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Pestrá paleta novinek

Jukolprimer – balení 1 L
Špičkový mikroemulzní hloubkový základní nátěr pro venkovní i vnitřní použití
nově v balení 1 L. Vydatnost balení je 10 až 11 m2. Ideální v kombinaci s tónovanými
omyvatelnými malířskými barvami řady JUPOL v malém 2 L balení – např. JUPOL
Gold, Brilliant, Latex, Block, Strong.
Poznejte nejvyšší kvalitu:
•
nevytváří film, ale proniká hluboko do podkladu,
•
účinně snižuje a sjednocuje savost podkladu, čímž
prodlužuje a zestejnoměrňuje schnutí malířských
barev, což je důležité pro jejich bezproblémové napojování a estetický vzhled bez viditelných tahů po
válečku a jiných barevných vad,
•
omezuje rozpouštění vodou rozpustných solí na
povrchu i pod ním a předchází tak vzniku skvrn na
malířském nátěru,
•
zpevňuje podklad a váže prachové i jiné nesoudržné částice, které nebylo
možné čištěním odstranit,
•
vhodný na velmi savé nebo jinak problematické vnitřní povrchy – štukové
a sádrové omítky, sádrokartonové desky, dřevotřísky…
•
výrazně zvyšuje vodoodpudivost podkladu, takže je perfektní i do exteriéru,
nicméně u nového balení 1 L předpokládáme spíše použití v interiéru.

AKRINOL Super grip –
balení 18 kg
Speciální přípravný nátěr s vlákny na nesavé a hladké plochy nově v balení 18 kg pro
úpravu větších výměr. Vydatnost balení je 120 až 180 m2. Používá se před lepením
obkladu nebo nanášením vyrovnácích hmot na starý keramický obklad, umakart,
sklo, kov, asfalt, latexové barvy, lamino, OSB desky, sádrokarton, CETRIS desky,
hladký beton a další podklady.
Hlavní vlastnosti:
•
vynikající přídržnost k nesavým a hladkým podkladům,
•
hrubý povrch pro zakotvení následné vrstvy (lepidla, vyrovnávací hmoty),
•
dlouhodobá odolnost proti vodě,
•
vysoká vydatnost,
•
rychlé schnutí.
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JUBIZOL Unigrund – balení 2 kg
Univerzální základní nátěr pod dekorativní omítky nově v balení 2 kg. Vydatnost balení je 10 až
16 m2. Tónování v systému JUMIX. Ideální velikost pro základní nátěry soklů před nanášením
mramorových omítek JUBIZOL Kulirplast. Už žádné rozlévání větších balení!

JUBOGLET Universal –
opět v balení 5 kg
Oblíbený vnitřní sádrový stěrkový tmel na zdivo je znovu k dispozici v praktickém 5 kg balení.
Výrobek je určen k vyrovnávání stěnových a stropních povrchů a také ke spárování sádrokartonových desek za použití výztužné pásky (bandážování). Při omítání vnitřního zdiva z pórobetonu ho vyztužíme plastifikovanou skleněnou síťovinou. Pro dokonalý vzhled povrch vyrovnáme
JUBOLINEM P50 Extra fine a vymalujeme některou z barev řady JUPOL.
Hlavní vlastnosti:
•
největší tloušťka vrstvy do 8 mm,
•
dlouhá doba zpracovatelnosti až 80 min.,
•
pro vyrovnávání stěnových a stropních povrchů,
•
pro spárování a opravu vad SDK desek,
•
velmi dobrá přídržnost,
•
snadné broušení.

