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Ročník IV 
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JUB akciová společnost

u 
JUPOL Gold - více než 10.000 odstínů pro přátelský 
domov

u JUPOL Spray - malování nebylo nikdy snadnější
u JUBIN - velké rozšíření řady výrobků na dřevo a kov
u KULIRPLAST 1.8 Premium - nová paleta odstínů 
u A další novinky pro sezónu 2014 

Pestrá paleta novinek
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JUPOL Gold New Generation
více než 10.000 odstínů 

pro přátelský domov
Vyvinuli jsme novou generaci vysoce kvalitní malířské barvy JUPOL Gold 

pro všechny, kteří chtějí do svého domova vnést pestrou paletu různých 
odstínů. Za pomoci inovativních technologií a nejmodernějších surovin jsme 
připravili recepturu, kterou charakterizuje:

 h sametový a rovnoměrný vzhled natřených povrchů bez viditelných tahů po 
válečku;

 h jasné a vysoce kryjící barevné odstíny;
 h možnost tónování více než 10.000 barevných odstínů;
 h zvýšená omyvatelnost – třída 2 podle EN 13300;
 h zvýšená vydatnost (v závislosti na odstínu);
 h matný vzhled nátěrového fi lmu;
 h označení »PERFECT SPRAY« potvrzující bezchybné nanášení barvy stříkacím 

zařízením, které je označeno zeleným logem »PERFECT SPRAY« fi rmy WAGNER.

Každý má své oblíbené barvy, které nám připomínají příjemné pocity, zážitky, 
osoby, místa či věci. Nikdo je nemůže vidět stejně, jako je vidíme my sami, od-
stíny jsou tak jedinečné jako naše pocity. Více než 10.000 barevnými odstíny 
JUPOL Gold, které vytváříme podle vašich přání, nabarvíte domov vašimi nej-
lepšími pocity. Užívejte si barvy a malování! S barvami JUPOL Gold je cesta 
k profesionálním výsledkům naprosto jednoduchá.

JUPOL Spray – malování 
nebylo nikdy snadnější

Vysoce kvalitní malířská barva vyvinutá pro aplikaci pistolemi »PERFECT SPRAY«, 
připravena k použití bez předchozího ředění. Je určena pro zákazníky, kteří chtějí 
snadno a rychle osvěžit vzhled svého domova s minimální potřebou úklidu po 
malování. Jsme jedním z prvních výrobců malířských barev, který vyvinul barvu 
speciálně pro nanášení moderními nízkotlakými stříkacími pistolemi HVLP. Nej-
lepších výsledků lze dosáhnout s pistolemi, které jsou označeny zeleným logem 
»PERFECT SPRAY« firmy WAGNER.

Vlastnosti:
 h vysoce kryjící – třída 1;
 h vysoce odolná proti mokrému oděru – třída 3;
 h dobře paropropustná;
 h matný vzhled nátěrového filmu;
 h jednoduché nanášení;
 h aplikace stříkáním – ve dvou na sebe kolmých 

vrstvách, technikou »mokré do mokrého«;
 h spotřeba: 160 – 190 ml/m2 při dvouvrstvém nanášení;
 h výjimečně nízký obsah těkavých organických látek;
 h VOC (požadavek EU VOC kat. A/a (2010) 30 g/l): max. 1 g/L,
 h barevné odstíny: bílá (odstín 1001), JUMIX 

(odstíny s koncovými číslicemi 3, 4 a 5);
 h balení: plastové vědro 10 L.

vysoce odolná proti mokrému oděru – třída 3;

aplikace stříkáním – ve dvou na sebe kolmých 

 při dvouvrstvém nanášení;

www.jub.cz

PRO KAŽDÝ POCIT,
KTERÝ MÁTE RÁDI,
EXISTUJE ODSTÍN
JUPOL GOLD.

JUPOL GOLD.
ODSTÍNY, JEDINEČNÉ
JAKO POCITY.
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JUBOLIN                                                                           
v novém 1 kg balení
Řada oblíbených disperzních stěrkových tmelů na zdivo JUBOLIN byla letos rozšířena 

o nové 1 kg balení vhodné pro hobby použití. K jemnému vyhlazení vnitřních stěno-
vých a stropních povrchů tak nabízíme balení 150 g (tuba), 1 kg, 3 kg, 8 kg a 25 kg v kla-
sickém provedení, verze pro strojní nanášení P-25 a extra jemný P-50 pak v 25 kg vědrech, 
příp. levnějších 25 kg pytlích.

