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Împreună cu peste 140 de ani de experienţă pe partea de fabricaţie, JUB vă întâmpină 
cu cel mai nou catalog care cuprinde o gamă largă de produse. Această publicaţie 
prietenoasă a fost concepută pentru a fi uşor de indentificat cererile dumneavoastră 
în dreptul produselor sau soluţiile prin intermediul secţiunilor de codare a culorilor, 
pentru a oferi răspunsuri întrebărilor detaliate, dar şi furnizarea de grafice extinse 
pentru a exemplifica procesul de finisaje pe care le oferim împreună cu monstrele de 
diagrame de culori.

Uşor de citit şi mult mai concisă, această ediţie oferă beneficii prin prezentarea 
detaliată de la caracteristicile noului produs, până la secţiunea Recomandări care 
vă oferă o descriere clară a produselor care se potrivesc cel mai bine cu cererile 
dumneavoastră. 

Cel mai nou catalog de produse reflectă investiţia continuă a companiei JUB în 
cercetare şi tehnologie dar şi abilităţile de a fabrica la cea mai mare calitate produsele 
şi soluţiile sprijinând, în acelaşi timp, mediul si durabilitatea produselor.
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1 Pregătirea 
Substratului
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Compuşi de nivelare pe baza de dispersie pentru pereți

Numele produsului JUBOLIN Thermo JUBOLIN P 15 Fill & Fine JUBOLIN Clasaic JUBOLIN P 25 Fine JUBOLIN P 50 Extra Fine JUBOLIN Reparatur

Aplicarea

Şlefuirea

LumiNUzitatea

Aderenţa la substrat

Bază pentru vopsea JUPOL Thermo Vopsele interioare Vopsele interioare Vopsele interioare Vopsele interioare Vopsele interioare

Grosimea stratului 0-3 mm 0-8 mm 0-3 mm 0-3 mm 0-3 mm 0-3 mm

Aplicare manual sau 
mecanică 

Mecanică şi manuală Mecanică şi manuală Manual Mecanică şi manuală Mecanică şi manuală Manual

Pagină catalog 11 11 12 12 13 13

Grunduri

Numele produsului AKRIL EMUILSIA JUKOL Primer SILICONE Primer SILICATE Primer REVITAL Primer NG JUBOSIL GF Grund VEZAKRIL
Utilizare Interior/Exterior Interior/Exterior Interior/Exterior Interior/Exterior Interior/Exterior Interior Interior/Exterior

Caracteristici 
distinctive

Grund polivalent cel mai
frecvent utilizat

Pătrundere superioară şi 
solidificare excelentă a 
substratului

Sporeşte hidrofobia şi 
păstrează permeabilitatea 
vaporilor de apă

Formează o legătură fermă 
cu varul de pe suprafeţele 
minerale

Umple eficient fisurile până la 
aproximativ 0,3 mm Substrat Creşte grosimea substratului

Recomandat 

Pentru toate tipurile de 
substraturi înainte de a vopsi 
cu vopsele Acrilice vopselele 
de faţadă şi interior şi înainte 
de aplicarea compusilor de 
nivelare

Pentru straturile de construcţie 
foarte absorbante (beton, 
fibrociment şi gips-carton, 
beton poros, straturi de gips)

Pentru toate tipurile de 
suprafeţe minerale de faţadă 
înainte de aplicarea vopselelor 
de faţadă din silicon

Pentru toate tipurile de straturi 
de var şi ciment atât interior cât 
şi exterior

Pentru definitivare de finisare 
crăpate, precum şi suprafeţe 
fine şi grosiere (prelucrate 
rustic) 

Pentru gips-carton, straturi de 
gips, substraturi vechi şi înainte 
aplicării vopselelor de dispersie 
care acoperă mai puţin

Pentru suprafeţe foarte netede 
unde este necesară o aderenţă 
bună (fibrocement, plăci OSB, 
plăci din gips-carton, beton 
neted)

Pagină catalog 8 8 8 9 9 10 10

Ghidul de pregătire a substratului
    Pregătirea substratului este extrem de importantă în procesul de protecţie şi decorare a diferitelor suprafeţe cu 

vopsele sau grunduri: utilizarea corectă a unui grund asigură o protecţie de durată şi redă un aspect estetic unei 
suprafețe tratate.

    Grundul are rolul de a consolida şi egala substratul şi leagă particulele de praf care nu pot fi îndepărtate prin 
curăţare şi astfel îmbunătăţeşte aderenţa compuşilor de nivelare şi a vopselelor de perete.

   Compuşii de nivelare contribuie în plus la aspectul estetic al suprafeţei tratate.
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Compuşi de nivelare pe baza de lianţi minerali

Nume produs JUBOGLET Nivelin JUBOGLET Nivelin D JUBOGLET Universal 0-8 JUBOGLET Hobby kit JUBOGLET Strong JUBOGLET Elektrofix

Aplicare

Şlefuire

LumiNUzitate

Aderenţa la substrat

Baza pentru vopsea Vopsele pentru interior de calitate 
JUPOL Auriu

Toate vopselele de pereţi interior 
şi de faţadă, inclusivb straturi 
decorative

Vopsele pentru interior de calitate 
JUPOL Auriu 

/
Vopsele de faţadă şi vopsele pe bază 
de solvenţi organici

/

Grosimea stratului 0-3 mm 1-6 mm 0-8 mm 0-50 mm 0-3 mm 0-50 mm

Compoziţia Ciment Ciment-var Gyps Gyps Ciment Gyps 

Aplicare mecanică 
sau manuală 

Manual Manual Manual şi în unele condiţii mecanic Manual Manual Manual

Pagină catalog 14 14 15 15 16 16
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

transparent 3831000200445 1000125 carton 6 1 kg
3831000200452 1000126 carton 2 5 kg
3831000246146 1000127 container 18 kg

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

transparent 3831000243015 1002589 carton 2 5 l

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

transparent 3838527092942 1002634 carton 2 5 l

=
== == == ==

Akril emulsia
Grund acrilic

JUKOL Primer
Grund special de profunzime

SILICONE Primer
Grund siliconic

Consum: 90-100 g/m2

Perioada de utilizare: Cel puțin 18 luni

Recomandat cu:
Vopsele de perete pentru interior JUPOL, 
ACRYLCOLOR, REVITALCOLOR, JUBOLIN/JUBOGLET 
nivelare, compuşi, straturi decorative minerale

Alegere de TOP pentru toate tipurile de suprafeţe 
minerale, potrivit şi pentru suprafeţele din gips-carton.

   Primul în topul alegerilor de grunduri 
   Realizează o legătură adezivă între suprafaţă şi strat
  Egalizează absorbţia suprafeţei şi o consolidează
  Fixează particulele prăfuite de sufrafaţă
   Pentru suprafaţă de interior şi exterior
   Componenta B în cazul BAVALIT, JUBOLIN F şi VALIT
   Un supliment la unele amestecuri de mortar clasice şi preparate industrial 
pentru îmbunătăţirea caracteristicilor (de exemplu renovarea).

1   Aspect final excelent coloristic
2   Disponibil în diferite tipuri de ambalare
3  Cel mai bun raport calitate-preţ
4   Prelungeşte perioada de durabilitate a următorului strat 
5  Asigură un consum optim de vopsea 
 

Alegere de TOP pentru suprafeţe de construcţie foarte 
absorbante (beton,fibrociment şi gips-carton, beton 
poros, straturi de gips).

 Pătrunde adânc în suprafaţă;
 Îmbunătăţeşte hidrofobia suprafeţei, o egalizează şi o consolidează;
 Fixează particulele de praf de suprafaţă;
 Îmbunătăţeşte aderenţa la suprafaţă.