Nové inovativní obaly práškových hmot
JUBOGLET Universal 5 kg je první z řady malých balení práškových hmot JUB plněných na nové lince ve výrobním závodě
Videm, která využívá inovativní PE obaly, do kterých budou postupně plněny i další práškové hmoty velikosti balení 1 až 10 kg.
Výhody nových obalů:
•
dokonale těsné, nepráší,
•
odolné proti vodě a vlhkosti,
•
prodlužují dobu skladovatelnosti,
•
praktický otvor pro uchopení,
•
elegantní vzhled.

www.jub.cz

3

JUPOL Fresh – malířská barva
Nová malířská barva, která v nabídce JUB cenově i kvalitativně zaplňuje prostor
mezi malířskými barvami JUPOL Ekonomik a JUPOL Classic. Je vhodná pro domácí
kutily i profesionální malíře.
Hlavní vlastnosti:
•
vysoká bělost a matný vzhled,
•
vysoká kryvost a snadné nanášení,
•
vysoká paropropustnost a nízký obsah VOC,
•
odolnost proti oděru za sucha,
•
velmi dobrý poměr mezi kvalitou a cenou,
•
možnost tónování do odstínů s koncovkou D - F (dle vzorníku JUB Favourite
Feelings), resp. 3 - 5 (dle vzorníku JUB Barvy a omítky),
•
spotřeba: 150 - 190 ml/m2 ve dvou vrstvách, závisí na savosti a hrubosti podkladu,
•
balení: 5 L, 15 L.

JUPOL Amikol –
nový design a balení 5 L
Špičková omyvatelná barva, která zabraňuje výskytu a rozvoji bakterií a plísní na
stěnách v novém designu a balení 5 L. Vydatnost malého balení je 26 až 33 m2, což
barvu přibližuje koncovým spotřebitelům.
Hlavní vlastnosti:
•
nátěrový film brání výskytu a rozvoji bakterií a plísní - vyhovuje normám
ISO 22196 a EN 15457,
•
umožňuje čištění natřených povrchů dezinfekčními prostředky - vyhovuje
normě ISO 2812-4:2007,
•
vysoká odolnost proti mokrému oděru - třída 1 podle EN 13 300,
•
vhodný pro potravinářský průmysl (pekárny, stáčírny nápojů…) a veřejné
instituce (zdravotnická zařízení, školy…),
•
tónování do odstínů s koncovkou
D - F (dle vzorníku JUB Favourite
Feelings), resp. 3 - 5 (dle vzorníku
JUB Barvy a omítky).
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JUPOL CLASSIC.
SPRÁVNÁ VOLBA.
UŽ SKORO 50 LET.
JUPOL Classic získal od německého institutu
eco-INSTITUT certifikát o zařazení do třídy A+,
který potvrzuje jeho velmi nízké emise těkavých
organických látek do prostoru a šetrnost ke
spotřebitelům i životnímu prostředí.

www.jub.cz
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Fasádní barvy 2018
Zavedením pokročilých technologií a znalostí do vývoje a výroby nové generace fasádních barev jsme ještě více vylepšili jejich vlastnosti a zařadili je na samý
vrchol současné nabídky. U všech fasádních barev jsme objem velkých balení
sjednotili na 15 L.

Acrylcolor –
akrylátová fasádní barva
Osvědčená volba fasádní barvy pro kvalitní ochranu fasád. Nová receptura
s posílenou stálostí odstínů a nový design. Po natónování není zaměnitelná
s původní recepturou, nekombinovat na jednom objektu.
Hlavní vlastnosti:
•
nejširší výběr barevných odstínů,
•
vynikající odolnost proti povětrnosti –
dlouhodobá životnost,
•
vynikající odolnost proti rozvoji řas a plísní,
•
vynikající vodoodpudivost,
•
možnost nanášení stříkáním,
•
balení: 0.75 L, 5 L, 15 L,
•
báze a odstíny: bílá 1001, báze 2000 (původní
báze 1000 je nahrazena barvou Trendcolor); tónování do odstínů s koncovkou C - F (dle vzorníku JUB Favourite Feelings), resp. 2 - 5 (dle vzorníku JUB
Barvy a omítky),
•
spotřeba: 180 - 210 ml/m2 ve dvou vrstvách, závisí na podkladu.

