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Naravno uravnavanje vlage v notranjih prostorih  



 Primerna zračna vlaga v prostoru, ki zagotavlja zdravo bivanje je med 55% in 65%.
 Če je višja kot to, spodbuja nastanek bakterij in plesni, 

kar lahko pripelje do razvoja raznih bolezni in alergij.
 Tudi prenizka relativna vlaga v prostoru ni primerna za zdravo bivanje, saj je takrat v 

zraku povišana količina prašnih delcev, zaradi česar je lahko oteženo naše 
dihanje, povzroči pa nam lahko tudi težave s kožo.
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V štiričlanskem
gospodinjstvo s kuhanjem, 

kopanjem, sušenjem perila 
in podobno nastane od 11 

do 15 litrov vode v obliki 
vodne pare.

Naravno uravnavanje vlage v notranjih prostorih  



 Za uravnavanje vlage v notranjih prostorih je nujno prezračevanje prostorov, v 
pomoč pa je tudi primerna izbira konstrukcijskih materialov, katerih zaključni 
sloj v interierju je notranja barva.

 Če notranja barva ne prepušča dovolj vodne pare, potem tudi zelo skrben 
sistem izbora izravnalnih mas in drugih konstrukcijskih materialov ne more biti 
v svoji popolni funkciji.
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 Zato je za naravno uravnavanje vlage v notranjih prostorih bistvenega pomena 
difuzija vodne pare, ki preprečuje poškodbo površin:

 kondenzacijo na površini

 rast plesni in alg

 luščenje premazov
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Naravno uravnavanje vlage v notranjih prostorih  



 Notranje barve se razlikujejo v paroprepustnosti, ki jo merimo po standardu 
SIST EN ISO 7783: Ugotavljanje prepustnosti vodne pare - Metoda s čašo.

 Klasificiramo jih v 3 razrede:

 Vse notranje barve, ki jih proizvajamo v JUBu, spadajo v najvišja razreda 
paropreprustnosti 1 in 2.
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 Vrednosti paroprepustnosti tipičnih predstavnikov notranjih barv:

 Med notranjimi barvamo po prepustnosti za vodno paro izstopa JUPOL Bio
apnena notranja barva, ki je najbolj prepustna za vodno paro.

Hitrost prehoda 

vodne pare Debelina filma

Razred paro-

prepustnosti

Prehod vodne 

pare 

za sobo s 

površino sten 

50m2 (L/dan)

Izdelek V (g/m2*dan) d (mm) (-)

JUPOL Bio apnena 418 101 1 21

JUPOL Classic 353 102 1 18

JUPOL Gold 287 80 1 14

JUPOL Latex polmat 140 83 2 7

JUPOL Strong 66 86 2 3
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Hitrost prehoda vodne pare
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 JUPOL Bio apnena barva ima za ugodje bivanje tudi druge zaželene lastnosti, 
poznane že iz pradavnine:

 Je narejena na osnovi naravnih materialov brez uporabe biocidov in topil, zaradi česar je 
prijaznejša za uporabnike, ki imajo izražene alergije

 Zaradi naravno visokega pH preprečuje razraščanje plesni in alg, saj mikroorganizmi ki v takšnem 
okolju ne morejo preživeti. To smo prikazali s preprostim indikatorjem fenolftalein, ki se obarva 
vijolično, ko pH preseže 8,2:

Levo: JUPOL Gold

Desno: JUPOL Bio apnena barva

Reakcija s fenolftaleinom vidna 

le na JUPOL Bio apneni barvi
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 JUPOL Bio apnena barva ima za ugodje bivanje tudi druge zaželene lastnosti:

 Zaradi svoje kemijske zgradbe in kemijskih reakcij, ki tečejo v fazi staranja premaza 

(karbonatizacija), ima tudi ugodne učinke na vezavo škodljivega CO2 iz zraka:

Reakcija v fazi karbonatizacije:

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

 Karbonatizacija apna je naraven proces, ki spreminja apno v svoje prvotno naravno stanje 
– karbonat.
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JUPOL Bio apnena 
Naravna notranja barva

TOP IZBIRA za prostore s stalno nekoliko višjo vlago in objekte pod 
spomeniškim varstvom.