1  Aspect final excelent coloristic
2  Timp de uscare, potrivit pentru un tratament ulterior
3  Asigură un consum optim de vopsea
4  Facilitează procesul 

Alegere de TOP pentru toate tipurile de suprafeţe 
minerale de faţadă

   Sporeşte hidrofobia
   Păstrează permeabilitatea la vapori de apă a suprafeţei
   Realizează o legătură adezivă între suprafaţă şi strat
   Egalizează absorbţia suprafeţei şi o consolidează
   Fixează particulele prăfuite de suprafaţă

1   Aspect final excelent coloristic
2   Asigură un consum optim de vopsea

Timp de uscare, potrivit pentru un tratament ulterior (h) 4 to 6

Timp de uscare pentru a obţine rezistenţa suprafeţei la 
spălarea cu apă  (h) ~ 24

=
== == == ==

Consum: 90-100 g/m2

Perioada de utilizare: cel puțin 12 luni

Recomandat cu:
SILICONECOLOR, ACRYLCOLOR, REVITALCOLOR, 
NANUCOLOR, EPOKSIL, TAKRIL, JUPOL interior
Vopsele de interior

Timp de uscare, potrivit pentru un tratament ulterior (h) ~12

Timp de uscare pentru a obţine rezistenţa suprafeţei la 
spălarea cu apă  (h) ~ 24

=
== == == ==

Consum: 90-100 g/m2

Perioada de utilizare: cel puțin 12 luni

Recomandat cu:
SILICONECOLOR, NANUCOLORNANUCOLOR 

Timp de uscare, adecvat pentru tratament ulterior  (h) 4 to 6

Timp de uscare pentru a obţine rezistenţa suprafeţei la 
spălarea cu apă precipitată (h) ~ 24

1.1 Grunduri
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

alb 3831000243022 1002480 carton 2 5 l

SILICATE Primer
Grund Silicatic

Consum: 90-100 g/m2

Perioada de utilizare: cel puțin 12 luni

Recomandat cu:
SILICATECOLOR, JUPOL Bio silicate

Alegere de TOP pentru toate tipurile de 
suprafeţe de var interior, exterior şi de var-
ciment.

   Formează o legătură fermă cu varul din suprafeţele minerale;
  Netezeşte suprafaţa;
  Fixează particulele prăfuite de suprafaţă; 
  Ideal pentru amorsarea suprafeţei;
  Utilizat pentru diluarea vopselelor şi a straturilor de silicat (până la 5%).

1   Aspect final excelent coloristic
2   Asigură un consum optim de vopsea
3   Utilizare versatilă

Timp de uscare, potrivit pentru tratament ulterior  (h) ~12

Timp de uscare pentru a obţine rezistenţa suprafeţei la 
spălarea cu apă (h) ~ 24

=
== == == ==

1.1 Grunduri
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

alb 3831000243701 1003059 carton 2 5 l

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

alb 3838527124032 1002478 carton 2 5 l

JUBOSIL GF
Grund pentru îmbunătăţirea aderenţei 

vopselelor silicatice

VEZAKRIL Grund 
Grund grosier pentru aderenţa 

finisajelor decorative şi a adezivilor 
ceramici

Consum: 130-150 g/m2

Perioada de utilizare: cel puțin 12 luni

Recomandat cu:
JUPOL Bio silicate

Consum: 300 ml/m2

Perioada de utilizare: cel puțin 12 luni

Recomandat cu:
AKRINUL Uniflex/Elastic/Flex, JUBIZOL adeziv/
adeziv mortar, JUBOLIN/ JUBOGLET compuşi de 
nivelare

În topul preferinţelor pentru gips carton, suprafeţe 
vechi şi înainte de vopsire cu dispersie mai puţin 
acoperitoare.

 Permite aderenţa vopselelor de silicat pe suprafeţele acoperite cu vopsele 
de dispersie;

 Este utilizat ca strat de acoperire înainte de aplicarea vopselelor cu 
silicat(JUPOL Bio Silicate, DECOR Antique);

 Netezeşte suprafaţa şi îmbunătăţeşte aderenţa la aceasta; 
 Construieşte o barieră împotriva substanţelor uşor solubile din suprafaţă;
 Este foarte permeabil la vapori de apă.

1   Aspectul unei suprafeţe uniforme
2   Asigură un consum optim de vopsea
3   Este potrivit pentru suprafeţele problematice (gips-carton)
4   Versatil (este compatibil cu toate vopselele care au rol de acoperire)

În topul preferinţelor pentru suprafeţe foarte 
netede pentru a asigura o bună aderenţă (fibrociment, 
plăci OSB, plăci din gips-carton, beton neted).

  Creşte semnificativ grosimea suprafeţei; 
  Netezeşte suprafaţa;
  Sporeşte hidrofobia;

1   Economiseşti timp şi bani la repararea căptuşelilor ceramice şi a altor 
suprafeţe

2  Uşor de lucrat pe suprafeţe critice
3  Îmbunătăţeşte aderenţa altor straturi

Timp de uscare, potrivit pentru un tratament ulterior (h) ~12

=
== =

=
== =

Timp de uscare potrivit pentru tratament ulterior (h) ~ 24

Timp de uscare pentru a obţine rezistenţa suprafeţei la 
spălarea cu apă (h) ~ 24

1.1 Grunduri
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

alb 3838527572994 1003406 carton 2 5 l

EXCELLENT CHOICE FOR COLD WALL SURFACES

JUBOLIN Thermo
Compus izolator de nivelare interior

În topul preferinţelor pentru nivelarea suprafeţelor 
pe care dorim să le izolăm suplimentar şi reduce efectul 
podurilor termice şi aparţia mucegaiului.

  Scade posibilitatea condesării vaporilor de apă;
  Umple golurile din compusul de nivelare şi oferă o senzaţie mai caldă şi 

mai plăcută pe suprafaţa peretelui;
  Posibilitate de aplicare mecanică;
  Permeabilitatea ridicată a vaporilor de apă (pereţii respiră) 
  Roșuuce efectele podurilor termice

1   Oferă o senzaţie de căldură
2   Ca parte a sistemului JUPOL Thermo, asigură economii de încălzire de până 

la 2 EUR/m2 de faţadă pe an
3   Uşor de utilizat
4   Gata de aplicare
5   Ușor de șlefuit

Consumul în medie: 1 kg/m2/mm

Perioada de utilizare: cel puțin 18 luni

Recomandat cu:
JUPOL Thermo

Grosimea stratului (mm) 0-3

Conductivitate termică [h] ~ 12

Conductivitate termica EN ISO 22007-2 (W/(mK))” 0,15

1.2 Compuşi de nivelare pe baza de dispersie pentru suprafeţele pereţilor
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de comandă Nr. de produse per unitate PAC ME

cutie plastic 3831000286340 1002494 palet 24 25 kg
sac 3838527394510 1002499 palet 28 25 kg
cutie plastic 3838527650548 1009738 carton 2 8 kg

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

cutie plastic 3838527528953 1002501 carton 6 1 kg
cutie plastic 3831000206355 1002502 carton 8 3 kg
cutie plastic 3831000200353 1002503 carton 2 8 kg
cutie plastic 3831000242407 1002504 palet 24 25 kg

TOP
CONTRACTOR

CHOICE

TRADITIONAL CUSTOMERCHOICEFOR 50 YEARS

JUBOLIN Clasaic
Compus de nivelare de interior

JUBOLIN P 25 Fine
Compus de nivelare pentru interior 

cu aplicare mecanizata sau manuală   

Consumul în medie: 1,5 kg/m2/mm

Perioada de utilizare: cel puțin 12 luni

Recomandat cu:
Vopsea interioară pentru perete JUPOL

Consumul în medie: 1,5 kg/m2/mm

Perioada de utilizare: cel puțin 12 luni

Recomandat cu:
Vopsele interioare de perete JUPOL

În topul preferinţelor pentru suprafeţe solicitante şi 
puternic expuse, unde se doreşte o netezire perfecta. 
Potrivit pentru var, var-ciment, ciment fin şi gips-carton etc.

   De peste 50 de ani se află în topul alegerii clienţilor
   Uşor de aplicat
   Rezistenţă excelentă
   Permeabilitatea excelentă la vaporii de apă

1  Suprafaţă extrem de netedă care asigură un aspect estetic al suprafeţei 
vopsite
2  Rezistenţă excelentă la sarcini mecanice moderate
3  O gamă largă de diverse tipuri de ambalaje
4  Baza ideală pentru aplicarea tehnicilor decorative
5  Nivelare excelentă a suprafeţei şi astfel absorbţie redusă (consum mai 
mic al stratului de finisare)
6  Compus de nivelare gata de aplicare
7  Potrivit pentru umplerea indentărilor mai mici, fisuri, găuri, fante
8  Bună aderenţă la diferite suprafeţe

În topul preferințelor pentru suprafețe solicitante 
și puternic expuse unde dorim asigurarea unei neteziri 
perfecte. Adecvat pentru tencuieli de var, var-ciment, 
ciment, gips-carton, etc.

