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Na trgu so že na voljo sodobni materiali za ureditev kopalnic ter sanitarnih in drugih manjših
prostorov, ki lahko nadomestijo klasične obloge, kot so keramične ploščice. V JUB-u izdelke iz te
skupine tržijo pod blagovno znamko HYDROSOL Decor.

JUB s temi izdelki že spreminja trende pri oblikovanju kopalnic, saj je večina teh prostorov na tleh
in na stenah še vedno obložena s keramičnimi ploščicami. Prav tako HYDROSOL Decor ponuja
alternativo drugim dekorativnim materialom, kot je mikrocement, saj so njihovi izdelki izdelani na
drugačni osnovi in z drugačnimi karakteristikami, uporaba teh materialov pa omogoča izvedbo
izjemno raznolikih, estetskih in strukturnih rešitev za bivalne prostore.
Kopalniške ploščice so desetletja predstavljale prvo izbiro uporabnikov in so bile nepogrešljiv del vsake
kopalnice, saj so zaradi svojih lastnosti odlično odgovarjale vsakodnevnim stikom z vodo in enostavnemu
čiščenju prostorov. S časom in razvojem so se spreminjale tudi njihove dimenzije in modni barvni odtenki,
njihovo monotonost pa so popestrile še bordure z zanimivimi vzorci. V kopalniških prostorih in sanitarijah se ob
talnih kot dekorativne izdelke, namenjene zaščiti pred vodo, vlago in umazanijo, uporablja tudi stenske
keramične ploščice, zato je na trgu vrsta različnih modelov in dimenzij ter njihovih barvnih kombinacij.
Sčasoma se je zaradi njihove funkcionalnosti uporaba teh oblog razširila še v druge prostore, pri tem pa sta v
ospredje stopili še lastnosti, kot sta drsnost in dodatna trpežnost. Danes je na trgu izjemno velika in pestra
ponudba kopalniških ploščic, ki so na voljo v različnih velikostih in jih je mogoče izbirati v različnih cenovnih
glede na njihovo kakovost.

Stare modne vzorce kopalniške keramike izpred treh ali štirih desetletij lahko še vedno najdemo v nekaterih starejših
objektih in hotelih, prav tako bordure s čistimi linijami izpred dvajsetih let.
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Kakšne so karakteristike tega sistema?
V JUB-u s sistemsko rešitvijo in sodobnimi materiali HYDROSOL Decor uporabnikom ponujajo
ureditev kopalnice na nov način in z novimi estetskimi rešitvami za notranje površine. Bistvene
prednosti sistema HYDROSOL Decor pred klasičnimi sistemi so številne. Kopalnice so zaradi uporabe
klasičnih materialov vrsto let ostajale nespremenjene, saj je morebitna renovacija prostora za sabo
potegnila vrsto neprijetnih gradbenih posegov ter z njimi povezane stroške.
S sistemom HYDROSOL Decor lahko odslej kopalniške prostore oblikujemo v trendu s sodobnimi
dekorativnimi vzorci in s kombinacijo različnih barvnih nians, sistem pa odlikuje še izjemna
vodotesna zaščita, zaščita pred pojavom alg in plesni ter enostavna vgradnja. HYDROSOL Decor je
izjemno enostaven za vzdrževanje in enostaven za saniranje, njegova vsestranska uporaba pa
kakovost sistema izkazuje tudi v drugih prostorih v bivalnih, poslovnih in javnih objektih. To so tudi
glavne karakteristike tega materiala, ki jih bodo snovalci prostorov lahko s pridom uporabili pri
oblikovanju in projektiranju kopalniških, sanitarnih in drugih prostorov.
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Certificiranje izvajalcev
V JUB-u, ki se z novimi materiali na področju gradnje mokrih prostorov brez ploščic uvršča med
inovatorje, so veliko pozornost posvetili tudi izvedbi oz. vgradnji sistema HYDROSOL Decor, saj je ob
kakovostnih materialih končna rešitev z videzom prostorov za uporabnika najpomembnejša. Ker vsak
material 'zahteva svojega mojstra', so se v JUB-u odločili, da bodo potencialne izvajalce predhodno
dodobra seznanili z možnostmi, ki jih ponuja sistem HYDROSOL Decor.
Tako so izvedli več izobraževanj s praktičnimi delavnicami za manjše skupine udeležencev in
poskrbeli, da so vsi osvojili potrebno znanje, kako aplicirati material in kako izvesti predvidene
oblikovne rešitve in načrte. Pridobljeni certifikat izvajalcem služi kot dokazilo, da so uspešno opravili
delavnico, da znajo ravnati z materiali in da zagotavljajo kakovostno izvedbo površin v objektih, ki so
zaradi vode in vlage stalno pod udarom plesni in alg.

