
VODIČ PO NOTRANJIH BARVAH

Izdelek JUPOL Classic JUPOL Gold JUPOL Brilliant JUPOL Latex JUPOL Belol JUPOL Trend JUPOL Junior JUPOL Citro JUPOL Block JUPOL Strong JUPOL Thermo JUPOL Amikol JUPOL Bio silicate
JUPOL
Clima control

JUPOL Bio apnena 
notranja barva

Barvo odlikuje UNIVERZALNOST BARVITOST VISOKA OKRIVNOST 
V ENEM NANOSU

PRALNA  BARVA 
ZA POGOSTO 
ČIŠČENJE

OSNOVNA 
NOTRANJA BARVA

PRIPRAVLJENI 
BARVNI ODTENKI

BARVA ZA 
OTROŠKE SOBE

PREPREČEVANJE 
PLESNI IN ALG

JUPOL Block 
NEW GENERATION

ZELO 
OBREMENJENE 
POVRŠINE

BARVA, KI OGREJE 
VAŠ DOM

Z UČINKOVITO
ZAŠČITO FILMA 
PRED OKUŽBO Z 
BAKTERIJAMI

ZA OBČUTLJIVE NA 
KONZERVANSE

SILIKATNA 
BARVA, KI VEŽE 
FORMALDEHID

BARVA NA OSNOVI 
APNA 

Zakaj vaša 
najboljša izbira?

Najljubša barva že več 
kot 50 let.
Okolju in uporabniku 
prijazna notranja 
barva. Omogoča lep 
nanos, je enostavna 
za delo. Prebarvana 
površina ima lep 
končni videz. 

Hitro niansiranje na 
JUMIX mešalnicah 
v več kot 10.000 
barvnih odtenkih 
ustvarjenih po vaših 
občutkih. Barva je 
odporna na mokro 
brisanje in kot taka 
primerna tudi za 
bolj obremenjene 
površine.                     

Visokopokrivna 
barva izredne beline 
in globokega mat 
videza, ki odlično 
pokrije že v enem 
nanosu. 

Visoko kakovostna 
pralna barva za 
površine ki zahtevajo 
pogostejše čiščenje 
z običajnimi čistili 
ali dezinfekcijskimi 
sredstvi. Posebej 
primerna za šole, 
vrtce, bolnišnice, 
hotele, industrijske 
objekte. Na voljo v 
treh sijajih: Satin, 
Semi matt, Matt.

Za dekorativno zaščito 
sten in stropov pri 
manj zahtevnih 
površinah. Kvalitetna, 
cenovno dostopna 
notranja barva.

Za hitre trendovske 
spremembe doma v 
18-ih že pripravljenih 
barvnih odtenkih. 
Zadostuje za 20m2.

Idealna barva za sobo 
vaših malčkov. Prva 
barva na slovenskem 
trgu, ki je pridobila 
evropski okoljski 
certifikat Ecolabel. Na 
razpolago v 6-ih že 
pripravljenih modnih 
odtenkih.

Hitro in učinkovito 
rešuje težave z zidnimi 
plesnimi in algami. V 
primeru že obstoječe 
plesni, priporočamo 
predhodno sanacijo z 
ALGICIDOM.

Učinkovito prekrije in 
blokira problematične 
madeže nikotina, 
katrana, požara, 
umazanije, tanina in 
drugih barvil, vina, 
sokov, kave, vodnih 
barvic ter olja. Madež 
se veže z barvo, 
tako je preprečen 
prehod madeža preko 
barvnega filma.

Super odporna barva 
na mokro brisanje in 
10-krat bolj odporna 
na mehanske 
poškodbe. Omogoča 
lažje čiščenje večine 
madežev;  od kave, 
vina, sledi mastnih 
rok, čevljev in drugih; 
tudi z grobo stranjo 
kuhinjske gobice.