JUBOGLET                                                                           
v novém 5 kg balení
JUBOGLET, vnitřní sádrový stěrkový tmel na zdivo, je nyní k dispozici  také v novém 

5 kg balení. Výrobek je určen ke spárování sádrokartonových desek za použití výztužné 
pásky (bandážování) a také k vyrovnávání větších stěnových a stropních povrchů v tloušťce 
vrstvy až do 8 mm. Vyznačuje se dlouhou dobou zpracovatelnosti. Nahrazuje v naší nabíd-
ce výrobek Filin.

NIVELIN D                                                                               
nyní výrazně snadnější nanášení
Nová, vylepšená generace silnovrstvého stěrkového tmelu NIVELIN D pro venkovní 

i vnitřní použití se vyznačuje podstatně snadnějším hlazením a broušením. Umožňuje 
také vkládání výztužné mřížky a použití jako bílá »Renovační omítka« k vyrovnání stěno-
vých povrchů před nanášením vrchních dekorativních omítek.

HOBI Beton                                                                            
s novou recepturou
HOBI Beton je kvalitní výrobek pro opravy betonových podlah a betonových prvků 

jako jsou zábradlí, věnce apod., vně i uvnitř objektů. Jemnozrnná receptura a vysoký 
obsah disperze zajišťují dobrou přilnavost a umožňují použití jako lepicí malta při montáži 
betonových a kamenných obkladů. Pro sezónu 2014 o více než 10 % levnější!
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JUPOL Trend
nové barevné odstíny

Řadu tónovaných vysoce kryjících vinylových barev JUPOL Trend jsme 
letos doplnili o 2 nové módní odstíny. Kromě toho jsme vytvořili zcela 

novou řadu pastelových odstínů PASTEL, která obsahuje loňské novinky, 
odstíny sand 80 a old wood 90,  a 4 zcela nové odstíny. Nové odstíny 2014:

 h JUPOL Trend – new lime 150
 h JUPOL Trend – magnolia 160
 h JUPOL Trend PASTEL – light lemon 110
 h JUPOL Trend PASTEL – light apricot 120
 h JUPOL Trend PASTEL – light olive 130
 h JUPOL Trend PASTEL – soft satin 140

Představte si svůj domov v barvách, které jsou v souladu s přicházejícími 
barevnými trendy a zásadami moderní architektury. K dispozici je aktualizovaná 
paleta barevných odstínů JUPOL Trend. Vysoce kryvá omyvatelná malířská barva 
v hotových módních odstínech vám umožní rychlé a snadné malování v jedné 
vrstvě s dokonalým výsledkem.

Lemon 10

Orange 20

New Lime 150 Olive 40

Apricot 21

Red Grape 31

Cherry 30

Orchid 70Chocolate 60 Magnolia 160

Cappuccino 61Soft Satin 140

Light Apricot 120 Light Lemon 110Sand 80 Light Olive 130

Old Wood 90Coconut  01

Tabla JUpol Trend_500x700_2014.indd   1 21.3.2014   13:33:22
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JUBIN – velké rozšíření řady výrobků 
na dřevo a kov

Řada výrobků pro dekorativní ochranu dřevěných a kovových konstrukcí JUBIN prošla v letošním roce významnou 
proměnou. Rozšířili jsme stávající program vodou ředitelných nátěrů a vstupujeme do nového segmentu nátěrových 

hmot na rozpouštědlové bázi, abychom uspokojili také zákazníky, kteří preferují tradiční materiály. Pro jasnou identifikaci 
jsou obaly výrobků na vodní bázi provedeny v tmavé barvě, výrobky na alkydové bázi jsou ve světlém provedení. Nový 
design také jasně komunikuje doporučené použití výrobků.

Novinky v řadě nátěrů na dřevo a kov na vodní bázi 

JUBIN LASUR je vodou ředitelný lazurovací nátěr, rychleschnoucí, s nízkým obsahem organických těkavých látek. Je 
vhodný k dekorativní ochraně venkovních a vnitřních dřevěných povrchů. Neobsahuje biocidní přísady. Je ideální na dět-
ské hračky – splňuje požadavky EN 71-3 a EN 71-9. Do sezóny 2014 vstupuje bohatší o odstín hruška (6).

JUBIN METAL PRIMER je nový, špičkový antikorozní vodou ředitelný základní nátěr pro ochranu 
povrchů ze železa, oceli, zinku, měďi a hliníku. V kombinaci s JUBIN Decor Universal je vhodný 
k ochraně méně zatížených kovových povrchů (především v interieru), v kombinaci s JUBIN Metal 
je vhodný k ochraně více zatížených kovových povrchů před korozí a atmosférickými vlivy.