 În topul preferințelor;   
 Foarte ușor de aplicat;
 Poate fi aplicat fie prin pulverizare, fie manual;
 Ușor de șlefuit;
 Permeabilitate excepțională a vaporilor de apă; Alb imaculat

1   Suprafață foarte netedă, care asigură un aspect estetic al suprafeței vopsite
2   Rezistență excelentă 
3   Tixotropie ridicată
4   Gata de aplicare
5   Ambalaje convenabile pentru pulverizare (pungi)
6   Ușor de lucrat

Grosimea stratului (mm)    0-3

Potrivit pentru şlefuire  [h]    ~ 12

Culoare            alb natural

Grosimea stratului (mm)    0-3

Potrivit pentru șlefuire [h]    ~ 12

Culoare            alb natural

1.2 Compuşi de nivelare pe baza de dispersie pentru suprafeţele pereţilor
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă Nr. de produse per unitate PAC ME

tub 3838527259758 1002500 carton 12 150 g

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de comandă Nr. de produse per unitate PAC ME

cutie plastic 3838527428314 1002491 palet 24 25 kg
sac 3838527463025 1002493 palet 28 25 kg

JUBOLIN P 50 
Extra fine

Compus de nivelare interior cu 
aplicare mecanizata sau manuală   

JUBOLIN Reparatur
Compus de nivelare interior

Consumul în medie: 1,5 kg/m2/mm

Perioada de utilizare: cel puțin 12 luni

Recomandat cu:
Vopsele interioare de perete JUPOL

Consumul în medie: 1,5 kg/m2/mm

Perioada de utilizare: cel puțin 15 luni

Recomandat cu:
JUPOL interior paints

În topul preferințelor pentru netezirea fină a 
suprafețelor nivelate anterior, potrivit, în special, pentru 
nivelarea finală a cartonului din gips-carton.

  Excepțional de ușor de aplicat
  Aderență excelentă la toate tipurile de suprafețe
  Poate fi aplicat fie prin pulverizare, fie manual
  Permeabilitate excepțională a vaporilor de apă
  Alb imaculat

1   Suprafață extrem de netedă, care asigură un aspect estetic al suprafeței 
vopsite

2   Putere bună
3   Ușor de șlefuit
4   Gata de aplicare
5   Ambalaje convenabile pentru pulverizare (pungi)

În topul preferințelor pentru umplerea indentărilor 
mai mici,fisuri, găuri și fante

  Ușor de folosit 
  Ușor de șlefuit 
  Putere bună

1 Gata de aplicare
2 Poate fi refolosit
3 Folositor pentru mici reparații

Grosimea stratului (mm)    0-3

Potrivit pentru şlefuire  [h]    ~ 12

Culoare            alb natural

Grosimea stratului (mm)    0-3

Potrivit pentru șlefuire [h]    ~ 12

Culoare             natural alb

EXCELLENT FOR MECHANICAL APPLICATION

1.2 Compuși de nivelare pe baza de dispersie pentru suprafețele pereților
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC ME

alb 3831000243633 1002770 pachet 4 5 kg
3831000200568 1002771 palet 48 20 kg

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC ME

alb 3831000244395 1002768 pachet 4 5 kg
3831000244401 1002769 palet 48 20 kg

JUBOGLET Nivelin
Compus Nivelare interioară pe bază 

de ciment

JUBOGLET Nivelin D
Compus Nivelare pe bază de var-ciment

Consumul în medie: 1,5 kg/m2/mm

Perioada de utilizare: cel puțin 12 luni

Recomandat cu:
Vopsea interoară de calitate JUPOL Auriu

Consum: 1 - 1,5 kg/m2/mm

Perioada de utilizare: cel puțin 12 luni

Recomandat cu:
Toate vopselele de fațadă și pereți interiori, 
inclusiv straturi decorative

În topul preferințelor pentru nivelarea suprafețelor 
mai puțin expuse. Potrivit pentru tencuieli de var, 
ciment-var, ciment, cartoane de gips-carton, etc.

  Bună aderență
  Durată lungă de viață
  Permeabilitate ridicată la vapori de apă

1 Alb natural
2 Poate fi aplicat prin pulverizare sau manual 
3 Compusul gata are o durată de viață exceptional de lungă
4 Aspectul exceptional de neted al suprafeței netezite

În topul recomandărilor pentru netezire și tratament 
final al suprafețelor interioare și exterioare (ciment-var 
și cimenturi). Poate fi folosit pentru implementarea 
tehnicilor decorative și a fațadelor netede

  Excelent pentru nivelarea pieselor mari inegale pe suprafețele minerale 
interioare și exterioare

  Clasa de incendiu A1 (necombustibil)- parte a sistemului de fațadă ETAG 
09/0393-JUBIZOL EPS

  Baza adecvată pentru implementarea tehnicilor decorative 
  Foarte rezistentă la apă
  Foarte elastic

1   Utilizare universală
2   Aspectul suprafețelor fin netezite
3   Posibilă armare cu plasă de armare JUBIZOL
4   Permite structurarea cu șabloane și role de structură
5   Permite repararea elementelor de fațadă și a stucului
6   Permite aplicarea vopselelor de fațadă

Grosimea stratului (mm) 0-3

Potrivit pentru șlefuire [h] ~ 12

Grosimea stratului (mm) 1-6

Conductivitate termică λ EN ISO 22007-2 (W/(mK)) 0,93

1.3 Compuși de nivelare pe baza de lianți minerali
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC ME

alb 3831000200728 1002291 pachet 6 2 kg
3831000246085 1002292 palet 48 15 kg

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC ME

alb 3838527518572 1002298 pachet 4 5 kg
alb 3838527447698 1002299 palet 48 20 kg

JUBOGLET  
Universal 0-8

Compus Nivelare pe bază de gips 
interior

JUBOGLET Hobby kit
Chit de reparare

Consum: 0,5 - 1 kg/m2/mm

Perioada de utilizare: cel puțin 12 luni

Recomandat cu:
Vopsele interioare de calitate JUPOL Auriu

Consumul în medie: 1,1 kg/m2/mm

Perioada de utilizare: cel puțin 12 luni pentru sac de 2kg 
si 6 luni pentru sac de 15kg

Recomandat cu:
Vopsele interioare de calitate JUPOL Clasaic

În topul recomandărilor pentru nivelarea tavanelor 
de ciment și pentru legarea îmbinărilor între cartoane 
de gips-carton.

   Nivelare în grosimea stratului de până la 8 mm
   Utilizare universală
   Ușor de șlefuit
   Durată de viață lungă
   Reglează umiditatea camerei
   Permeabilitate ridicată la vapori de apă

1   Posibilitatea de nivelare a pieselor neuniforme mai mari (de ex. placă de 
ciment slab îmbracată)

2   Permite aplicarea direct a vopselelor interioare de dispersie de calitate 
JUPOL Auriu

3   Pe suprafețe uniforme, cum ar fi un perete din blocuri de beton poros, acesta 
poate înlocui straturile clasice

4   Universal – se pot realiza mai multe aplicații diferite cu un singur produs

În topul recomandărilor pentru nivelarea 
indentărilor mai mari și piese inegale, precum și pentru 
umplerea canalelor de instalare, fante și îmbinări.

  Compus de nivelare a pereților interior cu reglare rapidă; 
  Atingerea grosimilor de până la 5 cm
  Ușor de aplicat

1 Posibilitatea de a repara defecte mai mari la suprafață
2 Instalare rapidă
3 Poate fi folosit și pe suprafețe mai mici ca un randament clasic grosier 
sau fin.

