NAJLJUBŠE
BARVE ZA
DOBRO POČUTJE

POSKRBITE ZA ZDRAVJE,
OKOLJE IN UDOBJE BIVANJA Z
AKTIVNIMI BARVAMI JUPOL
Domače okolje je naše najpomembnejše mesto, kjer stres
vsakdanjega življenja puščamo za seboj in se posvetimo
sebi. Kako dobro se počutimo v nekem prostoru je odvisno
od notranje klime, osvetlitve prostora, barve na zidnih
površinah, kakovosti zraka, lege prostora in notranje
opreme.
S pravo izbiro izdelkov, ki jih vgrajujemo v svoj dom,
ustvarjamo v prostoru ugodno klimo ter tako poskrbimo
za svoje prijetno bivanje.
Kvaliteto notranjega ozračja lahko izboljšujemo z
aktivnimi JUPOL WELLBEING notranjimi barvami,
ki zaradi svojih posebnih lastnosti doprinašajo k
boljšemu počutju.

JUPOL Thermo
Zagotavlja prihranke energije,
in daje občutek toplote.

JUPOL Antimicrob
Uničuje in preprečuje
razvoj mikroorganizmov ter
ovojničnih virusov, med katere
sodijo tudi korona virusi.
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JUPOL Bio apnena
Bio apnena barva za naravno
uravnavanje vlage v notranjih
prostorih.

JUPOL Eco premium
Zagotavlja čistost zraka v prostoru,
saj dosega visoke okoljske
standarde z nizkimi emisijami.
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JUPOL Bio silicate
Primerna za osebe, ki so
preobčutljive na konzervanse,
saj ne vsebuje biocidov.
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JUPOL WELLBEING
AKTIVNE NOTRANJE
ZIDNE BARVE
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JUPOL Clima control
Učinkovito
veže
zdravju
škodljiv formaldehid, ki ga
vnesemo v stanovanje z novim
pohištvom, tekstilom in drugo
opremo.
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Mikroorganizmi živijo v zemlji, zraku, vodi, hrani,
živalih, rastlinah in ljudeh. Izpostavitev škodljivim
mikroorganizmom lahko povzroči številne
nevšečnosti. Ključnega pomena je visoka higienska
raven, ki jo dosežemo s čiščenjem, razkuževanjem,
osebno nego ter vgradno pravih izdelkov v svoj dom.
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JUPOL Antimicrob
Visoko pokrivna antimikrobna
pralna barva
TOP IZBIRA za vse prostore v interieru, kjer se
želimo zaščititi pred razvojem mikroorganizmov.
6

Bakterijska in virusna obolenja lahko onemogočimo
s preventivnimi ukrepi, med katere spada tudi
uporaba zidne barve JUPOL Antimicrob. Zavedati se
je potrebno, da se mikroorganizmi oprimejo tudi sten
v našem stanovanju, kjer se zadržujejo in zelo hitro
razmnožujejo.
Zidne površine prebarvane z barvo JUPOL Antimicrob
nam zagotavljajo varno okolje pred mikroorganizmi,
saj ob dotiku z zidno površino barva prične uničevati
ovojnico mikroorganizma/virusa. To dokazujejo
rezultati testiranj po standardih:
• EN 21702 (odpornost filma pred virusi HCV229E),
• EN 22196 (odpornost filma pred bakterijami),
• EN 15457 (odpornost filma pred plesnimi).
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•

V 24 urah zmanjšuje do 99,9% koncentracijo
virusov z ovojnico (med katere sodi tudi
korona virus) in bakterij.

•

Ustvarja ugodno klimo doma.

•

Pralna barva.

Priporočljivo število
nanosov: 2
to
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2. Možnost čiščenja.

Priporočljiv valjček: dolgodlaki
valjček

tiv

1. Rešuje težavo vnosa mikroorganizmov v
bivanjski prostor.

VOC: 1 g/l (zelo nizka emisija hlapnih
organskih komponent)

E ff e c

•

Barva testirana po standardih: EN 21702 in EN
22196 ter EN 15457.

