranje izolacijske obloge

Pritrjevanje z lepljenjem je dovoljeno samo 
na do 8m visoke neometane fasadne zidove 
iz polne opeke in neometane fasadne zidove 
iz vseh vrst opečnih votlakov, vendar le 
če za zaključni sloj izberemo tankoslojen 
dekorativni omet , ter se objekt nahaja v 
strnjenem naselju (kategorija 5). Za vse ostale 
primere in vse druge kombinacije je dodatno 
sidranje toplotnoizolacijske obloge obvezno, 
izvajamo pa ga ponavadi s 6 do 10 posebnimi 
dvodelnimi plastičnimi razcepnimi sidri.

Pred vgradnjo osnovnega ometa ojačamo 
vogalne in špaletne robove objekta z vogalniki iz trde plastike ali iz alkalno zaščitene perforirane 
aluminijske pločevine, vogale fasadnih odprtin pa z diagonalno položenimi kosi plastificirane 
steklene mrežice. Na rob špalet nad okni in vrati ter na robove balkonov v tej fazi vgradimo 
primerne odkapne profile.

3. Osnovni omet

Osnovni omet predstavljata dva nanosa 
ustreznelepilne malte (vrsto izberemo glede 
na tip toplotnoizolacijske obloge in JUBIZOL 
sistema). Spodnji, debelejši, sloj armiramo 
s plastificirano stekleno mrežico. Skupna 
debelina osnovnega ometa na izolacijski 
oblogi iz ekspandiranega ali ekstrudiranega 
polistirena je približno 3 mm, na izolacijski 
oblogi iz mineralne volne (trde plošče ali 
lamele) pa 4 do 6 mm.
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4. Vmesni premaz

Pred vgradnjo zaključnega sloja – 
dekorativnega ometa – na osnovni omet 
nanesemo izbranemu zaključnemu ometu 
primeren osnovni premaz. Za pastozne 
akrilne, silikatne in silikonske omete 
priporočamo univerzalen UNIGRUND, 
pri pripravi površine osnovnega ometa 
toplotnoizolacijskega sistema za drugačne 
dekorativne obdelave pa upoštevajte 
konkretna navodila za izbrano obdelavo.

5. Vgradnja zaključnega sloja

Zaključni sloj v kontaktnem fasadnem 
toplotnoizolacijskem sistemu je najpogosteje 
eden izmed tankoslojnih dekorativnih 
ometov.  Za padavinam močno izpostavljene 
fasadne površine izbiramo med bolj 
vodoodbojnimi silikonskimi in akrilnimi 
dekorativnimi ometi, večjo požarno varnost 
fasadni toplotnoizolacijski oblogi zagotavljajo 
silikatni in mineralni dekorativni ometi, 
pestrejša ponudba barvnih odtenkov je v 
skupini akrilnih ometov, mineralni pa so 
na voljo le v beli barvi, itd. Velikokrat izbiro 
narekujejo tudi delovne razmere v času 
izvajanja fasaderskih del, saj so ti za silikatne 

in mineralne dekorativne omete bistveno zahtevnejši kot za akrilne in silikonske. Dekorativne 
omete vseh vrst nudimo v različnih granulacijah – izbiramo lahko med nazivno zrnavostjo 1,5, 
2,0 in 2,5 mm – in v več različnih teksturah – izbiramo lahko med glajeno, zaribano in brizgano. 
Vogalne obrobe objekta ter fasadne okenske ali vratne odprtine lahko poudarimo z okrasnimi 
obrobami ali drugimi okrasnimi elementi. Take obrobe in elemente lepimo na osnovni omet pred 
vgradnjo zaključnega dekorativnega ometa, v primeru glajenja fasadnih površin pa pred njihovim 
barvanjem.
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KULIRPLAST  
za popoln zaključek vašega  
fasadnega sistema

Kulirplast Premium
KULIRPLAST Premium je dekorativni glajeni omet izdelan iz obarvanega naravnega granulata. Poseb-

no izbrani unikatni barvni odtenki Kulirpast Premium zagotavljajo želeno eleganco, v kombinaciji 
z odtenki iz JUBIZOL toplotnoizolacijskih sistemov pa zagotavljajo rešitve sodobnih arhitekturnih 
trendov. Inovativna tehnologija nanosa barve s posebej izbranimi pigmenti in uporabo najsodob-
nejšega veziva z UV zaščito omogoča: odlično odpornost na atmosferske obremenitve in visoko 
vodoodbojnost izdelka. Kulirplast Premium ima odlične aplikativne lastnosti, je enostaven za na-
nos in vgradnjo (izdatno mešanje pri pripravi ni potrebno). 

Kulirplast Classic
Kulirplast 1,5 in 2,0 mm je tankoslojni akrilni glajeni omet, izdelan na osnovi naravnega marmornega 

granulata odlične odpornosti na atmosferske obremenitve. Primeren je za vgradnjo na vse fino 
hrapave podloge. Namenjen je dekorativni zaščiti fino obdelanih notranjih in fasadnih površin, še 
posebej podzidkov. Izdelek vsebuje naravni marmornati granulat, zato so med odtenki posame-
znih dobav in vzorci v barvnih kartah možne manjše razlike.



JU
BI

ZO
L 

– 
Fa

sa
dn

i s
ist

em
i p

o 
m

er
i

www.jub.eu 27

KULIRPLAST  
za popoln zaključek vašega  
fasadnega sistema

Vzdrževanje fasade

Za dolgoročno učinkovitost JUBIZOL toplotnoizolacijskih sistemov je predvideno obnovitveno  
barvanje, ki je odvisno  od posameznih JUBIZOL sistemov.

15 let JUBIZOL Standard obnovitveno barvanje na 15 let

15 let JUBIZOL Comfort obnovitveno barvanje na 15 let

15 let JUBIZOL Premium obnovitveno barvanje na 15 let

10 let JUBIZOL Nature obnovitveno barvanje na 10 let

15 let JUBIZOL Strong obnovitveno barvanje na 15 let

10 let JUBIZOL Micro Air obnovitveno barvanje na 10 let

Fasadna površina se v tem času že nekoliko izpere, umaže in rahlo zbledi, tako da ji z novim barvnim pre-
mazom vrnemo tudi ustrezen estetski videz. Posledica nepravočasne obnove barvnega premaza so po-
škodbe ometa. Stroški sanacije takšnih poškodb praviloma presegajo stroške vzdrževalnega barvanja.

Obnova fasadnih površin je v primeru dobro oprijete podlage enostavna, običajno je potrebno le 
takojšnje obnovitveno barvanje ob predhodnem nanosu osnovnega premaza, za razpokane po-
vršine pa najprej kakovostno krpanje, nato pa barvanje s primerno mikroarmirano fasadno barvo.   

V našem programu imamo različne fasadne barve za obnovitveno barvanje gladkih in hrapavih površin. 
Glede na vrsto, kakovost, starost in stanje fasadne podlage lahko izbiramo med visoko ali srednje 
paroprepustnimi ter visoko ali srednje vodoodbojnimi barvami.



JUB kemična industrija d.o.o. 
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani

T: 080 15 56, 01 588 4217, F: 01 588 4250, E: info@jub.si

Član Skupine JUB
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