Vlastnosti:
 h zajišťuje antikorozní ochranu a zvyšuje přídržnost vrchního nátěru;
 h šetrný k lidskému zdraví a životnímu prostředí;
 h vhodný pro použití na venkovní a vnitřní povrchy;
 h vhodný také na neželezné kovy (zinek, měď, hliník);
 h krátká doba schnutí; nanášení další vrstvy po 6 hodinách;
 h jednoduché nanášení;
 h mimořádně nízký obsah těkavých organických látek (VOC).

JUBIN METAL New Generation je antikorozní vodou ředitelný nátěr pro dekorativní ochranu 
venkovních a vnitřních povrchů ze železa a oceli typu 2 v 1 – umožňuje použití bez základního 
nátěru. V kombinaci s JUBIN Metal Primer je vhodný k dekorativní ochraně povrchů z nežele-
zných kovů (zinek, hliník, měď).

Vlastnosti:
 h zajišťuje antikorozní ochranu a umožňuje nanášení přímo na rez;
 h šetrný k lidskému zdraví a životnímu prostředí;
 h vhodný pro použití na venkovní a vnitřní povrchy;
 h krátká doba schnutí; nanášení další vrstvy po 6 hodinách;
 h jednoduché nanášení;
 h mimořádně nízký obsah těkavých organických látek (VOC),
 h k dispozici také v metalických odstínech.

Ř
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SOLVENT
BASED

Nová řada nátěrů na dřevo a kov na rozpouštědlové bázi

KRYCÍ NÁTĚRY

JUBIN WOOD PRIMER je základní alkydový nátěr pro ochranu venkovních a vni-
třních dřevěných povrchů před nátěrem krycí barvou. Pouze bílý odstín.

Vlastnosti:
 h sjednocení podkladu;
 h snadná brousitelnost;
 h výborná paropropustnost;
 h jednoduché nanášení;
 h balení: 0,75 L.

JUBIN METAL PRIMER je základní antikorozní alkydový nátěr pro ochranu ven-
kovních a vnitřních povrchů ze železa a oceli před nátěrem krycí barvou. K dis-
pozici šedý a rezavě červený odstín.

Vlastnosti:
 h dlouhodobá antikorozní ochrana;
 h výborná přídržnost k podkladu;
 h vysoká kryvost;
 h jednoduché nanášení;
 h balení: 0,75 L.

JUBIN EMAIL UNIVERSAL je univerzální krycí alkydový nátěr pro dekorativ-
ní ochranu venkovních a vnitřních kovových a dřevěných povrchů. Používá se  
v kombinaci se základními nátěry na dřevo a kov (JUBIN Wood Primer a JUBIN 
Metal Primer). K dispozici 12 atraktivních odstínů.

Vlastnosti:
 h dlouhodobá ochrana proti atmosférickým vlivům;
 h vysoká vodoodpudivost;
 h vysoká pružnost a pevnost nátěrového filmu;
 h vysoký lesk;
 h výborná kryvost;
 h výborný rozliv;
 h jednoduché nanášení;
 h balení: 0,75 L.
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TRANSPARENTNÍ NÁTĚRY

JUBIN LAZURBASE je biocidní impregnační alkydový nátěr pro ochranu dřevěných povrchů před modráním, hnilobou 
a dřevokazným hmyzem. Výrobek není vhodný pro použití v obytných prostorech. Natřené povrchy je nutné dodatečně 
chránit před atmosférickými vlivy lazurovacími nátěry JUBIN Lazurton nebo JUBIN Lazurtop, čímž navíc zabráníme přímé-
mu kontaktu s biocidními látkami a zvýrazníme estetický vzhled dřeva. Bezbarvý.

Vlastnosti:

 h dlouhodobá ochrana dřeva proti modrání, hnilobě a dřevokaznému hmyzu;
 h dobře proniká do podkladu;
 h jednoduché nanášení;
 h balení: 0,75 L.

JUBIN LAZURTON je tenkovrstvý alkydový lazurovací nátěr pro dekorativní ochranu venkovních a vnitřních dřevěných 
povrchů. Proniká do dřeva, nevytváří výraznější fi lm a zachová viditelnou texturu dřeva. K dispozici 12 atraktivních odstínů.

Vlastnosti:
 h dlouhodobá ochrana dřeva proti vlhkosti a UV záření;
 h vysoká vodoodpudivost;
 h výborná paropropustnost;
 h jednoduché nanášení;
 h snadná renovace;
 h balení: 0,75 L.

