
FASADNE BARVE
Zaščita in dekoracija  

fasadnih površin
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Fasadne barve 3

Najnovejše tehnologije in dognanja, ki smo jih vključili v razvoj naše nove linije fasadnih barv, 
še dodatno izboljšujejo njihove lastnosti in jih uvrščajo v sam vrh. 

Le vzdrževane fasadne površine zagotavljajo ustrezno zaščito celotnega toplotno 
izolacijskega sistema in ohranjajo osnovne funkcionalne lastnosti fasade.

Fasadne barve
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Fasadne barve4

PREJ POTEM
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CRAC K  R E S I S TA N C E

Fasadne barve 5

OSNOVNA rešitev v 4 korakih: 
1. Visokotlačno pranje in krtačenje površine.
2. Dezinfekcija z ALGICIDE Plus.
3. Nanos osnovnega premaza REVITAL Primer NG.
4. Barvanje s fasadno barvo REVITALCOLOR EXTRA.

NAPREDNA rešitev v 4 korakih: 
1. Visokotlačno pranje in krtačenje površine. 
2. Dezinfekcija z ALGICIDE Plus. 
3. Nanos osnovnega premaza REVITAL Primer NG EXTRA. 
4. Barvanje s fasadno barvo SILICONECOLOR San EXTRA.

Fasadne površine okužene z algami in plesnimi, pogosto so na površini prisotne tudi 

mikro razpoke.

Imate na fasadi alge in plesni?
Osvežite svojo fasado in ji podaljšajte življenjsko dobo!
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Fasadne barve6

PREJ POTEM
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CRAC K  R E S I S TA N C E

Fasadne barve 7

Rešitev v 2 korakih:

1. Nanos osnovnega premaza REVITAL Primer*.2. 

Barvanje z mikroarmirano fasadno barvo  

    REVITALCOLOR, ki premošča lasaste razpoke.

* Za sanacijo večjih razpok (0,3 - 1,5 mm) priporočamo   REVITAL Crack repair.

Dotrajane fasadne površine na katerih se pojavljajo razpoke privedejo do pospešenega propadanja 

zaključnega sloja fasade.

Imate na fasadi mikro razpoke?
Osvežite svojo fasado in ji podaljšajte življenjsko dobo!
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PREJ POTEM
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Fasadne barve 9

Rešitev v 3 korakih:

1. Visokotlačno pranje površine.

2. Nanos osnovnega premaza AKRIL Emulzija.

3. Barvanje z odlično pokrivno in visoko obstojno 
    fasadno barvo ACRYLCOLOR.

Fasadne površine, ki so zaradi sonca in ostalih vplivov iz okolja izgubile intenzivnost barvne nianse in 

pogosto tudi vodoodbojni učinek.

Imate zbledelo fasado?
Osvežite svojo fasado in ji podaljšajte življenjsko dobo!
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Fasadne barve 11

Fasadne površine so na splošno zunanje stene objektov, ki so 

izpostavljene številnim zunanjim vplivom – vlaga, umazanija, 

sončna svetloba, mikroorganizmi in podobno. Da bi zagotovili 

varnost in dolgotrajnost objekta, je potrebno s fasadnimi 

premazi odpraviti ali vsaj minimalizirati omenjene vplive iz 

okolja. Pri tem je treba upoštevati tudi estetski vidik – videz 

objekta in njegovo usklajenost z okolico  ter s kriteriji stare in 

moderne arhitekture.

FASADNE BARVE
trajno in estetsko „pravi“ obraz vašega objekta

JUB fasadne barve odlikujejo naslednje lastnosti:

visoka vodoodbojnost

dolgotrajna zaščita pred vsemi zunanjimi vplivi (padavine, sončna  

svetloba, umazanija, mikoorganizmi)

paroprepustnost

enostavnost vgradnje

možnost niansiranja v veliko število odtenkov

visoka obstojnost odtenkov

dober oprijem na različne podlage

usklajenost z zahtevami okoljske odgovornosti
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Fasadne barve 13

ZAKAJ BARVAMO FASADNE POVRŠINE?