Revitalcolor – mikroarmovaná
akrylátová fasádní barva
Mikrovlákny zesílená barva pro sanaci popraskaných fasád. Nahrazuje barvu
Revitalcolor AG. Původní receptura, nový název a design.
Hlavní vlastnosti:
•
špičková schopnost překlenout vlasové praskliny,
•
špičková odolnost proti rozvoji řas a plísní +
možnost jejího EXTRA posílení pro velmi nepříznivé podmínky,
•
špičková vodoodpudivost,
•
nejširší výběr barevných odstínů,
•
vynikající odolnost proti povětrnosti – dlouhodobá životnost,
•
vynikající paropropustnost.
•
balení: 5 L, 15 L,
•
báze a odstíny: bílá 1001 (původní báze 1000 je nahrazena barvou Trendcolor); tónování do odstínů s koncovkou C - F (dle vzorníku JUB Favourite
Feelings), resp. 2 - 5 (dle vzorníku JUB Barvy a omítky),
•
spotřeba: 300 - 700 ml/m2 ve dvou vrstvách, závisí na podkladu.
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Vysoce odolná fasádní barva pro intenzivní a COOL odstíny. Nahrazuje barvy Acrylcolor báze 1000 a Revitalcolor AG báze
1000, proti nimž má posílenou stálost odstínů. Zcela nový výrobek.
Hlavní vlastnosti:
•
široký výběr intenzivních barevných odstínů,
•
COOL odstíny zabraňující přehřívání fasády,
•
špičková odolnost proti rozvoji řas a plísní,
•
špičková vodoodpudivost,
•
vynikající odolnost proti povětrnosti - dlouhodobá životnost,
•
velmi dobrá schopnost překlenout vlasové praskliny,
•
balení: 0,75 L, 5 L, 15 L,
•
báze a odstíny: báze 1000; tónování do odstínů s koncovkou A - B (dle vzorníku JUB Favourite Feelings), resp. 0 - 1 (dle vzorníku JUB Barvy a omítky),
•
spotřeba: 200 - 400 ml/m2 ve dvou vrstvách, závisí na podkladu.

COOL odstíny – tmavší odstíny na celou fasádu
Cool odstíny jsou řešením pro všechny, kdo hledají tmavší odstín pro celou fasádní plochu. Jsou vytvořeny z IR reflexních
pigmentů, které odrážejí sluneční paprsky, a tím snižují teplotu na povrchu až o 25 %, což zabraňuje nadměrnému rozpínání
fasád v důsledku přehřívání. Odstíny v cool verzi (s Y < 25) můžete objednávat v omítkách JUBIZOL Trend finish S a T (hlazená
a drásaná struktura) a ve fasádní barvě Trendcolor.
Podle vzorníku JUB Barvy a omítky je k dispozici 10 odstínů a podle vzorníku JUB Favourite Feelings pak dalších 40. Cool
odstíny dodává pouze společnost JUB ze svého výrobního závodu.

Kód

Název

030A

Success 65

050A

Success 125

060A

Kód

Název

Kód

Název

190A

Faith 65

385B

Beauty 490

200A

Faith 95

060B

Family 10

Family 05

220A

Faith 155

120B

Family 190

070A

Family 35

230A

Beauty 05

030B

Success 70

080A

Family 65

290A

Beauty 185

070B

Family 40

090A

Family 95

310A

Beauty 245

080B

Family 70

100A

Family 125

320A

Beauty 275

100B

Family 130

110A

Family 155

330A

Beauty 305

090B

Family 100

120A

Family 185

340A

Beauty 335

110B

Family 160

130A

Family 215

380A

Beauty 455

040B

Success 100

140A

Family 245

400A

Love 35

020B

Success 40

150A

Family 275

385A

Beauty 485

010B

Success 10

160A

Family 305

190B

Faith 70

170A

Faith 05

400B

Love 40
www.jub.cz
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Trendcolor – mikroarmovaná siloxanizovaná
fasádní barva pro intenzivní odstíny