JUBIN LAZURTOP je silnovrstvý alkydový lazurovací nátěr pro dekorativní ochranu venkovních a vnitřních dřevěných povr-
chů. Vytváří na dřevě lesklý nátěrový fi lm a přitom zachová viditelnou texturu dřeva. K dispozici 9 atraktivních odstínů.

Vlastnosti:
 h dlouhodobá ochrana dřeva před vlhkostí a UV zářením;
 h vysoká vodoodpudivost;
 h vysoká pružnost nátěrového fi lmu;
 h výborný rozliv;
 h jednoduché nanášení;
 h balení: 0,75 L a 2,5 L.

JUBIN CLEANER je systémový výrobek určený pro odmaštění kovových podkladů, ředění alkydových
 nátěrů JUBIN a čištění použitého nářadí. Balení 0,9 L.
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XTG 2.0 – nová receptura
Naše nejlevnější dekorativní omítka dostala letos novou recepturu. Vývoj byl 

zaměřen na zlepšení aplikačních vlastností, struktury povrchu a věrnosti 
odstínů podle barevného vzorníku JUB Barvy a omítky. V průběhu roku bude 
receptura zaměněna také u zrnitosti 1.5.

JUBIZOL Finish 1.0 – pro 
úpravu špalet 

JUBIZOL Finish 1.0 je nová dekorativní omítka zrnitosti 1.0 mm, speciálně 
vyvinutá pro snadnější a rychlejší provádění špalet. JUBIZOL Finish 1.0 nahra-

zuje původní silikátové, akrylátové a siloxanové omítky zrnitosti 1.0 mm. Nová 
receptura zajišťuje vysokou pevnost, vodoodpudivost a paropropustnost. Proti 
minulosti lze omítku tónovat v systému JUMIX do vybraných odstínů podle ba-
revného vzorníku JUB Barvy a omítky.

JUBIZOL Strong – vyrostl 
do výšky

Extrémně mechanicky odolný systém JUBIZOL Strong jsme pro sezónu 2014 
doplnili také o lamely nebo desky z minerální vlny. Systém je tak vhodný 

i pro použití na objekty vyšší než 22,5 m a objekty se zvýšenými požadavky na 
požární bezpečnost a zvukovou iziolaci.

JUBIZOL Microair – rozšířený 
výběr vrchních omítek 

Fasádní tepelně izolační systém JUBIZOL Microair poskytuje mimořádně 
vysokou paropropustnost a současně také vynikající tepelnou a zvukovou 

izolaci. Jádrem systému jsou inovativní vysoce paropropustné izolační desky 
JUBIZOL EPS F-W2 nebo EPS F-G2. Optimální paropropustnost a vynikající tepel-
ná i zvuková izolace systému JUBIZOL Microair vytvářejí příznivé mikroklimatické 
podmínky, které jsou základem zdravého bydlení. Systém JUBIZOL Microair se 
vyznačuje také snadnější montáží v porovnání se systémy na bázi minerální vaty.
V roce 2014 jsme systém JUBIZOL Microair doplnili o silikonové vrchní dekora-
tivní omítky nové generace, díky kterým jsme dosáhli nejen vynikající paropro-
pustnost, ale také výjimečnou vodoodpudivost fasádního systému.
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KULIRPLAST 1.8 Premium – nová 
paleta odstínů     

Dekorativní mozaiková hlazená omítka, vyrobená z obarveného přírodního kameniva. Inovativní technologie 
nanášení barev s pečlivě vybranými pigmenty a použití nejmodernějších pojiv zajišťuje:

 h vysokou odolnost proti UV záření;
 h vysokou vodoodpudivost;
 h vysokou mechanickou odolnost;
 h vynikající aplikační vlastnosti.

KULIRPLAST 1.8 Premium poskytuje účinnou ochranu proti účinkům vody ostřikující sokl u terénu a také podstatně snad-
nější čištění fasády. Výrobek byl uveden na trh a podrobně představen již v loňském roce, letos jsme doplnili nové odstíny, 
které v kombinaci s odstíny omítek tepelně izolačních systémů JUBIZOL umožňují ztvárnění moderních architektonických 
trendů. Aktuálně je v nabídce 24 odstínů.
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HIDROZOL Superfl ex – 2K 
elastická vodotěsná hmota

HIDROZOL Superflex je nová, nejkvalitnější vodotěsná hmota z řady HIDRO-
ZOL. Je určena pro elastickou vodotěsnou ochranu venkovních a vnitřních 

vodorovných i svislých betonových a cementových povrchů před aplikací ke-
ramických obkladů a dlažeb na větších a více zatížených stavebních konstruk-
cích, jako jsou koupelny, plavecké bazény, větší terasy, balkóny apod. Hmota se 
vyznačuje velmi snadným nanášením, výborně přemosťuje praskliny a odolává 
pozitivnímu i negativnímu tlaku vody již ve dvou vrstvách.