Ko govorimo o barvanju fasadnih površin, moramo upoštevati, da 

so fasadne površine izpostavljene številnim škodljivim vplivom iz 

okolja. Primarni vzrok za večino poškodb na fasadnih površinah so 

padavine oziroma vlaga, ki škodljivo deluje na samo strukturo 

- povzroča nastajanje razpok in zmanjšanje sposobnosti toplotne 

izolacije - poleg tega pa spodbuja razvoj mikroorganizmov, odlaganje 

umazanije na površini fasad in podobno. Najbolj značilno fasadno 

površino večine stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov 

predstavljajo ometi, ki so obdelani na različne načine. Klasični 

ometi so predvsem porozni in vodoodbojni. Vendar pa postaja 

vodoodbojnost vseh fasadnih premazov z leti postopoma vse 

slabša, zato ga je potrebno prenoviti po največ 10 do 15 letih. 

V omenjenem obdobju se fasadne površine postopoma izperejo, 

umažejo, zbledijo in počasi poškodujejo, tako da jim s prebarvanjem 

vračamo funkcionalnost, ohranjamo paroprepustnost, 

obnovimo vodoodbojnost in ustrezen estetski videz.

Posledica nepravočasnega obnovitvenega barvanja površin so poškodbe na ometih. Sanacije takšnih poškodb praviloma pomenijo veliko višje stroške, 

kot so stroški vzdrževalnega barvanja s fasadnimi barvami v priporočenem obdobju.
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Fasadne barve 15

KAKO IZBRATI NAJUSTREZNEJŠO FASADNO 
BARVO ZA VAŠ OBJEKT?

Izbira je odvisna od več dejavnikov, tako od zahtev investitorja v smislu 

estetskih učinkov, kot tudi od tehničnih in fizikalnih značilnosti fasadne 

barve, podlage in samega objekta. 

Pri odločitvi je potrebno posvetiti pozornost vrsti, kakovosti in

starosti podlage ter stopnji izpostavljenosti fasadne površine

padavinam. Upoštevati je potrebno oprijemljivost na podlago 

in obstojnost fasadne barve, odpornost na atmosferske vplive in 

sončno svetlobo, enostavnost vgradnje ter tudi vpliv na okolico in 

zdravje.

Kakovost fasadnih barv določamo glede na njihove najbolj tipične značilnosti:

Vodoodbojnost

Paroprepustnost

Obstojnost barvnih odtenkov skozi čas

Vsaka izmed teh značilnosti je odvisna od tehnologije oziroma vrste veziva, 

ki ga fasadna barva vsebuje. Prav na osnovi slednjega v grobem razlikujemo 

akrilne, silikatne in silikonske barve. Nekatere izmed omenjenih značilnosti 

so najbolj prisotne pri silikonskih barvah, druge pri akrilnih barvah, pri 

nekaterih fasadnih barvah pa smo skušali zagotoviti optimalno razmerje 

vseh, da bi zadovoljili tudi najbolj zahtevne uporabnike.
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Fasadne barve16

nizka vrednost

visoka vrednost

paroprepustnost vodoodbojnost

NANOCOLOR NANOCOLOR
SILICONECOLOR SILICONECOLOR

TRENDCOLOR

REVITALCOLOR
SILICONECOLOR San EXTRA

ACRYLCOLOR

SILICATECOLOR

BIO APNENA FASADNA BARVA

SILICATECOLOR
BIO APNENA FASADNA BARVA

REVITALCOLOR
SILICONECOLOR San EXTRA

ACRYLCOLOR

TRENDCOLOR

Pri izbiri najustreznejše fasadne barve je zelo pomembna vrsta 
podlage, na katero bo barva nanešena in oblika zaščite površine, 
ki jo želimo doseči. Pred izbiro moramo vedeti, ali je fasadna barva 
namenjena za fine, ravne, gladke površine ali za bolj hrapave, 
rustikalne površine. Ali so na površini prisotne mikro razpoke, alge ali 
plesni? Dobro je poznati tudi orientiranost fasadnih površin, so morda 
nekje bolj izpostavljene soncu, padavinam, vetru, umazaniji?

Najlažje se boste odločili za posamezno fasadno barvo,  
če poznate nekaj osnovnih dejstev:

Akrilne fasadne barve ponujajo najširši nabor visokoobstojnih 
barvnih odtenkov in predstavljajo optimalno razmerje med 
ceno in kvaliteto. 
Visoka vodoodbojnost in razmeroma dobra paroprepustnost 
omogočajo dolgotrajno zaščito fasadne površine.