Certificiranje izvajalcev je potekalo po vsej Sloveniji, zato ima JUB že na voljo seznam priporočenih
izvajalcev, ki bodo lahko izpolnjevali še tako zahtevne rešitve arhitektov in projektantov za
kakovostno izvedbo kopalniških, sanitarnih in drugih prostorov v objektih. Ti morajo hkrati
upoštevati, da vsak izvajalec pri materialih, ki niso standardizirani, s svojim pristopom da prostorom
svoj pečat in lahko načrte izvede povsem drugače, kot bi jih naredil kdo drug. Zato je priporočljivo,
da se snovalci in nadzorniki z njimi predhodno dogovorijo za testno izvedbo na vzorčnih ploščah, da
bi na večjih površinah v objektih zagotovili izvedbo želene oblikovne rešitve.
Sistem HYDROSOL Decor, ki ga na trg JUB trži tudi preko trgovcev z gradbenimi materiali, je pravi
odgovor na vse večje povpraševanje strank po dostopnejših alternativah in adekvatni tehnični
podpori za izvedbo kopalniških in sanitarnih prostorov, investitorjem pa prinaša cenovno ugodne
rešitve za izvedbo trendovskih ali sanacijo obstoječih kopalnic, ki bodo hkrati tudi enostavne za
vzdrževanje. Profesionalni izvajalci, kot so slikopleskarji, s temi materiali dobivajo možnost vstopa v
obdelavo kopalnic, ki jim zagotavlja dodaten donos, pri čemer je vgradnja v primerjavi s klasičnimi
materiali hitra in bistveno bolj enostavna. Arhitektom in projektantom JUB zagotavlja dobro
tehnično podporo, hkrati pa ti lahko izkoristijo tudi prednosti številnih barvnih kombinacij, saj je
konkurenčna ponudba omejena na že pripravljene odtenke.
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Trendovsko in barvito v kopalnicah
Sistem HYDROSOL Decor ponuja izjemno barvitost, ki
hkrati pomeni svobodo pri izražanju in kreativnosti
arhitektov in inženirjev. Materiali omogočajo vrsto kreacij
in kombinacij barvnih nians tudi na posamezni stenski
površini, ali pa kombinacij z imitacijami naravnih
materialov, kot sta marmor ali les. Barvitost nima meja,
zato je mogoče s sistemom HYDROSOL Decor uresničevati
še tako zahtevne rešitve in ideje snovalcev prostorov.
Sistem HYDROSOL Decor ponuja trinivojsko vodotesno
zaščito pred vlago in vodo. Osnovna hidroizolacija
HYDROSOL Expres 1K zagotavlja nepropustnost za vodo,
sledi nanos dekorativne vodotesne mase z minimalno
vodotesno vpojnostjo – to sta HYDROSOL Decor floor za tla
in HYDROSOL Decor base za stene, ter dvokomponentni
poliuretanski premaz HYDROSOL Polyurethane 2K, ki
poveča pralnost in vodoodbojnost samih sten.
Zakaj sta vodoodbojnost in vodotesna zaščita tako pomembni? Razlog tiči v tem, da se pogosto
srečujemo s takimi problemi na stenah v kopalnicah, tako v večstanovanjskih objektih in
individualnih hišah kot tudi v hotelih in poslovnih objektih. Sistem HYDROSOL Decor omogoča tudi
talno šabloniranje in kreacije z različnimi materiali ter barvami z želenimi niansami, ki ustrezajo sami
podlagi. Torej lahko kopalnice v trendu izvajamo z drugačnim pristopom in izkoriščamo možnosti, da
v njih uporabimo različne strukture materialov, kot na primer videz lesa ali kamna v različnih barvnih
odtenkih.
Zaščita pred pojavom alg in plesni je prav tako pomembna, saj v kopalnicah v večstanovanjskih
objektih ter hotelih največ problemov predstavljajo fuge, ki jih sistem HYDROSOL Decor povsem
odpravlja. Na stikih horizontalnih in vertikalnih površin se še vedno uporablja tesnilne mase, v
primeru uporabe silikona pa se površine dodatno zaščiti še s poliuretanom, kar onemogoča pojav
zelenih in črnih madežev po površinah.
Sistem je enostaven za vzdrževanje. Pri dizajniranju kopalnic, barvnih niansah in sami strukturi
materialov je treba upoštevati, da stene ne smejo biti hrapave, saj to povzroča zastajanje vode in
onemogoča brisanje in čiščenje površin.
Pri sanacijah obstoječih kopalnic je velika prednost, da keramičnih ploščic iz kopalnic ali sanitarnih
prostorov ni potrebno več odstranjevati. To je še posebej dobrodošlo v turističnih objektih in višjih
nadstropjih večstanovanjskih objektov, saj gre za izjemno zamudno opravilo, ki je povezano tudi z
dodatnimi stroški odstranjevanja gradbenega materiala. Prostor tako saniramo na način, da na
obstoječe keramične obloge nanašamo materiale, katerih debelina je minimalna in znaša le 2 do
3 mm.
Sistem HYDROSOL Decor odlikuje tudi vsestranska uporabnost, saj ni
primeren le za kopalnice in sanitarije, pač pa tudi za stopnišča ter za
kuhinje, kjer je mogoče prostore med elementi oblikovati izjemno hitro in
elegantno, saj ponuja veliko več izvedbenih možnosti kot sama keramika.