Paropropustnost: visoka – razred I

o jn i
ov

•

•

Odpornost na mokro brisanje: razred 2

uses

•

Ciljno delovanje.
Deluje po mehanizmu dezintegracije (micelizacije)
celične membrane mikroorganizma.
Barva vsebuje molekule QAT (Kvartarne amonijeve
spojine), ki zaradi svojega pozitivnega naboja
iščejo površine z negativnim nabojem, kakršne so
tudi ovojnice vseh mikrobnih celic.
Molekule QAT imajo tudi maščobni del, zato se
v ovojnico mikroba močno usidra in deluje kot
detergent, ki ovojnico razgradi.
Zaradi močnih privlačnih sil med molekulami QAT
in tarčo, je močan dezinfekcijski učinek dosežen že
pri nizkih koncentracijah uporabljene učinkovine.

Uničuje in preprečuje nadaljnji razvoj
mikroorganizmov (ovojničnih virusov - korona
virusov, bakterij, plesni, …) z natapljanjem njihove
ovojnice ob dotiku s prebarvano površino.

vir
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Mehanizem delovanja na
mikroorganizme: viruse, bakterije,
plesni...
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3. Enostavna za delo tudi za domačega mojstra.
4. Vrhunski videz prebarvane površine.
Poraba: od 150 do 190 ml/m2 (za dvoslojni nanos)
Rok trajanja: 24 mesecev
Niansiranje: Barvna karta JUB FF: E-F.

Molekula QAT
8

Celica mikroorganizma

Priporočamo z: JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL
Emulzija
9
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Z nakupom novega pohištva oz. vnosom različnih
materialov (lesnih oblog, tekstilnih talnih oblog,
lepil in drugih umetnih materialov) v dom namreč
vnesemo tudi veliko formaldehida.
Ti materiali so v proizvodnem procesu obdelani s
formaldehidom, ki je škodljiv za naše zdravje. Slab zrak
poleg slabega počutja, lahko povzroča tudi alergijske
reakcije.
Osebam, ki se že soočajo s težavami dihal in astmo,
formaldehid in slab zrak te težave
še stopnjujeta.
V JUBu ponujamo rešitev z naprednejšo tehnologijo,
ki smo jo vgradili v notranjo zidno barvo JUPOL Clima
control.

JUPOL Clima control
Silikatna notranja barva, ki veže
formaldehid
TOP IZBIRA za vse prostore v interieru, predvsem
nova stanovanja oz. na novo opremljena
stanovanja, zaradi formaldehida, ki ga vnesemo v
stanovanje z novim pohištvom in drugo opremo.
10

V 1 mesecu barva JUPOL Clima control veže iz zraka v
povprečju 83 μg (mikrogramov) na m2 vsako uro.
Barva JUPOL Clima control po 28 dneh še vedno
odstrani 80% formaldehida v prostoru.

•
•
•
•
•

Vsebuje amine, ki vežejo formaldehid.
Veže preko 80 μg formaldehida na m2 v prvem
mesecu oz. 0,5 g do zasičenja.
Pridobljena dokazila s strani Eco-INSTITUT
Germany.
Barva testirana po standardu ISO 16000-23
Ustvarja ugodno klimo doma

1. Rešuje težave s preobčutljivostjo na
formaldehid in konzervanse
2. Možno čiščenje površine
3. Omogoča lep nanos in je enostavna za delo
Poraba: od 180 do 210 ml/m2 (za dvoslojni nanos)
Rok trajanja: najmanj 12 mesecev
Niansiranje: Barvna karta JUB FF: E -F.
Možno tudi niansiranje po barvnih kartah JUB Barve in
ometi in NCS.
Priporočamo z: JUBOLIN Classic/P-25/P-50, JUBOSIL GF
Odpornost na mokro brisanje: razred 3
Paroprepustnost: visoka - razred I
VOC: 1 g/l (zelo nizka emisija hlapnih organskih
komponent)
Priporočljiv valjček: dolgodlaki valjček
Priporočljivo število nanosov: 2
11
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1. Enostavna za delo tudi za domačega
mojstra.
2. Vrhunski videz prebarvane površine.
3. Krajši čas za izvedbo (1 nanos).
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JUPOL Eco premium
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Vrhunska barva s certifikatom Ecolabel.
Certifikat dokazuje ustreznost visokim
kriterijem glede okolja.
Pralna barva pokrivna že v enem nanosu.
Pripravljena barva za uporabo.