Pregled fasadnih barv na 
osnovi dveh najpomembnejših 
značilnosti: paroprepustnosti in 
vodoodbojnosti
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Fasadne barve 17

Silikonske fasadne barve nudijo vrhunsko in dolgotrajno 
zaščito fasadne površine. Zagotavljajo odlično vodoodbojnost 
in paroprepustnost, ter se priporočajo za fasadne površine, ki so 
intenzivneje izpostavljene padavinam in povečani vlagi. Izjemna 
vodoodbojnost barvnega filma hkrati zagotavlja tudi zmanjšan 
oprijem prahu in drugih umazanij na površino. Silikonske fasadne 
barve so prava izbira za vse objekte izpostavljene nečistočam v zraku 
(saje, smog, prah), ki jim želimo zagotoviti vrhunsko in dolgotrajno 

zaščito fasadne površine ter jih ohraniti čiste.

Silikatne fasadne barve so okolju prijazne paroprepustne 
barve, ki se najpogosteje uporabljajo za saniranje zgodovinskih 
objektov. Za te barve se odločamo pri objektih, kjer je potrebno 
spoštovati zahtevo po izjemno visoki paroprepustnosti. So prava 
izbira za površine, ki morajo »dihati« in zagotavljati odlične bivalne 
pogoje.
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Fasadne barve 19

Poraba: 180 - 210 ml/m2 za dvoslojni nanos.

Niansiranje: barvna karta JUB FF: C-F  in JUB Barve in ometi: 2-5

6 že pripravljenih odtenkov.

Priporočamo v sistemu z: AKRIL Emulzija/JUKOL Primer.

ACRYLCOLOR
Akrilna fasadna barva

• Najpogostejša izbira med fasadnimi barvami. 

• Odlična vodoodbojnost.

• Širok nabor odlično obstojnih barvnih odtenkov.

• Odporna na razvoj alg in plesni.

• Zelo dobra paroprepustnost.

• Odlična odpornost na vremenske obremenitve.

• Visoka elastičnost filma.

TOP IZBIRA za manjše in večje objekte brez ali z minimalnimi napušči. Najpogostejša izbira za čvrste fino 

ometane/zaglajene/gladke fasadne površine.
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Fasadne barve 21

Poraba: 200 - 400 ml/m2 za dvoslojni nanos.

Niansiranje: barvna karta JUB FF: odtenki A-B, 

COOL odtenki: 44 odtenkov po barvni karti JUB FF. 

Priporočamo v sistemu z: AKRIL Emulzija ali JUKOL/

REVITAL Primer, ALGICIDE Plus.

TRENDCOLOR
Siloksanizirana mikroarmirana 
fasadna barva za intenzivne odtenke

• Vrhunska obstojnost intenzivnih/nasičenih in COOL odtenkov.

• COOL odtenki preprečujejo pregrevanje površine.

• Širok nabor intenzivnih barvnih odtenkov.

• Vrhunska vodoodbojnost.

• Zelo dobra paroprepustnost.

• Odlična odpornost na vremenske obremenitve.

• Odporna na razvoj alg in plesni.

TOP IZBIRA za manjše in večje objekte, kjer potrebujemo visokoobstojno fasadno barvo z močnejšimi 

odtenki. Primerna za grobe in fine fasadne površine, tudi tiste močno izpostavljene UV sevanju.
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Fasadne barve 23

Poraba: 300 - 700 ml/m2 za dvoslojni nanos.

Niansiranje: barvna karta JUB FF: C-F.

Priporočamo v sistemu z: JUKOL/REVITAL Primer, ALGICIDE Plus.

REVITALCOLOR
Mikroarmirana akrilna fasadna barva

• Vsebnost mikrovlaken zagotavlja premoščanje lasastih razpok.
• Učinkovito zavira razvoj alg in plesni.
• Vrhunska vodoodbojnost.
• Vrhunska odpornost na vremenske obremenitve.
• Odlična paroprepustnost.
• Širok nabor odlično obstojnih barvnih odtenkov.
• Možna extra dvojna zaščita pred pojavom alg in plesni.
• Odlična mehanska odpornost.

TOP IZBIRA za vzdrževalno barvanje grobih in finih fasadnih površin manjših in večjih objektov, kjer se 

pojavljajo mikrorazpoke ali z algami in plesnimi okužene površine.