Lastnosti:
1. Barva na osnovi gašenega apna.
2. Idealna za podlage na bazi apna in za sanirne omete.
3. Primerna za zidne površine po poplavah.
4. Visoko paroprepustna.
5. Se ne briše.

Prednosti in koristi: 
 Rešuje težave s preobčutljivostjo na konzervanse
 Možno čiščenje površine
 Omogoča lep nanos in je enostavna za delo



 Poraba: od 180 do 210  ml/m2 (za dvoslojni nanos) 
 Rok trajanja: 12 mesecev 
 Niansiranje: Bela.
 Priporočamo v sistemu z: JUPOL Denikol
 Odpornost na suho/mokro brisanje: suho brisanje
 Paropropustnost: visoka – razred I 
 VOC: 3 g/l  
 Priporočljiv valjček: dolgodlaki valjček 
 Priporočljivo število nanosov: 2
 Embalažne enote: 5 in 16l

JUPOL Bio apnena 
Naravna notranja barva



Notranji premazi za 
reševanje 

preobčutljivosti in 
alergij

mag. Simona Sojar, Eva Štangar



Preobčutljivost in alergije



 Simptomi: 

 srbenje, rdečina na koži in sluznicah, izpuščaji;

 kihanje, kašelj, zamašen nos, izcedek iz nosu;

 solzenje in pordelost oči, otekle veke;

 srbenje in otekanje v ustih, žrelu in grlu;

 siljenje na bruhanje, driska in krči v trebuhu.

 Vse to lahko vodi v slabšo kvaliteto življenja.

Kako prepoznamo alergično reakcijo?



Na kaj vse smo lahko alergični

 Med najpogostejše bolezni, ki so posledica alergij, sodijo:
 seneni nahod ali alergijski rinitis

 astma

 atopični dermatitis

 alergija na zdravila

 alergija na hrano

 alergija na konzervanse -> ti so lahko tudi v notranji zidni barvi



Občutljivost na konzervanse - biocide

 Kako vemo, katera barva vsebuje konzervansov / biocidov?



 Onemogočijo ali upočasnijo spremembe 
izdelka. 

 Preprečujejo mikrobiološke, kemične in
fizikalne spremembe izdelka.

 Upočasnijo propad izdelka oz. 
podaljšujejo njegov obstoj.

 Preprečuje razvoj mikororganizmov in 
omogoča daljšo obstojnost izdelka.

 …

Konzervansi, biocidi



Kako ukrepati?

 Najpomembnejši ukrep je izogibanje 
povzročiteljem – alergenom.

 V primeru, da je oseba alergična na 
konzervanse, predlagamo da za 
notranje zidne površine uporabi barvo 
JUPOL Bio silicate.



Silikatna notranja barva primerna za osebe, ki 
so preobčutljive na konzervanse

 Silikatna osnova.

 Silikat sam po sebi za svojo stabilnost ne potrebuje 
biocidov.

 Silikat je biološko nepokvarljiv.

 V barvo smo s previdnim in pravim izborom surovin 
vgradili surovine, ki ne vsebujejo konzervansov in 
biocidov.  

JUPOL Bio silicate



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.

Lastnosti:
1. Ne vsebuje biocidov.
2. Za osebe, ki so preobčutljive na konzervanse priporočamo bel odtenek.
3. Primerna tudi za dekorativno zaščito v objektih arhitekturne dediščine.