Vlastnosti:

 h možnost nanášení pouze ve dvou vrstvách;
 h spotřeba: 1,5 kg/m2 na 1 mm tloušťky, obvykle stačí 2 mm;
 h výjimečně snadné nanášení (štětcem nebo hladítkem);
 h vysoce elastická a dlouhodobá vodotěsná ochrana;
 h ochrana před pozitivním i negativním tlakem vody 

(atest zkušebního ústavu);
 h na zatížené venkovní i vnitřní povrchy;
 h výborné přemostění prasklin;
 h zamezuje degradaci betonu;
 h dvousložková, rychleji schne proti 1K variantě;
 h balení:  20 kg (komp. A)

   7,5 kg (komp. B);
 h doba použitelnosti: nejméně 12 měsíců.

Vylehčené lepidlo na keramiku
 AKRINOL Light

AKRINOL Light je nové, inovativní víceúčelové lepidlo na keramiku, které se 
vyznačuje velmi snadným nanášením a až o 40 % větší vydatností. Lepidlo 

má prodlouženou dobu zpracovatelnosti a umožňuje nanášení až do tloušťky 
vrstvy 5 mm. Je vhodné pro lepení keramických dlažeb a obkladů, klinkeru, skle-
něných a jiných mozaikových materiálů na vnitřní i venkovní (menší plochy) stě-
nové a podlahové povrchy.

Vlastnosti:

 h o 40 % větší vydatnost (o 40 % větší plocha);
 h výjimečně snadné nanášení;
 h kvalitativní třída C1TE (EN 12004);
 h prodloužená doba zpracovatelnosti;
 h pro vnitřní i venkovní použití;
 h tloušťka vrstvy až 5 mm;
 h balení: 20 kg;
 h doba použitelnosti: nejméně 12 měsíců.

 na 1 mm tloušťky, obvykle stačí 2 mm;
výjimečně snadné nanášení (štětcem nebo hladítkem);
vysoce elastická a dlouhodobá vodotěsná ochrana;
ochrana před pozitivním i negativním tlakem vody 

dvousložková, rychleji schne proti 1K variantě;

 na 1 mm tloušťky, obvykle stačí 2 mm;
výjimečně snadné nanášení (štětcem nebo hladítkem);
vysoce elastická a dlouhodobá vodotěsná ochrana;
ochrana před pozitivním i negativním tlakem vody 

dvousložková, rychleji schne proti 1K variantě;
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JUB Tools – profesionální nářadí
Pro sezónu 2014 jsme se rozhodli nabídnout našim zákazníkům také ověřené nářadí, které v kombinaci s výrobky 

JUB poskytuje optimální výsledky. Jsme si vědomi širokého výběru nářadí na našem trhu, nicméně v praxi se našim 
zákazníkům ne vždy daří zvolit to správné nářadí pro práci s našimi výrobky a výsledkem může být určité rozčarování 
z kvality díla. Rozšíření sortimentu o nářadí proto vnímáme především jako krok směrem k prevenci reklamací kvality na-
šich výrobků. V první fázi uvedeme na trh řadu malířských válečků pro nanášení barev JUPOL, dále štětce pro nanášení 
vodou ředitelných a rozpouštědlových nátěrů na dřevo a kov JUBIN a speciální hladítko pro nanášení lepicích malt 
JUBIZOL, později nevylučujeme ani rozšíření o další druhy nářadí a potřeb pro malíře a fasádníky.

VÁLEČEK JUPOL CLASSIC 120
 h malířský váleček šíře 120 mm;
 h pro náročné uživatele požadující výborné výsledky;
 h zvýšený příjem a optimální výdej barvy;
 h rovnoměrná struktura nátěru bez viditelných okrajů;
 h polyamidový plyš výšky 11 mm, aplikace plyše 

termofúzí;
 h průměr jádra 30 mm, průměr držáku 6 mm;
 h držák délky 42 cm s ergonomicky tvarovanou 2K 

neklouzavou rukojetí.