9400399_BROSURA_FASADNE_BARVE_FEB20_A5_SLO.indd   239400399_BROSURA_FASADNE_BARVE_FEB20_A5_SLO.indd   23 25. 02. 2020   11:38:2425. 02. 2020   11:38:24



Fasadne barve24

9400399_BROSURA_FASADNE_BARVE_FEB20_A5_SLO.indd   249400399_BROSURA_FASADNE_BARVE_FEB20_A5_SLO.indd   24 25. 02. 2020   11:38:2925. 02. 2020   11:38:29



Fasadne barve 25

Poraba: 200 - 400 ml/m2 za dvoslojni nanos.

Niansiranje: barvna karta JUB FF: A-F z *.

Priporočamo v sistemu z: SILICONE/JUKOL/REVITAL Primer, 
ALGICIDE Plus.

SILICONECOLOR
Silikonska fasadna barva z 
mikroarmirnim učinkom

• Vrhunska trajna vodoodbojnost.
• Vrhunska paroprepustnost.
• Mikrovlakna omogočajo uporabo na gladkih in grobih površinah 

(premoščanje lasastih razpok).
• Vrhunska odpornost na vremenske obremenitve.
• Visoko odporna na razvoj alg in plesni.
• Barvni film odporen na učinkovanje dimnih plinov.
• Odlična obstojnost odtenkov.
• Visoka elastičnost barvnega filma.

TOP IZBIRA za vrhunsko in dolgotrajno zaščito fasadne površine. Primerna za grobe in fine površine, močneje 

izpostavljene povečani vlagi ter odlična izbira za zaščito visokih objektov z izolacijo iz MW.
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Fasadne barve26

PREJ POTEM
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Fasadne barve 27

Poraba: 300 - 700 ml/m2 za dvoslojni nanos; odvisno od 
hrapavosti podlage.

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: C-F z *.

Priporočamo v sistemu z: SILICONE/JUKOL/REVITAL Primer,

ALGICIDE Plus

SILICONECOLOR  
San EXTRA
Silikonska fasadna barva z 
mikroarmirnim učinkom EXTRA

• Podvojena – dolgotrajna zaščita na pojav alg in plesni
• Vrhunska trajna vodoodbojnost. 
• Vrhunska paroprepustnost.
• Mikrovlakna omogočajo uporabo na gladkih in grobih površinah 

(premoščanje lasastih razpok).
• Vrhunska odpornost na vremenske obremenitve. 
• Barvni film odporen na učinkovanje dimnih plinov. 
• Odlična obstojnost odtenkov.
• Visoka elastičnost barvnega filma.

TOP IZBIRA za zaščito površin, kjer smo izvedli sanacijo alg in plesni. Primerna za grobe in fine površine, močneje 

izpostavljene povečani vlagi ter odlična izbira za zaščito fasade visokih objektov z izolacijo iz MW. Premium sanacijska 

barva za obnovo fasad kjer se pojavljajo mikrorazpoke in z algami in plesnimi okužene površine.
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Fasadne barve 29

Poraba: 300 - 700 ml/m2 za dvoslojni nanos.

Niansiranje: barvna karta JUB FF: C-F z *.

Priporočamo v sistemu z: SILICONE/JUKOL/REVITAL Primer, 
ALGICIDE Plus.

NANOCOLOR
Samočistilna silikonska 
mikroarmirana fasadna barva

• Samočistilni učinek.
• Vrhunska paroprepustnost.
• Vrhunska odpornost na vremenske obremenitve.
• Visoko odporna na razvoj alg in plesni.
• Mikrovlakna omogočajo uporabo na gladkih in grobih površinah 

(premoščanje lasastih razpok).
• Odlična obstojnost odtenkov.
• Zmanjšan oprijem prahu in drugih umazanij na površino.
• Visoka elastičnost barvnega filma.

TOP IZBIRA za objekte izpostavljene nečistočam v zraku, ki jim želimo zagotoviti vrhunsko zaščito ter jih ohraniti 

čiste. Za površine, izpostavljene povečani vlagi, odlična izbira tudi za zaščito fasade visokih objektov z izolacijo iz MW.

9400399_BROSURA_FASADNE_BARVE_FEB20_A5_SLO.indd   299400399_BROSURA_FASADNE_BARVE_FEB20_A5_SLO.indd   29 25. 02. 2020   11:38:4725. 02. 2020   11:38:47



Fasadne barve30
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Fasadne barve 31

Poraba: 200 - 400 ml/m2 za dvoslojni nanos.

Niansiranje: barvna karta JUB FF: C-F z *.