Siliconecolor – mikroarmovaná silikonová fasádní barva
Silikonová barva pro dlouhodobou špičkovou ochranu fasád. Nahrazuje barvu
JUBIZOL Silicone color. Původní receptura, nový název a design.
Hlavní vlastnosti:
•
špičková odolnost proti povětrnosti - nejdelší životnost,
•
špičková odolnost proti rozvoji řas a plísní,
•
špičková dlouhodobá vodoodpudivost,
•
špičková paropropustnost,
•
snížená špinivost,
•
velmi dobrá schopnost překlenout
vlasové praskliny,
•
balení: 5 L, 15 L,
•
báze a odstíny: bílá 1001, báze
1000; tónování do odstínů s koncovkou C - F a * (dle vzorníku JUB
Favourite Feelings), resp. 2 - 5 a *
(dle vzorníku JUB Barvy a omítky),
•
spotřeba: 200 - 400 ml/m2 ve dvou
vrstvách, závisí na podkladu.

Nanocolor –
samočisticí mikroarmovaná
silikonová fasádní barva
Nanotechnologie v receptuře silikonové barvy zajišťuje samočisticí účinek
a absolutně nejlepší ochranu fasád. Nahrazuje barvu Nanoxilcolor. Původní receptura, nový název a design.
Hlavní vlastnosti:
•
snížená špinivost a samočisticí účinek,
•
špičková odolnost proti povětrnosti - nejdelší životnost,
•
špičková odolnost proti rozvoji řas a plísní,
•
špičková dlouhodobá vodoodpudivost,
•
špičková paropropustnost,
•
vynikající schopnost překlenout vlasové praskliny,
•
balení: 15 L,
•
báze a odstíny: bílá 1001; tónování
do vybraných odstínů s koncovkou
C - F a * (dle vzorníku JUB Favourite
Feelings), resp. 2 - 5 a * (dle vzorníku
JUB Barvy a omítky),
•
spotřeba: 300 - 700 ml/m2 ve dvou
vrstvách, závisí na podkladu.

8

www.jub.cz

Novinky 2018

Silicone fas –
cenově výhodná silikonová fasádní barva
Nová varianta silikonové fasádní barvy pro použití všude tam, kde je požadována kvalitní ochrana za rozumnou cenu.
Zcela nový výrobek.
Hlavní vlastnosti:
•
vynikající odolnost proti povětrnosti - dlouhodobá životnost,
•
vynikající odolnost proti rozvoji řas a plísní,
•
vynikající dlouhodobá vodoodpudivost,
•
vynikající paropropustnost,
•
snížená špinivost,
•
balení: 2 L, 5 L, 15 L,
•
báze a odstíny: bílá 1001; tónování do odstínů s koncovkou C - F a * (dle vzorníku JUB
Favourite Feelings), resp. 2 - 5 a * (dle vzorníku JUB Barvy a omítky),
•
spotřeba: 200 - 400 ml/m2 ve dvou vrstvách, závisí na podkladu.

Silicatecolor –
mikroarmovaná silikátová fasádní barva
Výjimečně paropropustná, k životnímu prostředí šetrná a přitom vysoce odolná silikátová fasádní barva. Nahrazuje barvy
Jubosilcolor silicate a Revitalcolor silicate. Zcela nový výrobek. Se 2 bázemi pokrývá celé spektrum použití původních
5 bází. Vhodný na hladké i hrubé nebo vlasově popraskané podklady, přitom s nižší spotřebou než Revitalcolor silicate.
Hlavní vlastnosti:
•
ideální pro obnovu historických objektů,
•
vyhovuje normě DIN 18363,
•
chemicky se váže k minerálnímu podkladu,
•
špičková paropropustnost,
•
vynikající odolnost proti rozvoji řas a plísní,
•
vynikající vodoodpudivost,
•
vynikající stálost odstínů,
•
velmi dobrá schopnost překlenout vlasové praskliny,
•
balení: 5 L, 15 L,
•
báze a odstíny: bílá 1001, báze 1000; tónování do odstínů s koncovkou C - F
a * (dle vzorníku JUB Favourite Feelings), resp. 2 - 5 a * (dle vzorníku JUB Barvy
a omítky),
•
spotřeba: 200 - 400 ml/m2 ve dvou vrstvách, závisí na podkladu.