VÁLEČEK JUPOL CLASSIC / TREND 180
 h malířský váleček šíře 180 mm přizpůsobený velikosti 

vědra JUPOL Trend;
 h pro náročné uživatele požadující výborné výsledky;
 h zvýšený příjem barvy a optimální výdej;
 h rovnoměrná struktura nátěru bez viditelných okrajů;
 h polyamidový plyš výšky 18 mm, aplikace plyše 

termofúzí;
 h průměr jádra 48 mm, průměr držáku 8 mm;
 h držák délky 29 cm s ergonomicky tvarovanou 2K 

neklouzavou rukojetí.

VÁLEČEK JUPOL CLASSIC / GOLD / BRILLIANT 250
 h malířský váleček šíře 250 mm;
 h pro náročné uživatele požadující výborné výsledky;
 h zvýšený příjem a optimální výdej barvy;
 h rovnoměrná struktura nátěru bez viditelných okrajů;
 h polyamidový plyš výšky 18 mm, aplikace plyše 

termofúzí;
 h průměr jádra 48 mm, průměr držáku 8 mm;
 h držák délky 30 cm s ergonomicky tvarovanou 2K 

neklouzavou rukojetí.

ŠTĚTEC JUB AQUA 50
 h plochý štětec 50 x 15 mm;
 h vhodný pro nanášení vodních lazur a krycích nátěrů;
 h 60 % bílá vlákna délky 57 mm, 40 % modrá vlákna 

délky 51 mm;
 h ergomicky tvarovaná plná plastová rukojeť.

ŠTĚTEC JUB UNI 50
 h plochý štětec 50 x 15 mm;
 h vhodný pro nanášení rozpouštědlových laků, lazur 

a krycích nátěrů;
 h 100 % přírodní štětiny délky 52 mm;
 h ergomicky tvarovaná plná plastová rukojeť.

ZUBOVÉ HLADÍTKO JUBIZOL ULTRALIGHT
 h hladítko 400 x 120 mm z nerezové oceli 

s půlkruhovými zuby (R = 12 mm);
 h vhodné pro nanášení malty JUBIZOL Ultralight 

a dalších malt JUBIZOL při aplikaci základní omítky 
tepelně izolačního systému;

 h umožňuje dosažení optimální tloušťky vrstvy základní 
omítky;

 h dřevěná rukojeť.
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Malování stříkací technikou

Trend stříkacích systémů dorazil také k nám a stává se zajímavou alterna-
tivou ke klasickému nanášení barev  válečkem a štětcem. Klesající cena 

přístrojů, dokonalé výsledky a úspora času přesvědčily již mnoho domácích 
kutilů, kteří si tyto systémy rychle osvojili a šíří jejich dobré jméno dál.

Při technice stříkání je díky rovnoměrnému nanášení barvy zaručena vysoká 
kvalita povrchu nátěrového filmu. Už po prvním nanesení barvy je dosaženo 
uzavřenější a stejnoměrnější vrstvy než při použití běžných válečků a štětců. Ve 
srovnání s nimi umožňují stříkací přístroje dosáhnout také zřetelné úspory času, 
jak při nátěru velkých ploch, tak při nanášení barvy na malé plochy. Vysoká vý-
konnost se projeví zejména při nanášení barvy v rozích a na hranách, které už 
nebudete muset předem natírat válečkem nebo štětcem, ale jednoduše je na-
stříkáte současně s ostatními povrchy.

Pro domácí použití jsou nejvhodnější moderní nízkotlaké stříkací systémy techo-
logie HVLP (vysoký objem, nízký tlak), která pracuje s velkým množstvím vzdu-
chu a nízkým vnitřním tlakem v trysce (max. 0,7 baru) a vyznačuje se maximální 
přenosovou účinností a minimální spotřebou materiálu.

Firma WAGNER, přední světový výrobce systémů a komponentů pro stříkací 
a lakovací techniku, vyvinula pro potřeby domácího stříkání malířských barev 
řadu přístrojů WallPerfect. Podle provedení a způsobu použití jsou k dispozici 
dvě skupiny zařízení:

Výkonné systémy se stříkací puškou

S přístroji WallPerfect W 995 E (novinka od dubna 2014), W 985 E nebo W 925 E 
pohodlně nastříkáte 15 m2 plochy již za 5 minut. Tyto přístroje nasávají barvu pří-
mo z originálního kbelíku a hadicí barvu dopravují k trysce, kde je rozprašována 
výkonem 140 až 200 W na povrch konstrukce.