Priporočamo v sistemu z: SILICATE/REVITAL Primer,  

ALGICIDE Plus

SILICATECOLOR
Silikatna fasadna barva z 
mikroarmirnim učinkom

• Vrhunska paroprepustnost.

• Okolju prijazna barva.

• Odlična vodoodbojnost.

• Ustreza standardu DIN 18363.

• Mikrovlakna omogočajo uporabo na gladkih in grobih površinah 

(premoščanje lasastih razpok).

• Ima specifičen način kemijske vezave na mineralno podlago .

TOP IZBIRA za sanacijo fasadnih površin objektov kulturne dediščine in osvežitveno barvanje objektov z 

izolacijo iz MW, kjer je pomembno, da je barva paroprepustna in okolju prijazna.
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Fasadne barve32
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Fasadne barve 33

Poraba: 200 - 400 ml/m2 za dvoslojni nanos.

Niansiranje: bela.

Priporočamo v sistemu z: AKRIL Emulzija, SILICONE Primer 
JUBOSIL Hydrophob.

BIO APNENA 
FASADNA BARVA
Naravna fasadna barva

• Vrhunska paroprepustnost.
• Močan dezinfekcijski učinek.
• Izredno visoka belina.
• Naravna okolju prijazna barva.
• Dobra vodoodbojnost.
• Naravno fungicidno in baktericidno delovanje (visoka ph vrednost).
• Možnost uporabe v sistemu z JUBOSIL Hydrophob, za izboljšanje 

vodoodbojnosti.

TOP IZBIRA za dekorativno zaščito slabo nosilnih podlag v tradicionalni kmečki arhitekturi, fasadnih površin 

zaščitenih objektov arhitekturne dediščine ter ilovnatih ometov.
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Fasadne barve 35

Poraba: 0,1 - 1,0 l/m2 (odvisno od vpojnosti podlage).

Niansiranje: brezbarven.

JUBOSIL 
Hydrophob
Vodoodbojen brezbarven silikonski 
premaz

• Dobra penetracija.

• Povečevanje vodoodbojnosti.

• Zavaruje površino pred izsoljevanjem in kemijsko korozijo. 

• Ščiti površino pred razvojem alg in plesni.

• Povečuje odpornost proti zmrzovanju.

TOP IZBIRA za dodatno izboljšanje vodoodbojnosti na vseh poroznih mineralnih podlagah, dekorativnih ometih, 

fasadnih barvah, na fasadni opeki, betonskih površinah in naravnem kamnu.
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Fasadne barve36

Ime izdelka ACRYLCOLOR REVITALCOLOR TRENDCOLOR SILICONECOLOR SILICONECOLOR  
San EXTRA

Odlika in namen Najpogostejša izbira za 
čvrste fino ometane/
zaglajene/gladke 
fasadne površine.

Za površine z 
mikrorazpokami in/ali 
z algami ter plesnimi 
okužene površine.

Vrhunska obstojnost 
intenzivnih/nasičenih in 
COOL odtenkov.

Dolgotrajna zaščita 
površin močneje 
izpostavljenih vlagi.

Dolgotrajna premium 
zaščita površin okuženih 
z algami in plesnimi ter 
sanacija mikrorazpok na 
fasadi

Vodoodbojnost

Odpornost na  
navzemanje umazanije

Paroprepustnost

Raznolikost barvnih 
odtenkov

Življenjska  
doba - trajnost
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Fasadne barve 37

Ime izdelka NANOCOLOR SILICATECOLOR BIO APNENA FASADNA 
BARVA

JUBOSIL HYDROPHOB

Odlika in namen Samočistilna silikonska 
mikroarmirana fasadna barva.

Okolju prijazna  
paroprepustna barva z 
mikroarmirnim učinkom 
za saniranje zgodovinskih 
objektov.

Okolju prijazna barva z 
dezinfekcijskim učinkom

Izboljšuje vodoodbojnost 
poroznih podlag.

Vodoodbojnost

Odpornost na  
navzemanje umazanije

Paroprepustnost

Raznolikost barvnih 
odtenkov

Življenjska  
doba - trajnost
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Fasadne barve 39

9400399_BROSURA_FASADNE_BARVE_FEB20_A5_SLO.indd   399400399_BROSURA_FASADNE_BARVE_FEB20_A5_SLO.indd   39 25. 02. 2020   11:39:1925. 02. 2020   11:39:19



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

T: 080 15 56, 01 588 4280, 
E: info@jub.eu
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