Barva vsebuje votla 
polnila, zaradi katerih 
je stena toplejša na 
otip. V kombinaciji z 
JUBOLINOM Thermo 
je učinek še večji 
in zagotavlja tudi 
prihranke energije. 
Priporočljiva tudi za 
prostore, kjer je večja 
nevarnost nastanka 
zidnih plesni, saj 
zaradi svojih lastnosti, 
preprečuje nastanek 
plesni.

Pralna barva z dodano 
biocidno zaščito. 
Primerna za prostore, 
kjer  pričakujemo 
pojav in razvoj zidnih 
plesni: pekarnah, 
polnilnicah pijač, 
prostorih v zdravstvu.

Barva je namenjena 
osebam občutljivim 
na konzervanse. 
Rešuje težave z 
preobčutljivostjo 
na konzervanse. 
Visoka ph vrednost 
zagotavlja naravno 
fungicidno zaščito.

Barva 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.

Barva za notranje 
prostore na osnovi 
gašenega apna z 
močnim dezinfek- 
cijskim učinkom, 
naravno fungicidno 
in baktericidno 
delovanje.

Odpornost na 
suho/mokro 
brisanje1

suho brisanje mokro brisanje                
(razred 2)

mokro brisanje                
(razred 2)

mokro brisanje 
JUPOL Latex matt - razred 2
JUPOL Latex semi matt in 
satin - razred 1               

suho brisanje mokro brisanje                
(razred 2)

mokro brisanje                
(razred 2)

suho brisanje mokro brisanje                
(razred 1)

mokro brisanje                
(razred 1)

mokro brisanje                
(razred 3)

mokro brisanje                
(razred 1)

mokro brisanje                
(razred 2)

mokro brisanje                
(razred 2)

suho brisanje

Paroprepustnost2 visoka visoka visoka JUPOL Latex matt - visoka
JUPOL Latex semi matt in 
satin - srednja

visoka visoka visoka visoka srednja srednja srednja srednja visoka visoka visoka

Redčenje z vodo do 15 % do 5 % (odvisno od 
barvnega odtenka)

do 5 % do 5 % do 10 % do 5 % do 5 % do 10 % NE redčimo do 10 % le premešamo do 5 % do 10 % do 10 % do 10 %

Priporočljiv valjček dolgodlaki valjček, 
valjček JUPOL Classic

dolgodlaki valjček, 
valjček JUPOL Gold

kratkodlaki valjček, 
valjček JUPOL Brilliant

dolgodlaki valjček dolgodlaki valjček kratkodlaki valjček, 
valjček JUPOL Trend

kratkodlaki valjček, 
valjček JUPOL Junior

dolgodlaki valjček dolgodlaki valjček kratkodlaki valjček dolgodlaki valjček dolgodlaki valjček dolgodlaki valjček dolgodlaki valjček dolgodlaki valjček

Priporočljivo
število nanosov3

2 2 1 2 2 1-2  (odvisno od 
odtenka)