Množství nasávané barvy lze plynule přizpůsobit rychlosti vaší práce od 0 až do 
525 ml/min. Díky akčnímu rádiusu 8,5 m a 70 cm dlouhému aplikátoru snadno 
nastříkáte stropy a velké plochy. Také údržba přístrojů po práci je velmi snad-
ná, jsou totiž vybaveny samočistící funkcí, která umožňuje cirkulaci vody uvnitř 
přístroje.

 

Množství nasávané barvy lze plynule přizpůsobit rychlosti vaší práce od 0 až do Množství nasávané barvy lze plynule přizpůsobit rychlosti vaší práce od 0 až do Množství nasávané barvy lze plynule přizpůsobit rychlosti vaší práce od 0 až do 
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Kompaktní přístroje s nástavci »CLICK & PAINT«

U přístrojů WallPerfect W 585 E, W 625, W 665, W 687 E nebo W 867 E se barva naplní do nádobky, která se pak připevní 
ke stříkacímu nástavci. Při tomto způsobu je v přímém kontaktu s barvou pouze nádobka, kterou je po práci třeba vyčistit. 
Množství nanášené barvy lze plynule regulovat. Stejně tak tvar paprsku barvy lze snadno 3-stupňově přizpůsobit malova-
nému povrchu: plochý vodorovný / svislý proud nebo kuželovitý proud. Díky tomu můžete zařízení používat jak na větší 
plochy, tak pro přesnou práci v okolí oken a dveří, pro práci se šablonami apod.

Další výhodou těchto přístrojů je patentovaný systém výměnných stříkacích nástavců »CLICK & PAINT«, který umožňuje vý-
měnu barvy během okamžiku. Pro každý úkon si zvolte ideální nástavec a stejným přístrojem nanášejte nejen malířské bar-
vy, ale také laky a lazury. K dispozici je i speciální nástavec pro detaily topných těles, prodlužovací nástavec  na velké plochy 
a stropy, náhradní nádobky různých velikostí apod.

Které barvy jsou vhodné? Značka kvality »PERFECT SPRAY«

Tak, jako je při klasickém malování důležitý výběr vhodného válečku nebo štětce, je při stříkání důležitý výběr správného 
přístroje k příslušné barvě. Pro lepší orientaci uživatelů označují výrobci nátěrové hmoty vhodné pro HVLP stříkací systémy 
logem »PERFECT SPRAY«. Červené logo pro laky a lazury, zelené logo pro malířské a latexové barvy. Kromě toho je na obalu 
vyznačeno možné ředění v procentech, příp. je uvedena informace, že výrobek je již připraven ke stříkání. Tím je zaručena 
nejlepší kvalita stříkaného povrchu.
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Výrobky vyřazené z nabídky

1.  NIVELIN REPARATUR 15 kg – se vyřazuje z výrobního programu.

3838527363080NIVELIN REPARATUR 15 kg vyřazeno

EAN kód Balení Poznámka

2.  FILIN 5 kg – se vyřazuje z výrobního programu.

3831000246061FILIN 5 kg vyřazeno

EAN kód Balení Poznámka

3.  TLAKOLIN 20 kg – se vyřazuje z výrobního programu.

3831000200391TLAKOLIN 20 kg vyřazeno

EAN kód Balení Poznámka

4.  JUPOL RUSTIKAL 5 a 16 L  – se vyřazují z výrobního programu.

3831000243091
3831000243107

JUPOL RUSTIKAL 
JUPOL RUSTIKAL

5 L
16 L

vyřazeno
vyřazeno

EAN kód Balení Poznámka

5.  JUPOL TREND Lychee č. 22 a Marina č. 50 – se vyřazují z výrobního programu.

3838527427058
3838527302027

JUPOL TREND – Lychee 22
JUPOL TREND – Marine 50

2,5 L
2,5 L

vyřazeno
vyřazeno

EAN kód Balení Poznámka

6.  ACRYLCOLOR č. 5999 – se vyřazuje z výrobního programu.

3831000245194ACRYLCOLOR – odstín 5999 0,75 L vyřazeno

EAN kód Balení Poznámka

7.  REVITALCOLOR AG 2 L – se vyřazuje z výrobního programu.

3838527437989
3838527437996

REVITALCOLOR AG – bílá 1001
REVITALCOLOR AG – báze 1000

2 L
2 L

vyřazeno
vyřazeno

EAN kód Balení Poznámka

8.  UNITON 0,5 L – se vyřazuje z výrobního programu.

3838527116525
3838527116532
3838527116556
3838527116570
3838527116594
3838527116617
3838527116631
3838527116655
3838527116679
3838527116693
3838527116716
3838527116747
3838527116761
3838527116785
3838527116808
3838527116815