Grosimea stratului (mm) 0-8

Grosimea stratului (mm) 0-50

UNIVERSAL

USE

1.3 Compuși de nivelare pe lianți minerali
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC ME

alb natural 3831000200605 1000295 sac 6 2 kg

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC ME

alb 3831000200377 1002490 palet 48 20 kg

JUBOGLET Strong
Compus de nivelare

Pentru fațadă pe bază de ciment

JUBOGLET Elektrofix
Chit pentru instalații

Consum: JUBOGLET STRONG (component A) ~1.2 kg/m2/mm

+AKRIL EMULSION (component B) ~0.3 kg/m2/mm

Perioada de utilizare: cel puțin 6 luni

Recomandat cu:
Vopsele de fațadă și vopsele pe bază de solvenți 
organici

Consum: - 1,1 kg/m2/mm

Perioada de utilizare: cel puțin 12 luni

Recomandat cu:
Vopsele interioare de calitateJUPOL Clasaic

În topul recomadărilor pentru suprafețele 
exterioare cel mai puternic expuse. Potrivit pentru 
netezirea suprafețelor din beton neplăcit, a cimentului 
de var și a cimenturilor, potrivit și pentru reparații fine 
ale elementelor decorative de fațadă.

   Compus cu strat subțire 
   Rezistență excelentă
   Rezistență ridicată la apă
   Suprafață extrem de netedă
   Parte a sistemului certificate pentru tratarea țevilor și arcurilor tunelului
   Componenat B – emulsie AKRIL

1 Suprafețele netezite pot fi acoperite cu toate tipurile de vopsele de fațadă și alte 
vopsele, inclusive vopsele pe bază de SOLVANȚI organici.
2 Pentru suprafețe interioare și exterioare
3 Alb imaculat
4 Pe suprafețele interioare exigente ale pereților, permite aplicarea vopselelor epoxidice
5 Utilizare polivalentă

În topul recomandărilor pentru umplerea canalelor 
de instalații electrice și alte sloturi mai adânci

   Compus de nivelare rapidă, adecvat pentru lucrări de instalare electrică
   Atingerea grosimilor de până la 5 cm
   Umplerea indentărilor mai mari

1 Instalare foarte rapidă
2 Aderență excelentă

Grosimea stratului (mm) 0-3

Potrivit pentru șlefuire [h] ~ 12

Grosimea stratului (mm) 0-50

Potrivit pentru șlefuire [h] ~ 12

1.3 Compuși de nivelare pe lianți minerali
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC ME

gri 3838527558363 1003620 palet 42 25 kg

JUBOFLOOR 1-10
Compus autonivelant de nivelare a                   

pardoselii

Consum: 1,5 kg/m2/mm

Perioada de utilizare: cel puțin 6 luni

Recomandat cu:
Grund JUKOL, AKRINUL Elastic/Flex HYDROSOL 
Elastic/Superflex

În topul preferințelor pentru pregătirea sau 
nivelarea fină a tuturor tipurilor de suprafețe de 
pardoseală lipite de ciment (tencuieli de ciment, beton, 
terazzo, etc.), pentru lipirea textilelor, plasticului, 
parchetului și a altor căptușeli de podea.

   Grosimea stratului de până la 10mm;
  Efect bun de auto-nivelare; 
  Durată de viață lungă (aproximativ 20 min), uscare rapidă şi întărire;
  Contracţie scăzută; 
  Aderenţa bună la substrat;
  Suprafaţa netedă fără fisuri sau pori;
  Distribuţie omogenă pe întreaga secţiune transversală; 
  Rezistenţă mare la compresiune şi flexiune
  Jubofloor 1-10: CT- F7– C20

1  Ideal pentru nivelarea suprafeţelor neuniforme
2  Tratament suplimentar rapid
3  Durată lungă de viaţă 

Grosimea stratului (mm) 1-10

Trafic uşor pe jos [h] ~12

1.4 Compuși de nivelare a pardoselii de suprafața subțire
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2 Tratarea decorativa a suprafeţelor interioare 
ale pereţilor cu vopsele
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Vopsele interioare de perete

Numele produsului JUPOL Clasaic JUPOL Auriu JUPOL Brilliant JUPOL Latex JUPOL Latex 
transparent JUPOL Trend JUPOL Trend glitter JUPOL Junior

Caracteristici 
distinctive şi scopuri

Vopsea interioară de 
perete universală, de 
încroșuere de aproape 
50 de ani.

Vopsea lavabilă interioară 
cu acopeire excelentă, 
disponibilă în peste 10.000 
de nuanţe.

Vopsea superioară de 
acoperire cu un singur 
strat, cu aspect catifelat.

Vopsea lavabilă 
superioară, rezistentă la 
dezinfectanţi.

Acoperire transparentă, 
ușor de spălat

Vopsea de acoperire cu 
un singur strat, gata de 
utilizare imediată. 

Acoperire umedă, 
rezistență la frecare, 
transparentă, gata de 
utilizare cu efect de glitter

Vopsea de acoperire cu 
un singur strat, gata de 
utilizare, potrivit pentru 
camerele copiilor.

Rezistenţă la spălare

Gama de nuanţe strat transparent
18 nuanţe de culoare gata 
de utilizat

strat transparent cu glitter
8 nuanţe de culoare gata 
de utilizat

Potrivit pt suprafeţe 
puternic expuse

Catalog pagina 23 22 23 24 25 26 27 27

Vopsele de perete interioare cu caracteristici speciale

Numele produsului JUPOL Amikol JUPOL Citro JUPOL Strong JUPOL Block NG

Caracteristici 
distinctive şi scopuri

Vopsea lavabilă superioară cu protecţie a 
filmului de vopsea împotriva bacteriilor şi a 
mucegaiului de perete.

Vopsea interioară cu protecţie eficientă a 
filmului de vopsea împotriva mucegaiului 
şi algelor.

Vopsea superioară pentru suprafeţe de 
perete puternic expuse.

Vopsea special pentru deblocarea petelor 
problematice şi de uz caznic.

Rezistenţă la spălare

Gama de nuanţe

Potrivit pentru 
suprafeţe puternic 

expuse

Catalog pagina 28 29 29 30

Ghid de vopsele interioare
    Vopselele sunt selectate în funcţie de cameră: vopselele lavabile sunt recomandate pentru suprafeţe mai puternic 

expuse.

    Dacă suprafeţele pereţilor sunt vopsite pentru prima data, acestea trebuie acoperite cu un grund adecvat înainte 
de vopsire. În cazul revopsirii, grundul nu este necesar. 

    Pentru un finisaj atractiv al filmului de vopsea, este important să se pregătească substratul cu un compus de 
nivelare adecvat.

NEW
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Vopsele interioare

Numele produsului JUPOL Antimicrob JUPOL Clima control JUPOL Eco premium JUPOL Thermo JUPOL Bio silicate JUPOL Bio lime paint

Caracteristici 
distinctive şi scopuri

Elimină și previne dezvoltarea 
microorganismelor (virusuri 
învelite, bacterii, mucegai, alge, 
etc.).

Legarea eficientă a formaldehidei 
care intră în casa ta cu mobilier nou, 
textile etc.

Vopsea superioară cu emulsie, cu un 
singur strat, certifical Ecolabel.

Vopsea de perete interioară cu 
izolaţie termică care asigură 
economii de energie.

Vopsea de perete interioară silicate 
potrivită pentru persoanele cu 
alergii.

Vopsea de var BIO pentru protecția 
clădirilor patrimoniului și zone 
rezidențiale.

Rezistenţă la spălare

Gama de nuanţe

Potrivit pentru 
suprafeţe puternic 

expuse

NEW NEW
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de Nr. de produse per PAC UM
alb 3838527593982 1007003 carton 6 0,75 l

3838527593975 1007002 carton 8 2 l

3838527593968 1007001 carton 2 5 l

3838527593951 1007000 cutie plastic 10 l

3838527593944 1006999 cutie plastic 15 l

Bază EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

Bază 1000 3838527594071 1007015 carton 6 0,675 l
Bază 2000 3838527594033 1007008 carton 6 0,713 l
Bază 1000 3838527594064 1007012 carton 8 1,80 l
Bază 2000 3838527594026 1007007 carton 8 1,90 l
Bază 1000 3838527594057 1007011 carton 2 4,50 l
Bază 2000 3838527594019 1007006 carton 2 4,75 l

Bază 1000 3838527594088 1007010 cutie plastic 9,00 l

Bază 2000 3838527594002 1007005 cutie plastic 9,50 l
Bază 1000 3838527594040 1007009 cutie plastic 13,50 l
Bază 2000 3838527593999 1007004 cutie plastic 14,25 l

JUPOL 
Auriu advanced

Vopsea lavabilă la interior 
cu acoperire ridicată

Consum: 160 - 190 ml/m2 (pentru aplicarea cu două straturi)

Perioada de utilizare: cel puțin 24 de luni

Nuantare: Alb (1001). Diagrama de culori JUB FF: A-F. Este 
posibilă şi colorare în funcţie de diagramele de culori JUB 
Vopsele şi randări, RAL şi NCS, precum şi cu DIPI Super color şi 
DIPI Koncentrat.