www.jub.cz
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Změny v tónovacím systému
JUMIX
Při březnové aktualizaci byly provedeny potřebné korekce některých receptur
a přidány nové receptury pro odstíny podle různých cizích barevných vzorníků,
v souvislosti s představenými novinkami v sortimentu byly receptury doplněny
o výrobky:
•
JUPOL Fresh (JPF)
•
Siliconecolor (CSN)
•
JUPOL Amikol (AML)
•
Nanocolor (CNA)
•
Acrylcolor NG (CAC)
•
Silicone fas (CSX)
•
Revitalcolor (CRV)
•
Silicatecolor (CST)
•
Trendcolor (CTR)
Kvůli spotřebování zásob u prodejců zůstávají v systému i nadále výběhové
výrobky:
•
JUPOL Gold NG (JGD)
•
Revitalcolor silicone (RSN)
•
Acrylcolor (ACN)
•
Jubosilcolor silicate (JFX)
•
Revitalcolor AG (RAG)
•
Revitalcolor silicate (RSI)
•
Jubosilcolor silicone (JSF)
Při této příležitosti apelujeme na operátory míchacích zařízení, aby zajistili řádné
provádění denní údržby míchacích zařízení, vedení deníků tónování / doplňování
kolorantů a hlídali dobu použitelnosti kolorantů, čímž přispějí k prevenci možných
reklamací.

HYDROSOL Superflex –
balení 7,5 kg
Naše nejkvalitnější 2K elastická vodotěsná hmota nově v balení 7,5 kg pro menší
plochy. Je určena pro elastickou vodotěsnou ochranu venkovních a vnitřních vodorovných i svislých betonových a cementových povrchů před aplikací keramických obkladů a dlažeb. V prodeji až ve druhé polovině roku.
Vlastnosti:
•
postačuje nanášení ve dvou vrstvách,
•
spotřeba: 1,5 kg/m2 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 (atest zkušebního ústavu),
•
na zatížené venkovní i vnitřní povrchy,
•
výborně přemosťuje praskliny,
•
zamezuje degradaci betonu,
•
rychleji schne proti 1K variantě,
•
balení (vědro 10 L): 2 x 2,75 kg (složka A) + 2 x 1 kg (složka B).
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JUBIZOL Uniwool fix –
lepidlo a stěrka na polystyren a minerální vatu
Nový univerzální materiál pro lepení a základní omítku v systémech JUBIZOL EPS a JUBIZOL MW, který v nabídce JUB cenově
i kvalitativně zaujme místo pod vysoce kvalitní „modrou“ JUBIZOL lepicí maltou.
Vlastnosti:
•
na izolační desky z EPS (včetně šedého grafitového) a minerální
vlny,
•
dodatečné mikroarmování,
•
vysoce elastický,
•
evropské technické posouzení: ETA 09/0393 (JUBIZOL EPS),
ETA 10/0334 (JUBIZOL EPS),
•
spotřeba: lepení 3,5 - 5 kg/m2, základní omítka ~1,5 kg/m2
na 1 mm tloušťky,
•
balení: 25 kg,
•
doba použitelnosti: min. 12 měsíců.

Změny názvů –
minerální omítky a polyuretanové lepidlo
Po spotřebování původních obalů ve výrobě budou postupně uváděny na trh tradiční výrobky pod novými názvy, které
lépe zapadnou do současné architektury obchodních značek JUB:
Původní název