UNITON – odstín 1
UNITON – odstín 2
UNITON – odstín 3
UNITON – odstín 4
UNITON – odstín 5
UNITON – odstín 6
UNITON – odstín 7
UNITON – odstín 8
UNITON – odstín 9
UNITON – odstín 10
UNITON – odstín 11
UNITON – odstín 12
UNITON – odstín 13
UNITON – odstín 14
UNITON – odstín 15
UNITON – odstín 16

0,5 L
0,5 L
0,5 L
0,5 L
0,5 L
0,5 L
0,5 L
0,5 L
0,5 L
0,5 L
0,5 L
0,5 L
0,5 L
0,5 L
0,5 L
0,5 L

vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno

EAN kód Balení Poznámka
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10.  JUBIN DECOR PRIMER 2,25 L – se vyřazuje z výrobního programu.

11.  DEKORATIVNÍ OMÍTKY zrnitosti 1.0 – se vyřazují z výrobního programu.

9.  JUBIN IMPREGNACE 2,25 L – se vyřazuje z výrobního programu.

13.  MINEROL 20 kg – se vyřazuje z výrobního programu.

14.  GRASCOLOR 16 L – se vyřazuje z výrobního programu.

3838527390413

3838527239040
3838527239033
3838527390222

3838527487526

3831000230992

3838527397832
3838527397849
3838527397825

JUBIN DECOR PRIMER

SILIKÁTOVÁ HLAZENÁ OMÍTKA 1.0
AKRYLÁTOVÁ HLAZENÁ OMÍTKA 1.0
UNIXIL G 1.0

JUBIN IMPREGNACE

MINEROL

GRASCOLOR – bílá 1001
GRASCOLOR – báze 2000
GRASCOLOR – báze 1000

2,25 L

25 kg
25 kg
25 kg

2,25 L

20 kg

16 L
16 L
16 L

vyřazeno

vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno

vyřazeno

vyřazeno

vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno

EAN kód

EAN kód

EAN kód

EAN kód

EAN kód

Balení

Balení

Balení

Balení

Balení

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

12.  KULIRPLAST vybraných zrnitostí a odstínů – se vyřazuje z výrobního programu.

3838527080628
3838527080642
3838527080666
3838527080673
3831000205723
3831000205730
3831000201824
3831000205747
3831000201879
3831000205808
3838527425474
3838527425481
3831000286777
3831000286821
3838527387871
3838527387888
3838527387895
3838527387901
3838527387918
3838527387925
3838527387932
3838527387949
3838527487922
3838527487953

KULIRPLAST 1.5 – odstín 405
KULIRPLAST 1.5 – odstín 425
KULIRPLAST 1.5 – odstín 440
KULIRPLAST 1.5 – odstín 480
KULIRPLAST 2.0 – odstín 400
KULIRPLAST 2.0 – odstín 420
KULIRPLAST 2.0 – odstín 425
KULIRPLAST 2.0 – odstín 430
KULIRPLAST 2.0 – odstín 475
KULIRPLAST 2.0 – odstín 485
KULIRPLAST 2.0 – odstín 510
KULIRPLAST 2.0 – odstín 515
KULIRPLAST 2.0 – odstín 565
KULIRPLAST 2.0 – odstín 570
KULIRPLAST 3.0 – odstín 510
KULIRPLAST 3.0 – odstín 515
KULIRPLAST 3.0 – odstín 535
KULIRPLAST 3.0 – odstín 540
KULIRPLAST 3.0 – odstín 545
KULIRPLAST 3.0 – odstín 565
KULIRPLAST 3.0 – odstín 570
KULIRPLAST 3.0 – odstín 590
KULIRPLAST 1.8 Premium – odstín 620
KULIRPLAST 1.8 Premium – odstín 650

15 kg
15 kg
15 kg
15 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg

vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno

EAN kód Balení Poznámka
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PRO KAŽDÝ POCIT,
KTERÝ MÁTE RÁDI,
EXISTUJE ODSTÍN
JUPOL GOLD.

www.jub.cz

Více než 10.000 barevnými odstíny JUPOL Gold, které vytváříme 
podle vašich přání, nabarvíte domov vašimi nejlepšími pocity. 
Užívejte si barvy a malování! S barvami JUPOL Gold je cesta 
k profesionálním výsledkům naprosto jednoduchá.

JUPOL GOLD.
ODSTÍNY, JEDINEČNÉ
JAKO POCITY.
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