1 2 2-3 2 2-3 2 2 2 2

Poraba ob 
priporočljivem 
številu nanosov

16l do 110m2 

10l do 65m2 
5l do 35m2 
2l do 15m2 

15l do 120m2 
10l do 80m2 
5l do 40m2 
2l do 16m2 
0,75l do 6m2 

15l do 160m2 
5l do 55m2 
2l do 22m2 

15l do 100m2 

5l do 33m2

2l do 13m2

15l do 90m2 2,5l do 20m2

(enoslojni nanos)
2,5l do 20m2

(enoslojni nanos)
10l do 55m2 
5l do 25m2 

2l do 10m2 

15l do 65m2 
 5l do 22m2

 2l do 9m2 
 0,75l do 3m2

  5l do 30m2

  2l do 12m2

5l do 20m2

(dvoslojni nanos)
15l do 100m2 15l do 85m2 

5l do 28m2 

15l do 80m2 

5l do 25m2 

16l do 90m2

 5l do 28m2

Barvni odtenki4 bela,
JUMIX - pastel,
DIPI Super color,
DIPI Koncentrat

bela,
JUMIX - vsi odtenki,
DIPI Super color,
DIPI Koncentrat

bela,
JUMIX - vsi odtenki,
DIPI Koncentrat

bela,
JUMIX - vsi odtenki,
DIPI Koncentrat

bela,
DIPI Super color,
DIPI Koncentrat

18 že pripravljenih 
odtenkov

6 že pripravljenih 
odtenkov

bela,
JUMIX - pastel,
DIPI Super color,
DIPI Koncentrat

bela,
JUMIX - pastel

bela,
JUMIX - pastel

bela,
JUMIX - pastel

bela,
JUMIX - vsi odtenki,
DIPI Koncentrat

bela,
JUMIX - pastel

bela,
JUMIX - pastel

bela, se ne niansira

Certifikati
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Katero barvo izbrati?
Jedilnica, kuhinja * ** ** ** * * * * ** ** ** * * * *

Kopalnica * * * ** * * ** * ** ** ** * * *

Hodnik * ** * ** * * * * * ** * ** * * *

Dnevni in spalni 
prostor

** ** ** * * ** ** * * * ** * * * *

Kletni bivalni prostor * * * * * * * ** * * * * * * **

Utility * * * * * * * * * * * * * * *

Javni prostor * * * ** * * * * ** ** * ** * * *

Kletni skladiščni 
prostori, hlevi

* * * * * * * ** * * * * * * **

1  Odpornost na  mokro brisanje/drgnjenje se v skladu s standardom SIST EN 13300, (ISO 11998) razvršča  v razrede, kjer merimo izgubo debeline barve po 200 drgnjenih z mokro ščetko (1. razred izguba manj kot 5µm; 2. razred >5 in <20µm, 3. razred >20 in <70µm)
2   Paropropustnost (ISO 7783) je zmožnost premaza, da prepušča vodno paro. Razvršča se v tri razrede; visoka: Sd<0,14m, srednja: Sd>0,14-1,40m, nizka: Sd>1,4m.
3   Priporočljivo število nanosov velja ob pravilno pripravljeni  podlagi. 
4   JUMIX:  barvo je možno niansirati na prodajnih mestih z niansirnim sistemom JUMIX.

!  Pred uporabo natančno preberi tehnični in varnostni list.

* Primerno   ** Najboljša izbira
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KO SE ODLOČIM ZA BARVANJE, POMISLIM NA ...

KORAKI ZA IZVEDBO BARVANJA PRED NAKUPOM BARVE MORAMO VEDETI TUDI...

Za podrobnejše informacije preberite tehnične liste, ki so dostopni na JUB-ovi spletni strani www.jub.si

1. Priprava podlage
Za optimalen izgled barvnega filma  moramo zagotoviti tudi dovolj kako- 
vostno podlago. Dobra podlaga je ravna, enakomerno brušena, gladka in ne 
pušča sledi. Za pripravo dobre podlage uporabite izravnalne mase JUBOLIN. 

2. Manjše oz. večje razpoke
Za zapolnjevanje manjših vdolbin, razpok, lukenj, rež, za zelo fino izravnavo 
in glajenje notranjih zidnih in stropnih površin, lahko uporabite JUBOLIN 
Classic. V primeru večjih oz. globljih razpok priporočamo uporabo JUBOGLET 
Hobby kit ali JUBOGLET Elektrofix.

3. Čiščenje sten pred barvanjem 
Na stenah se nabere različna umazanija, zato je potrebno zidne površine 
pred barvanjem očistiti. Z že prebarvanih površin odstranimo vse v vodi 
lahko in hitro razmočljive barvne nanose ter opleske z oljnimi barvami, laki ali 
emajli. Predhodno priporočamo nanos osnovnega premaza AKRIL Emulzije.