Nový název

BAVALIT

JUBIZOL BAVALIT

MINERÁLNÍ DRÁSANÁ OMÍTKA 2.0

JUBIZOL MINERAL FINISH T 2.0

MINERÁLNÍ HLAZENÁ OMÍTKA 1.5

JUBIZOL MINERAL FINISH S 1.5

MINERÁLNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA 1.0

JUBIZOL ŠTUKOVÁ OMÍTKA 1.0

JUBIZOL PUR LEPIDLO

JUBIZOL QUICKFIX

Ostatní informace
•
•
•

DIPI KONCENTRAT
–
JUBIZOL LEPICÍ MALTY –
SYSTÉM JUBIZOL S70 –
		

doba trvanlivosti bude prodloužena na 24 měsíců,
během roku proběhne postupně přechod na balení 25 kg,
po ukončení platnosti ETA certifikátu 08/0236 dne 28. 6. 2018 bude nabídka
systému ukončena a jeho místo převezme systém JUBIZOL EPS.

www.jub.cz
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JUBHome WALL –
nosné stěny z tepelně
izolačních ICF tvarovek
Na začátku roku 2016 jsme pro potřeby zakládání energeticky úsporných staveb uvedli na trh inovativní systém tepelné izolace základové desky JUBHome
BASE. Nyní zahajujeme prodej stěnového systému JUBHome WALL.
Naši stavebníci jsou sice známí jako tradicionalisté, kteří se pro nové věci rozhodují
opatrně a pomalu, ale zásadní a prospěšnou změnu na trhu novostaveb přináší
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti
budov, ze které vyplývá požadavek, aby od 1. 1. 2021 byly ve členských státech EU
všechny nové budovy stavěny jako „budovy s téměř nulovou spotřebou energie“
(ty jsou orientačně definovány v ČSN 730540-2). Projektování a výstavba takových
budov bude vyžadovat zcela nový přístup, než jsme byli dosud zvyklí. V reakci na
to vyvinula společnost JUB systém nosných stěn z tepelně izolačních ICF tvarovek
JUBHome WALL, který umožňuje snadnou projekci a výstavbu energeticky úsporných budov s cílem zajistit trvale udržitelnou a kvalitní výstavbu.
Konstrukční prvky z Neoporu
Tepelně izolační stěnové dílce JUBHome WALL, které zahrnují sadu 21 různých
tvarů a rozměrů, jsou zhotoveny z materiálu Neopor špičkového německého výrobce BASF. Na stavbě se systém velmi snadno složí na způsob stavebnice do požadovaného celku podle kladečského plánu. Stěnové dílce JUBHome WALL jsou
tepelně izolační bednicí tvarovky, u nichž vnitřní a vnější vrstvu tepelné izolace
spojují multifunkční polypropylenové (PP) spojky, které také přidržují vodorovnou
armaturu a zabraňují deformaci dílců při betonáži.

Tloušťka betonového jádra je u všech typů stěn 150 mm, zatímco tloušťky vnějších
vrstev tepelné izolace se liší a s nimi i hodnoty součinitele tepelné prostupnosti:
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JUBHome
Tloušťka stěny bez
povrchových úprav [mm]

Vrstvy EPS + ŽB+EPS

Celková tloušťka
tepelné izolace [mm]

λ [W/mK]

U stěny * [W/m2K]