Prednosti in koristi: 
 Rešuje težave s preobčutljivostjo na konzervanse
 Možno čiščenje površine
 Omogoča lep nanos in je enostavna za delo



 Poraba: od 180 do 210  ml/m2 (za dvoslojni nanos) 
 Rok trajanja: 12 mesecev 
 Niansiranje: Barvna karta JUB FF: E -F. Možno tudi niansiranje 

po barvnih kartah JUB Barve in ometi in NCS.
 Priporočamo v sistemu z: JUBOLIN Classic/P-25/P-50, JUBOSIL GF
 Odpornost na suho/mokro brisanje: mokro brisanje, razred 3
 Paropropustnost: visoka – razred I 
 Sijaj: mrtvo mat
 VOC: 1 g/l  
 Priporočljiv valjček: dolgodlaki valjček 
 Priporočljivo število nanosov: 2
 Embalažne enote: 5 in 15l

JUPOL Bio silicate
Silikatna notranja barva primerna za osebe, ki so preobčutljive 
na konzervanse



Učinkovita vezava 
zdravju škodljivega 

formaldehida

mag. Simona Sojar, Eva Štangar



Zakaj uvajamo novost?



Zakaj uvajamo novost?

 Danes z nakupom novega pohištva 
oz. vnosom različnih materialov v 
dom, vnesemo tudi veliko 
formaldehida. 

 Ti materiali so v proizvodnem procesu 
obdelani s formaldehidom, ki pa je 
škodljiv za naše zdravje. 



Zakaj uvajamo novost?
 Pohištvo je lahko narejeno iz ivernih plošč, ki vsebujejo 

formaldehidno lepilo.

 Formaldehid lahko prav tako najdemo v laminatnih talnih 
oblogah. 

 Posebej pa bodite pozorni na osvežilce zraka, saj ti 
delujejo na principu oljnega filma, kateri bi naj prekril 
neprijetne vonjave. Toda isti oljni film pa hkrati sprošča 
tudi snovi, katere škodujejo živčevju, tudi formaldehid. 

 Osvežilci zraka s sladkim vonjem pogosto vsebujejo 
naftalen in formaldehid.

 Kemične čistilnice običajno uporabljajo številne 
kemikalije za čiščenje najbolj trdovratnih madežev. 
Perkloroetilen (tetrakloroetilen), naftalen, benzen, 
formaldehid in trikloroetilen je le nekaj teh snovi, ki jih 
uporabljajo in ki so rakotvorna. Ker pa te kemikalije 
pogosto še po tem, ko oblačila prinesemo iz čistilnice, 
ostajajo na oblačilih, se lahko prenašajo na kožo in se 
nato absorbirajo v telo.



Zakaj uvajamo novost?
 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.

 Ponudili rešitev z naprednejšo 
tehnologijo –> silikatna barva, ki 
vsebuje amine, ki vežejo 
formaldehid. 



Zakaj uvajamo novost?



JUPOL Clima control ima pridobljena dokazila in rezultate 
testiranja od Eco-INSITUT Germany, po standardu ISO 16000-23

1 m2 suhega naravnega lesa sprošča v 1 uri od 14 - 84 μg 
(mikrogramov) formaldehida na m2

1 m2 barva JUPOL Clima control v 1 uri  veže 80 – 90 μg 
(mikrogramov) formaldehida
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Kaj odlikuje JUPOL Clima control?



 Reduction rate – rezultati testiranja
 V 1 mesecu barva JUPOL Clima control veže iz zraka v povprečju 83 μg (mikrogramov) 

formaldehida na m2.
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Kaj odlikuje JUPOL Clima control?



 Reduction rate – rezultati testiranja
 Barva JUPOL Clima control po 28 dneh še vedno razgradi 80% formaldehida v prostoru
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Kaj odlikuje JUPOL Clima control?



 V testu je bilo na 1 m2 sproščenih 200 μg (mikrogramov) formaldehida, kar je več kot 
še enkrat več kot pri lesu. 

 Ob tako ekstremnem testu je bila učinkovitost barve JUPOL Clima control do zasičenja 
s formaldehidom 162 dni.

 V tem testu se ocenjuje, da se v 162 dneh veže 0,5 g (grama) formaldehida na m2.

 V testu so konstantno dozirali 200 μg (mikrogramov) formaldehid, v praksi se 
sproščanje formaldehida s časom znižuje, kar pomeni, da bi se v praksi barva JUPOL 
Clima control zasitila dosti kasneje kot v 162 dneh.
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Kaj odlikuje 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.