Recomandat cu:
JUBOLIN Clasaic/P-25/P-50, Emulsie AKRIL

În topul recomandărilor pentru toate 
interioarele puternic expus, unde este de asemenea 
necesar un aspect estetic superior al suprafeţei vopsite.

   Disponibil în peste 10.000 de nuanţe de culoare.
   Nuanţe curate şi cu acoperire ridicată cu aspect mat. Acoperire ridicată 
şi în nuanţe intense.

   TÜV SÜD – certificate international de înaltă calitate.

1 Aspect superior al suprafeţei vopsite.
2 O gamă largă de diverse combinaţii de culori.
3 Posibilitatea de a curăţa suprafaţa cu produsele de curățat universal.
4 Durată de viaţă care permite posibilitatea corectării mai lungi a greşelilor.
5 Eficacitate şi acoperire ridicate.

Rezistent la spălarea uscată/umedă Spălare umedă (clasa 2)

Permeabilitatea vaporilor de apă Clasă inaltă I

VOC 1 g/l

Rolă recomandată Trafalet, 
Rolă JUPOL Auriu

Numărul de straturi recomandat 2

OVER
10.000 

Culoare
SHADES

=
== == == == =

2.1 Vopsele interioare de perete JUPOL
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

alb 3831000242179 1006942 carton 8 2 l

3831000242384 1006448 carton 2 5 l

3831000242162 1006616 palet 40 10 l

3838527650609 1009747 palet 24 15 l

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

alb 3838527390130 1002575 carton 8 2 l
3838527258782 1002578 carton 2 5 l

3838527597713 1007958 carton 10 l

3838527258799 1002581 cutie plastic 15 l

Bază EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

Bază 1000 3838527390123 1002574 carton 8 1,80 l
Bază 2000 3838527390147 1002576 carton 8 1,90 l
Bază 1000 3838527258805 1002577 carton 2 4,50 l
Bază 2000 3838527258829 1002579 carton 2 4,75 l

JUPOL Clasaic
Vopsea interioară de perete

JUPOL Brilliant
Vopsea lavabilă la interior de calitate 

Consum: 125 - 190 ml/m2 (pentru aplicarea a două straturi)

Perioada de utilizare: cel puțin 24 de luni

Nuanțare: Alb (1001). Diagrama culorilor JUB FF: D-F.Este 
posibilă şi nuanţarea în conformitate cu diagramele de culori 
JUB Vopsele şi randări şi NCS, precum şi cu DIPI SUpercolor şi 
DIPI Koncentrat.

Recomandat cu:
JUBOLIN Clasaic/P-25/P-50, Emulsie AKRIL

Consum: 80 - 110 ml/m2 (pentru un singur strat aplicat)

Perioada de utilizare: cel puțin 24 de luni

Nuanțare: Alb (1001). Diagrama culorilor JUB FF: A- F. Este 
posibilă şi colorare în conformitate cu diagramele colorate JUB 
Vopsele şi randări, RAL şi NCS, precum şi cu DIPI Supercolor şi 
DIPI Koncentrat.

Recomandat cu:
JUBOLIN Clasaic/P-25/P-50, Emulsie Akrilică/
Grund

În topul recomandărilor pentru suprafeţele de 
perete şi tavan mai puţin expuse în clădiri rezidenţiale 
şi comerciale şi alte clădiri publice.

   Alegerea de top a clienţilor de peste 50 de ani. 
  Vopsea ecologică şi uşor de utilizat.
  Suprafaţa piscată are un aspect final estetic plăcut. 
  Permeabilitatea superioară a vaporilor de apă.

1   Uşor de aplicat.
2   Calitate consecventă asigurată.
3   Eficacitate şi acoperire ridicate.
4   Durată de viaţă care permite posibilitatea corectării mai lungi a greşelilor.

ALEGERE DE TOP pentru toate interioarele puternic 
expuse, unde este necesar un aspect estetic superior.

   Vopsea cu acoperire mare doar cu un singur strat.
   Albire excepţională şi aspect catifelat. 
   Aspect mat profund.
   TÜV SÜD – certificate de înaltă calitate.

1  Aspect superior al suprafeţei vopsite.
2  Disponibil într-o gamă largă de nuanţe de culoare.
3  Economisirea timpului (un strat este suficient).
4  Uşor de lucrat.

Rezistent la spălarea uscată/
umedă Spălare uscată

Permeabilitatea vaporilor de apă Clasă inaltă I

VOC 1 g/l

Rolă recomandată Rolă scurtă, rolă JUPOL Briliant

Numărul de straturi recomandat 2

Rezistent la spălarea uscată/
umedă Spălare umedă (clasa 2)

Permeabilitatea vaporilor de apă Clasa înaltă I

VOC 1 g/l

Rolă recomandată Short-pile roller,  
roller JUPOL Brilliant

Numărul de straturi recomandat 1

TRUSTED

SINCE 
1969 =

== == = ==

DAZZLING
AlbNESS

=
= = = =

2.1 Vopsele interioare de perete JUPOL



jub.eu24

JUPOL Latex matt
Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 

comandă
Nr. de produse per 
unitate PAC UM

alb 3838527395210 1002750 carton 8 2 l
3838527118406 1002753 carton 2 5 l

Baza EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

Bază 1000 3838527395203 1002749 carton 8 1,80 l
Bază 2000 3838527395289 1002751 carton 8 1,90 l
Bază 1000 3838527120102 1002752 carton 2 4,50 l
Bază 2000 3838527120119 1002754 carton 2 4,75 l
Bază 1000 3838527120027 1002755 cutie plastic 13,50 l
Bază 2000 3838527120034 1002757 cutie plastic 14,25 l

JUPOL Latex semi matt
Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 

comandă
Nr. de produse per 
unitate PAC UM

alb 3838527393353 1002781 carton 8 2 l
3838527118437 1002784 carton 2 5 l

Bază EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

Bază 1000 3838527393346 1002780 carton 8 1,80 l
Bază 2000 3838527393360 1002782 carton 8 1,90 l
Bază 1000 3838527120065 1002783 carton 2 4,50 l
Bază 2000 3838527120164 1002785 carton 2 4,75 l
Bază 1000 3838527119946 1002786 cutie plastic 13,50 l

JUPOL Latex satin
Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 

comandă
Nr. de produse per 
unitate PAC UM

alb 3838527395241 1002834 carton 8 2 l
3838527118413 1002837 carton 2 5 l

Bază EAN cod SAP cod Unitate de comandă Nr. de produse per unitate PAC UM
Bază 1000 3838527395234 1002833 carton 8 1,80 l
Bază 2000 3838527395258 1002835 carton 8 1,90 l
Bază 1000 3838527120140 1002836 carton 2 4,50 l
Bază 2000 3838527120157 1002838 carton 2 4,75 l
Bază 1000 3838527119984 1002839 cutie plastic 13,50 l
Bază 2000 3838527119991 1002841 cutie plastic 14,25 l

JUPOL Latex
Vopsea de interior din latex, lavabilă (mată, 
semi mată, satinată) de calitate superioară

Consum: 150 - 190 ml/m2 (pentru un strat aplicat)

Perioada de utilizare: cel puțin 24 de luni

Nuanțare: Alb (1001). Diagrama culorilor JUB FF: A- F.  Este 
posibilă şi colorarea în conformitate cu diagramele colorate JUB 
vopsele şi randări, RAL şi NCS, precum şi cu DIPI Supercolor şi 
DIPI Koncentrat.

Recomandat cu:
JUBOLIN Clasaic/P-25/P-50,  

Alegere de top pentru suprafeţele interioare puternic 
expuse ale pereţilor, cum ar fi bucătării, băi, holuri, 
instituţii publice (şcoli, creşe, spitale, hoteluri etc.).

  Vopsea lavabilă de înaltă calitate, rezistentă la curăţare cu produse de 
curăţare convenţionale sau dezinfectanţi.