300

75 + 150 + 75

150

0,032

0,204

390

75 + 150 + 165

240

0,032

0,130

465

75 + 150 + 240

315

0,032

0,099

525

75 + 150 + 300

375

0,032

0,084

* pro λ betonu 2,04 W/mK

Tepelně izolační část konstrukce slouží nejen jako ztracené bednění pro beton, ale zároveň i jako podklad pro nanášení
povrchových úprav, což znamená spojení několika fází výstavby do jedné a úsporu času i peněz. Hlavní úspora ale vyplývá
především z vysoce produktivní výstavby, které nelze jinými srovnatelně energeticky úspornými technologiemi dosáhnout.
Výhody stěnových dílců JUBHome WALL
V závislosti na požadavcích investora na energetickou náročnost stavby dosahuje součinitel tepelné prostupnosti stěn systému JUBHome WALL hodnot od 0,204 do 0,084 W/m2K – od nízkoenergetického objektu až po energeticky pasivní objekt.
U tohoto stavebního systému přitom nenastávají obvyklé problémy s upevňováním velkých tlouštěk tepelně izolačního
obkladu a řešení detailů systémově zajišťuje potřebnou vzduchotěsnost a zamezuje tepelným mostům. Systém byl vyvinut
ve spolupráci s Institutem pro konstrukce, seismické inženýrství a výpočty (IKPIR) při Fakultě stavební a geodézie Univerzity
v Lublani jako odolný seismickému zatížení.
Jednoduché na provádění jsou i povrchové úpravy vnitřních a vnějších stěn:
•
na vnitřních stěnách základní omítka, vyrovnávací hmota a malířský nátěr nebo keramický obklad,
•
na vnějších stěnách základní omítka a dekorativní omítka zvoleného fasádního systému.
Systém JUBHome WALL zahrnuje kromě obvyklých stěnových dílců různých délek také vnitřní a vnější rohy, dílce pro napojení
příček, překladové dílce, výšková vyrovnání, ukončovací prvky apod. Zhotovitelé mají k dispozici univerzální podpěry, které
fungují jako plošina pro práce ve výškách a současně jako pomůcka pro svislé vyrovnávání stěn. Součástí systému jsou také
prvky pro uchycení svislé armatury, které umožňují její zabudování bez drátkování. Systém ztraceného bednění JUBHome WALL
z dílců z EPS a spojek z PP pro stavbu vnějších a vnitřních nosných stěn a příček získal evropský certifikát ETA od slovinského
institutu ZAG.
JUBHome – komplexní energeticky úsporný stavební systém
Dílce systému JUBHome vytvářejí díky
těsnému propojení čepovými spoji kompaktní tepelně a hydroizolační
plášť a eliminují vliv tepelných mostů
i při vzájemném kontaktu jednotlivých
konstrukčních celků.
Nosná tepelná izolace základové desky
JUBHome BASE a stěnové dílce JUBHome
WALL jsou pouze dvě součásti systému
JUBHome. Podobně inovativní je také
tepelná izolace střech JUBHome ROOF
a tepelně izolační bednění pro ŽB desky
rovné a ve spádu JUBHome FLOOR, o kterých vás budeme informovat v některém
z následujících vydání.

www.jub.cz
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Zrušené výrobky – v roce 2018