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

do zasičenja
 Ustvarja ugodno klimo doma

Prednosti in koristi: 
 Rešuje težave s preobčutljivostjo na formaldehid in konzervanse
 Možno čiščenje površine
 Omogoča lep nanos in je enostavna za delo



JUPOL Clima control
Silikatna notranja barva,ki veže formaldehid

 Poraba: od 180 do 210  ml/m2 (za dvoslojni nanos) 
 Rok trajanja: 12 mesecev 
 Niansiranje: Barvna karta JUB FF: E-F, JUB barve  

in ometi, RAL in NCS 
 Priporočamo v sistemu z: JUBOSIL GF,     

JUBOLIN Classic/P-25/P-50
 Odpornost na suho/mokro brisanje: razred 3
 Paropropustnost: visoka – razred I 
 Sijaj: mrtvo mat
 VOC: 1 g/l  
 Priporočljiv valjček: dolgodlaki valjček 
 Priporočljivo število nanosov: 2
 Embalažne enote: 5 in 15l



Kako doseči 
maksimalno oceno po 

DGNB za notranje 
barve

mag. Simona Sojar, Eva Štangar



JUPOL Eco premium
Vrhunsko pokrivna pralna barva

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

Lastnosti:
 Vrhunska barva s certifikatom Ecolabel.

 Certifikat dokazuje ustreznost visokim 
kriterijem glede okolja. 

 Pralna barva pokrivna že v enem nanosu.

 Pripravljena za uporabo.

Prednosti in koristi: 
 Enostavna za delo tudi za domačega mojstra. 

 Vrhunski videz prebarvane površine. 

 Krajši čas za izvedbo (1 nanos).



JUPOL Eco premium
Vrhunsko pokrivna pralna barva

 Poraba: ~125 ml/m2 za enoslojni nanos 

 Rok trajanja: 36 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 

 VOC: 1 g/l  

 Priporočljiv valjček: kratkodlaki valjček

 Priporočljivo število nanosov: 1
 Embalažne enote: 2 in 5l



Ecolabel
 Smernice za pridobitev okoljskega znaka za notranje 

barve zajemajo:

 Vsebnost titan dioksida v odvisnosti z odpornostjo na 
mokro krtačno drgnjenje

 Izdatnost pri pokrivnosti min. 98 %



Ecolabel

 Vsebnost hlapnih organskih substanc

 Vsebnost spojin nevarnih za zdravje ljudi in vodne 
organizme ne sme presegati 0,01 %.

 Vsebnost biocidne zaščite in-can ne sme presegati 
0,06 %, pri čemer skupna vrednosti izotiazolonov ne 
sme presegati 0,05 %.



Ecolabel

 Npr. v Italij, pri prenovi šole/vrtca ( iz evropskih sredstev) se zahteva notranja barva s 
certifikatom  Ecolabel in je pogoj za pridobitev projekta.



Ecolabel



Sodobne zgradbe

 Če povzamemo Črtomira Remca (direktor 
Stanovanjskega sklada RS in predsednik Inženirske 
zbornice Slovenije): 

„Sodobne zgradba je (naj bi bila) trajnostna, kar pomeni, 
da morajo biti vplivi na okolje, ki jih povzročita gradnja in 
poznejša uporaba, čim manj negativna. Eno od meril, ki 
jih pri tem že lahko uporabljamo, je ogljični odtis (se 
pravi, količina izpustov toplogrednih plinov), ki je 
povezan s pridobivanjem posameznih komponent in 
materialov, uporabljenih pri gradnji.“



BIM

 V primeru večstanovanjskih ali javnih objektov 
je projektiranje zahtevno in zahteva širši 
pristop. 

 Če želimo tudi v kasnejših fazah ohraniti 
transparentnost in sledljivost, je pomembno, 
da že v začetni fazi izberemo najboljšo rešitev, 
ki, na primer, pripelje k ničenergijski zgradbi.

 Koncept BIM digitalizira in informatizira vse 
informacije potrebne za gradnjo.

• Notranje barve JUPOL so vključene v BIM 
knjižnico, z letom 2021 se v knjižnico dodaja 
nov sklop JUPOL Wellbeing barv.



Hvala za 
pozornost.