  Folie netedă a suprafeţei vopsite.
  Disponibil în trei finisaje: Satin, Semi matt, Matt. O gamă largă de nuanţe 

de culoare.

1 Poate fi curăţat.
2 O gamă largă de diverse combinaţii de culori.
3 Oferă o aplicaţie plăcută din punct de vedere estetic.
4 Uşor de lucrat.
5 Bază pentru unele tehnici decorative.

Rezistent la spălarea uscată/
umedă Spălare umedă (clasa 2)

Permeabilitatea vaporilor de apă Clasă înaltă  I

VOC Trafalet scurt, JUPOL Brilliant
rolă

Rolă recomandată Rolă cu coadă lungă

Numărul de straturi recomandat 2

HIGH-QUALITY 

WASHABLE 
PAINT 

RESISTANT TO 

DISINFECTANTS

=
= = = =

2.1 JUPOL vopsea interioară pentru perete



jub.eu 25

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

transparent 3838527654232 1011441 carton 8 2 l

transparent 3838527654256 1011443 carton 2 5 l

JUPOL Latex 
transparent

Acoperire transparentă
 și ușor de spălat

Consum: ~80-100 ml/m2 pentru aplicarea unui singur strat 

Perioada de utilizare: cel puțin 24 de luni

Nuanțare: acoperire transparentă

Recomandat cu:
-JUPOL Clasaic și toate vopselele lavabile și tehnici 
decorative

Alegere de top pentru toate camerele din interior 
unde dorim să protejăm suplimentar suprafețele de 
perete deja acoperite

   Acoperire transparentă de înaltă calitate, rezistență la frecare umedă
   Rezistență la curățare cu agenți de curățare obișnuiți
   Suprafață netedă la substrat vopsit
   Aplicare posibilă pe suprafețe de perete deja acoperite

1   Protejează suplimentar suporturile vopsite și le extinde durabilitatea
2  Ușor de curățat
3  Aspect superior al substratului vopsit
4  Ușor de lucrat și pentru neprofesioniști

Rezistent la spălarea uscată/
umedă Clasa 1

Permeabilitatea vaporilor de apă Clasă înaltă – clasa I

VOC 1 g/l

Rolă recomandată Trafalet lung

=
== == = ==

2.1 JUPOL vopsele interioare pentru pereţi

NEW

ADDITIONALLY 

PROTECTING 
PAINTED 

SUBSTRATES
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

Curry 410 3838527607979 1009456 carton 4 2,5 l
Papaya 411 3838527607993 1009458 carton 4 2,5 l
lLemon 405 3838527607894 1009459 carton 4 2,5 l
Sangria 421 3838527607931 1009460 carton 4 2,5 l
Watermelon 422 3838527608013 1009461 carton 4 2,5 l
Lavanda 430 3838527608037 1009462 carton 4 2,5 l
Cobalt 440 3838527608051 1009463 carton 4 2,5 l
Lime 450 3838527608075 1009464 carton 4 2,5 l
Wasabi 451 3838527608099 1009465 carton 4 2,5 l
Olive 452 3838527608112 1009466 carton 4 2,5 l
Espresso 460 3838527608136 1009467 carton 4 2,5 l
Denim 441 3838527607917 1009468 carton 4 2,5 l
Latte 462 3838527608150 1009469 carton 4 2,5 l
Ivory 463 3838527608174 1009470 carton 4 2,5 l
Smoke 470 3838527608198 1009471 carton 4 2,5 l
Grafit 471 3838527608211 1009472 carton 4 2,5 l
Carbon 472 3838527608235 1009473 carton 4 2,5 l
Coconut 400 3838527607788 1009474 carton 4 2,5 l
Avocado 454 3838527656168 1011732 carton 4 2,5 l

JUPOL Trend
Vopsea lavabilă cu acoperire ridicată

şi gata de utilizare 

Consum: 125 ml/m2 (pentru aplicarea unui strat)

Perioada de utilizare: cel puțin 24 de luni

Nuanțare: 19 nuanţe de culorii gata de folosit

Recomandat cu:
JUBOLIN Clasaic/P-25/P-50, Emulsie AKRILICĂ

Alegere de top pentru toate interioarele, pe care vrem să 
le reîmprospătăm în nuanţe moderne de culoare.

   Pentru schimbări rapide la modă la domiciliu. 
  În nuanţe de culoare gata de folosit. 
  Suficient pentru 20m2 într-un singur strat.
  Suprafaţa pictată are un aspect final estetic plăcut. 
  Gata de folosire.

1  Aspect superior al suprafeţei vopsite.
2  Uşor de lucrat, de asemenea, pentru un expert în bricolaj acasă
3  Timp de implementare mai scurt (1 strat). Rezistent la spălarea uscată/

umedă Spălare umedă (clasa 2)

Permeabilitatea vaporilor de apă Clasă inaltă I

VOC 1 g/l

Rolă recomandată Trafalet scurt, JUPOL Trend rolă 

Numărul de straturi recomandat 1 (în cazuri excepționale 2, 
în funcție de suprafață)

19 NUANȚE GATA 

DE UTILIZAT
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2.2 Vopsele interioare pentru perete cu nuanţe gata de utilizare
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

transparent 3838527651705 1010701 carton 4 2,5 l

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

Vanilie Crem 310 3838527607610 1009457 carton 4 2,5 l
AuriuEN STAR 320 3838527607634 1009475 carton 4 2,5 l
DRAGON Verde 330 3838527607641 1009476 carton 4 2,5 l
GOOD GHOST 340 3838527607658 1009477 carton 4 2,5 l
SKY HERO 350 3838527607665 1009478 carton 4 2,5 l
PIRATE Albastru 360 3838527607672 1009479 carton 4 2,5 l
CANDY PINK 370 3838527607689 1009480 carton 4 2,5 l
MISS LILY 380 3838527607696 1009481 carton 4 2,5 l

GLAMOROUS  
EFFECT 

WITH ONLY ONE COAT

8 READY-TO-USE

CULOARE 
SHADES

FOR CHILDREN

JUPOL Trend glitter
Rezistent la frecare umedă, transparent, 

acoperire gata de utilizare cu efect de glitter

JUPOL Junior
Vopsea lavabilă gata de utilizare

              pentru sălile de joacă

Consum: 80 - 100 ml/m2 (pentru aplicarea unui singur strat)

Perioada de utilizare: cel puțin 24 de luni

Nuanțare: Strat gata de utilizare cu un efect glitter

Recomandat cu:
JUPOL Trend/JUPOL Auriu/JUPOL Brilliant

Consum: ca. 125 ml/m2 (pentru aplicarea unui singur strat)

Perioada de utilizare: cel puțin 24 de luni

Nuanțare: 8 Nuanţe de culoare gata de utilizat

Recomandat cu:
JUBOLIN Clasaic/P-25/P-50, Emulsie AKRILICĂ

Alegere de top pentru toate încăperile din interior, mai 
utilizate, în care doriți să vă exprimați individualitatea și 
să oferiți casei un aspect luxos și plin de farmec.

   Pentru schimbări rapide și la modă în casă
   Acoperire până la 30 m2 dintr-un singur strat
   Suprafața pictată are efect de glitter
   Gata de utilizat

1   Modificări simple și rapide ale zonei de zi cu efect decorativ
2   Aspect plin de farmec al suprafeței pictate
3   Potrivit pentru îmbunătățirea locuinței
4   Aplicare rapidă cu un singur strat

Alegere de top pentru toate interioarele, în special 
pentru tratarea pereţilor în camera copiilor, săli de joacă, 
săli de clasă etc.

   Vopsea ideală pentru camera copiilor.
   Prima vopsea de pe piaţa slovenă cu certificatul de mediu Ecolabel.
   Disponibil în 6 nuanţe la modă, gata de utilizare. 
   Suficient pentru 20m2 într-un singur strat.
   Suprafaţa pictată are un aspect final estetic plăcut. 
   Gata de utilizare.

1 O alegere rapidă şi uşoară printre nuanţele gata de utilizare pe care copiii 
le vor dori.
2 Uşor de lucrat, de asemenea, pentru un epert în bricolaj la domiciliu
3 Aspect superior al suprafeţei vopsite.
4 Timp de implementare mai scurt (1 strat).