4. Plesen 
V primeru, da imate na zidni površini plesen, jo je potrebno pred barvanjem 
odstraniti. Okužene površine umijemo z mokro krpo ali gobo. Ko se posušijo, 
jih premažite z razredčenim dezinfekcijskim sredstvom ALGICIDE Plus. Za 
barvanje dezinficirane površine priporočamo specialno notranjo barvo 
JUPOL Citro z učinkovito zaščito filma proti plesni. 

www.jub.eu

1.  Količina barve
Pred nakupom izračunajte okvirno površino (v m2), ki jo boste barvali – ne 
pozabite na strop. 

Namig: Običajna poraba je navedena v navodilih. Pogosto je navedeno 
tudi, koliko površine pobarvate z enim vedrom; bodite pa pozorni na to ali 
se količina nanaša na en ali dva sloja barve.

2.  Kakovost barve 
Kakovost barve določajo karakteristike – pokrivnost, pralnost, obstojnost 
ter izgled barvnega filma. Določene barve rešujejo konkretne probleme 
kot so madeži, plesen, hladne stene (slaba izolacija), alergije ipd., zato barvo 
izbiramo glede na potrebe in namembnost. Katera barva rešuje posamezen 
problem poglejte v tabeli, na drugi strani te zgibanke. 

Namig: Za kakovostno barvo se vam splača odšteti malce več

3.  Izbor odtenka
Barvni odtenek je najbolj prilagodljiv element v oblikovanju in estetiki našega 
doma. Na voljo je več kot 10.000 odtenkov po različnih barvnih kartah, tako 
da zagotovo najdete pravega. Izbrani odtenek vam na JUMIX mešalnem 
centru zmešajo v nekaj minutah. Seznam mešalnic JUMIX je dostopen na 
spletni strani JUB-a www.jub.si. Do pastelnih odtenkov je možno niansiranje 
tudi z DIPI Super colorjem ali z DIPI  koncentratom.

Namig: Barvna karta JUB Favourite feelings je na ogled na prodajnih 
mestih. Za navdih obiščite spletno stran www.jub.si.

4. Valjčki 
Za barvanje boste potrebovali primeren valjček. Ta naj bo brez vidnih robov, 
z visoko vpojnostjo in enakomerno strukturo. Za večje površine priporočamo 
uporabo večjega valjčka, za površine kot so npr. robovi pri oknih in koti, pa 
uporabo majhnega valjčka.

Namig: Dober valjček je ključ za lep nanos barve. Priporočamo večji valjček 
JUPOL 250 mm, ter manjši valjček JUPOL 120 mm. Pred prvo uporabo nuj- 
no predhodno valjček splaknite z vodo in dobro odcedite.

5. Zaščita in čiščenje prostora
Pohištvo pred barvanjem po možnosti umaknite iz prostorov ali ga povlecite na 
sredino prostora, da boste lahko dostopali do vseh kotičkov. Pohištvo ustrezno 
zaščitite z zaščitno folijo in trakom, prav tako pa tudi radiatorje, tla in okvirje 
oken ter vrat.

Namig: Morebitne madeže barve takoj obrišite z vlažno krpo. Ko se barva 
osuši je odstranjevanje bistveno težje. Po končanem barvanju odstranite 
zaščitni trak iz letvic še isti dan. Pomagajte si z lopatico, s katero potegnete 
med zidom in trakom, nato odstranite.

6. Priprava barve
Barvo pred uporabo le temeljito premešamo, če je potrebno, jo skladno z 
navodili na izdelku oz. tehničnem listu razredčimo z vodo. V primeru, da se 
odločimo za barvni odtenek, poskrbimo, da imamo dovolj barve za posamezno 
zidno ploskev, kajti le tako bomo zagotovili enakomeren odtenek na celi zidni 
površini.

7. Nanašanje barve
Barvo običajno nanašamo v dveh slojih v razmaku od 4 do 6 ur (nekatere 
barve so primerne tudi za enkratni nanos, npr. JUPOL Trend in Junior ter JUPOL         
Brilliant). Posamezno zidno ploskev barvamo brez prekinitev od enega do 
drugega skrajnega robu. 

Namig:  Pri nanašanju z valjčkom uporabljamo primerno odcejalno mrežico.
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