Poraba: ca. 125 ml/m2 (za enoslojni nanos)
Rok trajanja: 24 mesecev
Priporočamo z: JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL
Emulzija
Odpornost na mokro brisanje: razred 2
Paropropustnost: visoka – razred I

Visoko pokrivna pralna barva

VOC: 1 g/l (zelo nizka emisija hlapnih organskih
komponent)

TOP IZBIRA za vse prostore v interieru, predvsem za
otroške sobe, spalnice, dnevne prostore ipd.

Priporočljiv valjček: kratkodlaki valjček
Priporočljivo število nanosov: 1
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1. V sistemu z JUBOLIN Thermo izravnalno
maso zagotavlja prihranke pri ogrevanju.
2. Odpravlja težave s plesnijo in toplotnimi
mostovi.
3. Lep in gladek izgled prebarvane površine.
4. Enostavna za delo.
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JUPOL Thermo
Toplotno izolacijska notranja zidna
barva
TOP IZBIRA za zidne površine obrnjene proti severu,
brez izolacije in z manjšimi toplotnimi
mostovi, za otroške sobe.
14

Daje občutek toplote.
Zmanjša možnost nastanka kondenzacije vlage
in preprečuje nastanek plesni.

Poraba: od 350 do 450 ml/m2 (za troslojen nanos)
Rok trajanja: 18 mesecev
Niansiranje: Barvna karta JUB FF: E-F
Priporočamo z: JUBOLIN Thermo, AKRIL Emulzija,
JUKOL Primer
Odpornost na mokro brisanje: razred 3
Paropropustnost: srednja - razred II
VOC: 20 g/l (zelo nizka emisija hlapnih organskih
komponent)
Priporočljiv valjček: dolgodlaki valjček
Priporočljivo število nanosov: 2 do 3
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Ne vsebuje biocidov.
Za osebe, ki so preobčutljive na konzervanse
priporočamo bel odtenek.
Primerna tudi za dekorativno zaščito v objektih
arhitekturne dediščine.

1. Rešuje težave s preobčutljivostjo na
konzervanse.
2. Možno čiščenje površine.
3. Omogoča lep nanos in je enostavna za delo.
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JUPOL Bio silicate
Silikatna notranja barva primerna za
osebe,
ki so preobčutljive na konzervanse
TOP IZBIRA predvsem za osebe, ki imajo težave s
preobčutljivostjo na konzervanse.
16

Poraba: od 180 do 210 ml/m2 (za dvoslojni nanos)
Rok trajanja: najmanj 12 mesecev
Niansiranje: Barvna karta JUB FF: E -F. Možno tudi
niansiranje po barvnih kartah
JUB Barve in ometi in NCS.
Priporočamo z: JUBOLIN Classic/P-25/P-50, JUBOSIL GF
Odpornost na mokro brisanje: razred 3
Paroprepustnost: visoka - razred I
VOC: 1 g/l (zelo nizka emisija hlapnih organskih
komponent)
Priporočljiv valjček: dolgodlaki valjček
Priporočljivo število nanosov: 2
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Barva na osnovi gašenega apna.
Idealna za podlage na bazi apna in za sanirne
omete.
Primerna za zidne površine po poplavah.
Vrhunsko paroprepustna.
Se ne briše.

1. Zaradi svojih lastnosti vpliva na kvaliteto
zdravega bivanja.
2. Prijeten in svež vonj.
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JUPOL Bio apnena
barva
Naravna notranja barva
TOP IZBIRA za prostore s stalno nekoliko višjo vlago
in objekte pod spomeniškim varstvom.
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3. Enostavna za delo.
4. Možen nanos tudi z valjčkom.
Poraba: od 180 do 210 ml/m2 (za dvoslojni nanos)
Rok trajanja: najmanj 12 mesecev
Niansiranje: Bela.
Priporočamo z: JUPOL Denikol
Odpornost na mokro brisanje: suho brisanje
Paroprepustnost: visoka - razred I
VOC: 3 g/l (nizka emisija hlapnih organskih
komponent)
Priporočljiv valjček: dolgodlaki valjček
Priporočljivo število nanosov: 2
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