Rezistent la spălarea uscată/
umedă Spălare umedă (clasa 1)

Permeabilitatea vaporilor de apă Clasă inaltă I

VOC 1 g/l

Rolă recomandată Rola cu teanc scurt, role JUPOL Trend

Numărul de straturi recomandat
1 (în cazuri excepționale 2, în 

funcție de suprafață și de efectul de 
sclipici dorit)

Rezistent la spălarea uscată/
umedă Spălare umedă (clasa 2)

Permeabilitatea vaporilor de apă Clasă inaltă I

VOC 1 g/l

Rolă recomandată  Trafalet scurt,  
JUPOL Junior rolă
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2.2 Vopsele interioare pentru perete cu nuanţe gata de utilizare
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

alb 3838527603131 1008839 cutie plastic 5 l
3838527260051 1000153 cutie plastic 15 l

Curry 410 Papaya 411 Lemon 405 Sangria 421 Watermelon 422 Lavanda 430 Cobalt 440 Lime 450 Wasabi 451

Olive 452 Espresso 460 Denim 441 Latte 462 Ivory 463 Smoke 470 Grafit 471 Carbon 472 Coconut 400 

Vanilie Crem 310 Auriuen star 320 Dragon verde 330 Good ghost 340 Sky hero 350 Pirate albastru 360 Candy pink 370 Miss lily 380

JUPOL Trend - 19 nuanţe de culoare gata de utilizat

JUPOL Junior - 8 nuanţe de culoare gata de utilizat

Nuanțele de culoare sunt doar cu titlu informativ, un eșantion reprezentativ este indicat în diagrama de culori

Disponibilitate mare de nuanţe!

PROTECTION 

OF PAINT 
FILM FROM
 BACTERIA

JUPOL Amikol
Vopsea lavabilă superioară cu protecţie eficientă a 

filmului împotriva infecţiilor bacteriene

Consum: 150 - 190 ml/m2 (pentru dublă aplicare)

Perioada de utilizare: cel puțin 24 de luni

Nuanțare: Alb (1001). Diagrama nuanţelor JUB FF: D-F. Este 
posibilă nuanţarea în conformitate cu diagramele de culori JUB 
Vopsele şi randări şi NCS, precum şi cu DIPI Supercolor şi DIPI 
Koncentrat.

Recomandat cu:
JUBOLIN Clasaic/P-25/P-50, Emulsie AKRILICĂ

Alegere de top pentru interioare puternic expuse, 
unde este posibilă apariţia şi dezvoltarea bacteriilor 
şi a mucegaiului de perete. Potrivit pentru industria 
alimentară (brutării, fabricile de îmbuteliere) şi 
instituţiile publice (instituţii medicale, şcoli, creşe, case 
de bătrâni).

   Protecţie eficientă a filmului color împotriva bacteriilor şi a formelor de 
perete. 

   Potrivit pentru interioare unde sunt necesare curăţenie şi igienă 
superioare. 

   Vopsea lavabilă cu acoperire excelentă.

1  Previne apariţia şi dezvoltarea bacteriilor şi a mucegaiurilor de perete.
2  Poate fi curăţat cu uşurinţă.
3  O gamă largă de nuanţe la alegere.
4  Permite o aplicație plăcută din punct de vedere estetic și este ușor de 
lucrat.

Rezistent la spălarea uscată/
umedă Spălare umedă (clasa 1)

Permeabilitatea vaporilor de apă Mediu - clasa II

VOC 3 g/l

Rolă recomandată  Trafalet lung 
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2.3 Vopsele de perete interioare cu caracteristici speciale

2.2 Vopsele interioare pentru perete cu nuanţe gata de utilizare
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

alb 3838527460192 1002651 carton 8 2 l
alb 3838527460208 1002652 carton 2 5 l

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

alb 3831000244524 1002539 carton 8 2 l
3831000243619 1002540 carton 2 5 l

JUPOL Citro
Vopsea interioară cu protecţie eficientă 

a filmului împotriva mucegaiului

Consum: 170 - 190 ml/m2 (pentru dublă aplicare)

Perioada de utilizare: cel puțin 24 de luni

Nuanțare: Alb (1001). Diagrama culorilor JUB FF: D-F. Este 
posibilă şi nuanţarea în conformitate cu diagramele de culori 
JUB VOpsele şi randări şi NCS, precum şi cu DIPI Supercolor şi 
DIPI Koncentrat.

Recomandat cu:
JUBOLIN Clasaic/P-25/P-50, Emulsie Akrilică, 
ALGICIDALGICID

ALEGERE DE TOP pentru toate interioarele în care, 
din cauza umidităţii, algele şi mucegaiul sunt mai 
susceptibile să se dezvolte, cum ar fi, de exemplu, 
bucătăriile, băile, subsolurile, depozitele, spălătoriile 
etc.

   Rezolvă rapid și eficient problemele cu mucegaiul de perete și cu algele.
  Potrivit atât ca prevenire, cât și ca agent curativ în sistem cu Algicid
  Un miros plăcut de lămâie
  Emisie redusă de compuși organici foarte vaporoşi în mediul înconjurător
  Permeabilitate superioară a vaporilor de apă

1   Întreţinerea unei suprafeţe curate şi estetice.
2  Permite renovarea rapidă şi uşoară a suprafeţelor infectate.

Rezistent la spălarea uscată/
umedă Spălare uscată

Permeabilitatea vaporilor de apă Clasă inaltă I

VOC 1 g/l

Rolă recomandată Trafalet lung

EFFECTIVE FILM 

PROTECTION 

FROM MOULD 
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2.3 Vopsele de perete interioare cu caracteristici speciale

FOR HEAVILY 
EXPOSED 
SURFACES

JUPOL Strong
Vopsea lavabilă superioară pentru 

suprafeţele puternic expuse

Consum: 160 - 190 ml/m2 (pentru dublă aplicare)

Perioada de utilizare: cel puțin 12 luni

Nuanțare: Alb (1001). Diagrama culorilor JUB FF: E-F.  Este 
posibilă şi nuanţarea în conformitate cu diagramele de culori 
JUB Vopsele şi randări şi NCS, precum şi cu DIPI Supercolor şi 
DIPI Koncentrat

Recomandat cu:
JUBOLIN Clasaic/P-25/P-50, Emulsie AKRILICĂ/
JUKOL PrimerJUKOL Primer

Alegere de top pentru suprafeţe interioare puternic 
expuse ale pereţilor în bucătărie, baie, hol, precum şi în 
instituţiile publice. De asemenea, foarte potrivit pentru 
camerele copiilor.

  Prima vopsea de pe piaţă, pentru care oferim o garanţie de 5 ani pentru 
caracteristicile neschimbate ale filmului (acoperire, luciu, lavabilitate în 
conformitate cu EH 13300)

  De 10 ori mai rezistent la spălarea umedă şi la deteriorarea mecanică.
 Permite îndepărtarea petelor: cafea, vin, urme grase de mâini şi 

încăltăminte, picturile creative ale copiilor şi petele lăsate de animale.
  Emisie redusă de compuşi organici şi vapori din mediu .

1   Calitate de top garantată.
2  Permite întreţinerea unei suprafeţe vopsite curate.
3  Oferă o aplicaţie plăcută din punct de vedere estetic şi este uşor de lucrat. 

=
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Rezistent la spălarea uscată/
umedă Spălare umedă (clasa1)

Permeabilitatea vaporilor de apă Clasă medie II

VOC 1 g/l

Rolă recomandată Trafalet lung

Numărul de straturi recomandat 2
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

alb 3838527653969 1011365 carton 2 5 l
alb 3838527653952 1011363 cutie plastic 15 l

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

alb 3838527650395 1009711 carton 6 0,75 l
3838527650418 1009712 carton 8 2 l
3838527650364 1009713 carton 2 5 l
3838527650432 1009714 cutie plastic 15 l

EFFICIENTLY 
BLOCKS 

PROBLEMATIC 
STAINS

JUPOL Block NG
Vopsea speciala pentru blocarea 

Consum: 220 - 250 ml/m2 (pentru dublă aplicare)

Perioada de utilizare: Cel puțin 18 luni

Nuanțare: Alb (1001). Diagrama culorilor JUB FF: E -F.  Este 
posibilă şi nuanţarea în conformitate cu diagramele de culori 
JUB Vopsele şi randări şi NCS, precum şi cu DIPI Supercolor şi 
DIPI Koncentrat.