Výrobek

Balení

EAN kód

JUBOGLET BANDAGE

1,8 kg

3838527586489

přechod na balení 5 kg

JUPOL BRILLIANT báze 1000

15 L

3838527258812

vyřazeno

JUPOL BRILLIANT báze 2000

15 L

3838527258843

vyřazeno

JUPOL SPECIAL báze 1000

15 L

3838527124100

vyřazeno

JUPOL SPECIAL báze 2000

15 L

3838527300801

vyřazeno

JUPOL BIO SILICATE báze 1000

5L

3838527122915

vyřazeno

JUPOL BIO SILICATE báze 1000

15 L

3838527122939

vyřazeno

ACRYLCOLOR bílá 1001

0,75 L

3831000242186

nahrazeno výrobkem CAC

ACRYLCOLOR bílá 1001

5L

3831000242414

nahrazeno výrobkem CAC

ACRYLCOLOR bílá 1001

15 L

3831000246078

nahrazeno výrobkem CAC

ACRYLCOLOR báze 2000

0,75 L

3838527300726

nahrazeno výrobkem CAC

ACRYLCOLOR báze 2000

5L

3838527300733

nahrazeno výrobkem CAC

ACRYLCOLOR báze 2000

15 L

3838527300740

nahrazeno výrobkem CAC

ACRYLCOLOR báze 1000

0,75 L

3838527259147

nahrazeno výrobkem CTR

ACRYLCOLOR báze 1000

5L

3831000230695

nahrazeno výrobkem CTR

ACRYLCOLOR báze 1000

15 L

3831000206669

nahrazeno výrobkem CTR

REVITALCOLOR AG bílá 1001

5L

3831000243299

nahrazeno výrobkem CRV

REVITALCOLOR AG bílá 1001

16 L

3831000243305

nahrazeno výrobkem CRV

REVITALCOLOR AG báze 1000

5L

3831000243961

nahrazeno výrobkem CTR

REVITALCOLOR AG báze 1000

16 L

3831000243978

nahrazeno výrobkem CTR

JUBIZOL SILICONE COLOR bílá 1001

16 L

3838527585925

přechod na balení 15 L

JUBIZOL SILICONE COLOR báze 1000

16 L

3838527584355

přechod na balení 15 L

NANOXILCOLOR bílá 1001

16 L

3838527428307

nahrazeno výrobkem CNA

JUBOSILCOLOR SILICATE bílá 1001

5L

3831000242995

nahrazeno výrobkem CST

JUBOSILCOLOR SILICATE bílá 1001

16 L

3831000243008

nahrazeno výrobkem CST

JUBOSILCOLOR SILICATE báze 1000

5L

3831000243947

nahrazeno výrobkem CST

JUBOSILCOLOR SILICATE báze 1000

16 L

3831000243954

nahrazeno výrobkem CST

REVITALCOLOR SILICATE bílá 1001

5L

3831000243312

nahrazeno výrobkem CST
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Poznámka

Zrušené výrobky

X
Výrobek

Balení

EAN kód

REVITALCOLOR SILICATE bílá 1001

16 L

3831000243329

nahrazeno výrobkem CST

REVITALCOLOR SILICATE báze 1000

16 L

3831000243992

nahrazeno výrobkem CST

ELAKRIL bílá 1001

15 L

3838527420516

vyřazeno

JUBIN LASUR hruška 6

0,65 L

3838527527123

vyřazeno

JUBIN LASUR hruška 6

2,25 L

3838527527147

vyřazeno

JUBIN METAL PRIMER QUICK DRY bílá 10

0,75 L

3838527594422

vyřazeno

JUBIN METAL PRIMER QUICK DRY červená 40

0,75 L

3838527594415

vyřazeno

JUBIN METAL PRIMER QUICK DRY šedá 70

0,75 L

vyřazeno

JUBIN LASUR UV PREMIUM bílá 11

5L

vyřazeno

JUBIN LASUR UV PREMIUM bezbarvá 12

5L

3838527550749

vyřazeno

JUBIN LASUR UV PREMIUM borovice 13

5L

3838527550763

vyřazeno

JUBIN LASUR UV PREMIUM modřín 14

5L

3838527550787

vyřazeno

JUBIN LASUR UV PREMIUM buk 15

5L

3838527550800

vyřazeno

JUBIN LASUR UV PREMIUM ořech 16

5L

3838527550824

vyřazeno

JUBIN LASUR UV PREMIUM teak 17

5L

3838527550848

vyřazeno

JUBIN LASUR UV PREMIUM mahagon 23

5L

3838527550862

vyřazeno

JUBIN LASUR UV PREMIUM palisandr 24

5L

3838527550886

vyřazeno

VALIPLAST bílá 1001

25 kg

3838527124179

vyřazeno

JUBIZOL LEPIDLO

20 kg

3838527123851

přechod na balení 25 kg

JUBIZOL LEPICÍ MALTA

20 kg

3831000204788

přechod na balení 25 kg

JUBIZOL LEPICÍ MALTA WINTER

20 kg

3838527586465

přechod na balení 25 kg

JUBIZOL LEPICÍ MALTA HRUBÁ

20 kg

3838527592794

přechod na balení 25 kg

JUBIZOL STRONG FIX

20 kg

3838527487144

přechod na balení 25 kg

JUBIZOL MICROAIR FIX

20 kg

3838527488028

přechod na balení 25 kg

JUBIZOL ULTRALIGHT FIX

20 kg

3838527487151

přechod na balení 25 kg

MARK-PRO UNIVERZÁLNÍ LEPIDLO

25 kg

3838527415277

vyřazeno

PÁSKA ZAKRÝVACÍ JUPOL 50 MM / 50 M

1 ks

Poznámka

vyřazeno

www.jub.cz
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1. Nátěrový film brání výskytu a rozvoji bakterií a plísní.
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