4

HYDROSOL Decor sistem sestoji iz materialov:





Akrinol Super grip/ JUKOL primer
HYDROSOL Expres 1K kot vodotesna zaščita
HYDROSOL Decor floor in HYDROSOL Decor base –
masa za izdelavo dekoracije
HYDROSOL Polyurethane 2K kot prozoren premaz,
ki se lahko dodatno niansira, da se dobi določena
patina na steni.

Za obdelavo sten in tal s HYDROSOL Decor sistemom je na voljo več dekorativnih tehnik: HYDROSOL Decor
topping z videzom poliranega betona za kopalnice, kuhinje, stopnišča in različne dele pohištva; HYDROSOL
Decor smooth wall za gladke in enobarvne stene in HYDROSOL Decor smooth floor za gladka in enobarvna
tla; HYDROSOL Decor classic kot prva tehnika, ki se je pojavila v sistemu obdelave sten in tal in HYDROSOL
Decor beton look, ki je z videzom surovega in neobdelanega betona zelo priljubljen v sodobni arhitekturi za
dekoracijo notranjih površin.

Uporaba sistema HYDROSOL Decor v prostorih s povišano vlago
Najprej keramične ploščice premažemo z osnovnim premazom, da bi dobili hrapavo površino za
dober oprijem. Priporočljiva je tudi uporaba mrežice, ki bo zagotovila nanos mase v
višini 1 mm vsej površini, kot je to predpisano. Sledi nanos mase HYDROSOL Decor
base po stenskih fugah, da se površina izravna, zatem pa celotno površino zaščitimo
še z vodotesnim premazom in se posvetimo šabloniranju.
Potreben je trikratni nanos elastične disperzijske tesnilne mase
HYDROSOL Decor base v različnih barvnih niansah ali strukturah.
Za dekorativno obdelavo tal je primeren material HYDROSOL
Decor floor, ki je primerne trdote in odporen na pritiske in
obremenitve.
Materiali v sistemu HYDROSOL Decor odgovarjajo tudi na zdrsnost
v kopalnicah in sanitarijah. Protidrsne lastnosti opredeljuje nemški
standard*, ki meri odpornost proti zdrsu talnih oblog za delovne
prostore in področja dejavnosti z nevarnostjo zdrsa. Rezultati
testiranja zdrsnosti materiala HYDROSOL Decor so navedeni v
tehničnem listu. Odpornost proti zdrsu ima oceno R10, in sicer
brez dodatka antislip granulacije. Tega vsebuje HYDROSOL
Polyuerthane, ki dosega odpornost proti zdrsu R12 (karakteristika pri suhih površinah) in A (pri
mokrih površinah).
*Preskusna metoda vključuje drsenje na rampi, nagnjeni pod različnimi koti, klasifikacijski sistem pa ima 5 ocen
– R9, R10, R11, R12 in R13. Zato so v JUB-u testirali tudi protidrsne lastnosti na suhi podlagi (DIN 51130) in
drsnost na mokri podlagi (DIN 51097), to pa vključuje bosonogo stopanje po rampi, nagnjeni pod različnimi koti
in po kateri teče voda. Klasifikacijski sistem ponuja 3 ocene – A, B (A+B) in C (A+B+C).

Več informacij je na voljo na spletni strani JUB.
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