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Kako se izogniti plesni, bakterijam, 
virusom na stenskih površinah

▪ Kaj so mikroorganizmi

▪ Notranja zidna barva, ki uničuje in preprečuje razvoj mikroorganizmov

▪ Standardi in testi učinkovitosti

▪ Mehanizem delovanja

▪ Učinkovitost

▪ Vzdrževanje

▪ Aplikacija



▪ 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 in osebno nego. 

▪ Za vzdrževanje ustreznih higienskih nivojev, je ključen 
izbor pravih izdelkov, tako na strani opreme, izbranih 
materialov, kot glede izbora preparatov za čiščenje in 
dezinfekcijo.

Mikroorganizmi



Bakterije

Mikroorganizmi

PlesniVirusi



Zdravstvena stroka

▪ Kot posameznik lahko zelo veliko naredimo, 
da poskrbimo za visoko raven osebne 
higiene (roke, kašelj, distanca…).

▪ Veliko lahko pripomoremo tudi, če vgrajujemo 
v svoj dom izdelke, ki se jih je enostavno 
čistiti in dezinficira, dodatno pa se lahko 
uporabijo tudi namenski izdelki ki dvigujejo 
nivo čistoče in pripomorejo k bolj higieničnem 
bivalnem okolju, (npr. parni sesalnci, 
nevpojne površine…).

▪ Eden od takih izdelkov je tudi notranja zidna 
barva JUPOL Antimicrob, saj s svojim 
delovanjem aktivno pripomore k uničevanju 
mikroorganizmov.



▪ 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 ISO 
21702:2019 in ISO 22196 ter ISO EN 15457.

▪ Antimikrobna barva, ki uničuje in preprečuje razvoj 
mikroorganizmov (bakterij kot je MRSA; virusov, tudi 
korona viruse, plesni, gliv, alg …).

JUPOL Antimicrob



▪ Standard ISO 21702:2019 – odpornost 
filma pred virusi (HCV 229E)

▪ Standard ISO 22196 – odpornost filma pred 
bakterijami

▪ Standard ISO EN 15457 – odpornost filma 
pred plesnimi

Standardi



Mehanizem delovanja na 
viruse, bakterije, plesni

▪ Ciljno delovanje

▪ Deluje po mehanizmu dezintegracije 
(micelizacije) celične membrane 
mikroorganizma.

▪ Molekule QAT (Kvartarne amonijeve 
spojine) zaradi svojega pozitivnega naboja 
iščejo površine ki imajo negativni naboj, 
kakršne so tudi ovojnice vseh mikrobnih 
celic. 

▪ Ker imajo molekule QAT tudi maščobni del, 
se v ovojnico mikroba močna 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.



▪ Učinkovitost se doseže pri debelini suhega 
barvnega filma 100 µm – to je po dveh 
nanosih.

▪ Učinkovanje proti mikroorganizmom: do 5 
let

▪ Če zaključni sloj JUPOL Antimicroba
prebarvamo z drugo običajno notranjo 
barvo, površina nima več tega učinkovanja.

▪ Za čiščenje priporočamo čisto vodo ,ali 
preparate na kationski vodni osnovi

Učinkovitost barvnega filma



▪ JUPOL Antimicrob je pralna barva. 

▪ Po EN 13 300 je razvrščena v razred 2.

▪ Po testiranjih večkratnega močnega 
čiščenja se je debelina barvnega filma, npr.  
pri 200 ciklih zmanjšala za petino.

▪ To pomeni, da lahko večkrat površino 
čistimo z vodo ali preparati na kationski
osnovi.

Vzdrževanje - pralnost



Čistilni servis – izjava

▪ Pri čiščenju in dezinfekciji površin 
je zelo pomembno, da niso 
pretirano vpojne in seveda odporne 
na vodo in čistila ter dezinfekcijska 
sredstva. 

▪ Najbolj izpostavljene površine so 
tla, stekla, pohištvo in stene, če 
želimo ustrezni nivo higiene, je vse 
omenjeno potrebno redno čistiti in 
dezinficirati.

▪ Od tega so stenske površine 
najbolj zahtevne glede 
vzdrževanja, čistoče in higiene. 

▪ Pri zidni površini je bistveno, da jo 
lahko večkrat očistimo, kajti pri 
nepralnih barvah se barva prehitro 
obrabi in otežuje čiščenje.Čistilni servis Miha Orehek sp 



Poslovni prostori – sejne sobe, pisarne…



Javne ustanove, bolnišnice, šole/vrtci…



Večstanovanjske zgradbe, hoteli…



Živilsko predelovanja industrija…



Aplikacija - valjček ali strojni nanos

▪ Barva se nanaša z valjčkom ali strojno.

▪ Barvni film ima lepo, fino, gladko strukturo po 
končni aplikaciji.

▪ Prvo prodajno mesto v SLO, ki ima zidne 
površine zaščitene pred korona virusom.  



JUPOL Antimikrob
Visoko pokrivna antimikrobna barva

TOP izbira za vse prostore v interieru, kjer se želimo 
zaščititi pred okužbami z virusi in bakterijami. 

Lastnosti:
▪ Uničuje in preprečuje nadaljnji razvoj mikroorganizmov 

(ovojničnih virusov - koronavirusov, bakterij, plesni, alg…) z 
natapljanjem njihove ovojnice ob dotiku s površino. 

▪ V 24 urah zmanjša koncentracijo virusov in bakterij za 99,9%.
▪ Deluje po mehanizmu dezintegracije (micelizacije) celične 

membrane mikroorganizma.
▪ Barva testirana po standardih: ISO 21702:2019 in ISO 22196 

ter ISO EN 15457.
▪ Ustvarja ugodno klimo doma.
▪ Pralna barva.

Prednosti in koristi: 
▪ Rešuje težavo vnosa mikroorganizmov v bivanjski prostor.
▪ Možnost čiščenja. 
▪ Enostavna za delo tudi za domačega mojstra. 
▪ Vrhunski videz prebarvane površine.



JUPOL Antimikrob
Visoko pokrivna antimikrobna barva

▪ Poraba: 150-190 ml/m2 za dvoslojni nanos 
▪ Redčenje z vodo: do 10%
▪ Rok trajanja: 24 mesecev 
▪ Niansiranje: JUB FF: E-F
▪ Priporočamo z: JUBOLIN Classic/P-25/P-50,  

AKRIL Emulzija
▪ Odpornost na mokro brisanje: razred 2
▪ Paropropustnost: visoka – razred I 
▪ Sijaj: mat
▪ VOC: 1 g/l  
▪ Priporočljiv valjček: dolgodlaki valjček 
▪ Priporočljivo število nanosov: 2
▪ Embalažne enote: 5 l in 15 l



Izbran Produkt leta



Hvala za 
pozornost.