Recomandat cu:
JUBOLIN Clasaic/P-25/P-50, JUKOL
Primer

Alegere de top pentru suprafeţe de perete murdare 
cu pete de uz casnic, nicotine, gudron, de exemplu: 
bucătării, restaurant, hoteluri, şcoli, creşe.

 Blochează eficient petele problematice de nicotină, gudron, focuri, 
murdărie, tanin şi alţi coloranţi, vin, sucuri de fructe, cafea, creioane de apă 
şi ulei.

 Pata se leagă de vopsea şi este astfel împiedicată să treacă prin pelicula 
de vopsea.

 Uscare rapidă.
 Acoperire ridicată şi vopsea permeabilă la vapori de apă.
 Emisie redusă de compuşi organici şi vapori în mediu.

1   Alegerea ideală pentru eliminarea petelor.
2  TImp de implementare mai scurt- următoarea aplicaţie este posibilă după 
4 ore.
3  Uşor de lucrat.
4  Asigură rezultate de calitate superioară pentru vopsirea excesivă a petelor.

Rezistent la spălarea uscată/
umedă Spălare umedă (clasa 2)

Permeabilitatea vaporilor de apă Clasă medie II

VOC 5 g/l

Rolă recomandată Trafalet lung
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2.3 Vopsele interioare de perete pentru uz profesional

JUPOL Antimicrob
Vopsea lavabilă anti-microb cu 

acoperire ridicată

Consum: 150 - 190 ml/m2 (pentru dublă aplicare)

Perioada de utilizare: cel puțin 24 de luni

Nuanțare: Diagramă de culori JUB FF: E-F.

Recomandat cu:
JUBOLIN Clasaic/P-25/P-50, AKRIL Emulsion

Alegere de top pentru toate camerele din interior 
unde dorim să protejăm de infecții cu viruși și bacterii.

  Elimină și previne dezvoltarea în continuare a microorganismelor (virusir, 
bacterii, mucegai, alge etc.) prin demontarea plicului lor atunci când intră 
în contact cu substratul vopsit

  Acoperirea este testată conform următoarelor standarde: ISO 21702: 
2019 și ISO 22196

  Funcționează în funcție de mecanismul de dezintegrare (micelizare) al 
membranei celulară a microorganismelor

  În 24 de ore, reduce concentrația de viruși și bacterii cu 99,9%
  Creează un climat plăcut acasă
  Vopsea lavabilă

1   Rezolvă problema cu pătrunderea microorganismelor în zonele locuite
2  Curățare posibilă
3  Ușor de lucrat, chiar și pentru neprofesioniști
4  Aspect superior al substratului vopsit

Rezistent la spălarea uscată/
umedă Spălare umedă (clasa 2)

Permeabilitatea vaporilor de apă Clasă inaltă I

VOC 1 g/l

Rolă recomandată Trafalet lung
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2.4 Vopsele interioare de perete pentru uz profesional

NEW, 
IT ROȘUUCES 

BACTERIA  
- 99,9%



jub.eu 31

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

alb 3838527654270 1011444 carton 8 2 l
alb 3838527654294 1011445 carton 2 5 l

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

alb 3838527652771  1010914  carton  2 5 l
alb 3838527652764 1010912 cutie plastic 15 l

2.4 Vopsele interioare

JUPOL Clima control
Vopsea silicată interioară formaldehidă

Consum: 180 - 210 ml/m2 (pentru dublă aplicare)

Perioada de utilizare: cel puțin 12 luni

Nuanțare: Diagramă de culori JUB FF: E -F. Conform 
diagramei de culori si de randări JUB Paints, respectiv NCS.

Recomandat cu:
JUBOLIN Clasaic/P-25/P-50, JUBOSIL GF

Alegere de top pentru toate camerele din interior, 
în special locuințe noi sau apartamente nou mobilate, 
datorită formaldehidei, pe care o aducem în apartament 
cu mobilier nou și alte echipamente.

   Dovezi obținute de la Institutul ECO Germania
   Vopsea testată conform ISO 16000-23
   Conține amine care leagă formaldehida
   Se leagă peste 80 μg de formaldehidă pe m2 în prima lună sau 0,5 g 
până la saturație

   Creează un climat favorabil acasă

1   Rezolvă probleme de hipersensibilitate la formaldehidă și conservanți
2   Posibilă curățare a suprafeței
3   Ușor de lucrat și oferă un aspect frumos

Rezistent la spălarea uscată/
umedă Spălare umedă (clasa 3)

Permeabilitatea vaporilor de apă Clasă inaltă I

VOC 1 g/l

Rolă recomandată Trafalet lung

FOR A 
FAVOURABLE

 AIR AT HOME
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JUPOL Eco premium
Vopsea lavabilă cu putere

 mare de acoperire

Consum: 125 ml/m2 (pentru aplicarea unui singur strat)

Perioada de utilizare: cel puțin 36 de luni

Nuanțare: Diagrama de culori JUB FF: E-F.

Recomandat cu:
JUBOLIN Clasaic/P-25/P-50, AKRIL Emulsion

ALEGERE DE TOP pentru toate camerele din interior, 
în special pentru dormitoarele pentru copii, dormitoare, 
camere de zi etc.

  Vopsea Top-Notch cu certificatul Ecolabel
 Certificatul dovedește respectarea criteriilor ridicate de protecție a 

mediului
  Vopsea lavabilă care oferă opacitate cu un singur strat
  Vopsea gata de utilizare

1   Ușor de lucrat, de asemenea, pentru cei neprofesioniști
2   Aspect superior al substratului vopsit
3   Timp de implementare mai scurt (1 strat)

Rezistent la spălarea uscată/
umedă Clasa 2

Permeabilitatea vaporilor de apă Clasă inaltă I

VOC 1 g/l

Rolă recomandată Rolă cu teanc scurt

=
== == == ==

NEW, 
 CERTIFICATE 

ECOLABEL
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

alb 3838527119052 1002593 carton 2 5 l
3838527119045 1002595 cutie plastic 15 l

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

alb 3838527569642 1003511 carton 2 5 l

PROVIDES 
HEATING 
SAVINGS

JUPOL Thermo
Vopsea interioară de perete

 pentru izolare termică

Consum: 350 - 450 ml/m2 (pentru aplicarea în trei straturi)

Perioada de utilizare: Cel puțin 18 luni

Nuanțare: Diagrama de culori JUB FF: E-F. Nuanțarea 
conform diagramei de culori JUB Paints și a randărilor NCS, 
precum și cu DIPI Supercolor și DIPI Koncentrat, este posibil.

Recomandat cu:
JUBOLIN Thermo, AKRIL Emulsion, JUKOL Primer

Alegere de top pentru suprafețele pereților orientate 
spre nord, fără izolație, în cazul podurilor reci mai mici, 
pentru camerele copiilor.

   Oferă o senzație de căldură
  Reduce condensul și previne formarea mucegaiului

1   Împreună cu compusul de nivelare JUBOLIN Thermo, contribuie la economii 
de încălzire

2  Rezolvă problemele legate de mucegai și podurile termice
3  Aspectul estetic plăcut și neted al suprafeței vopsite
4  Ușor de lucrat

Rezistent la spălarea uscată/
umedă Spălare umedă (clasa 3)

Permeabilitatea vaporilor de apă Medium - clasa II

VOC 20 g/l

Rolă recomandată Trafalet lung
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2.4 Vopsele interioare

JUPOL Bio silicate
Vopsea interioară silicată potrivită 

pentru oameni hipersensibili la 
conservanți

Consum: 180 - 210 ml/m2 (pentru dublă aplicare)

Perioada de utilizare: Cel puțin 12 luni

Nuanțare: Diagrama de culor JUB FF: E -F. Nuanțare conform 
diagramei de culori JUB Paints și diagramei de randări NCS.             

Recomandat cu:
JUBOLIN Clasaic/P-25/P-50, JUBOSIL GF

ALEGERE DE TOP în special pentru persoanele care 
au probleme cu hipersensibilitate la conservanți.

   Nu conține biocide
   Pentru persoanele cu alergii, se recomandă nuanța albă
   De asemenea, este potrivit pentru protecția decorativă în clădirile de 

patrimoniu arhitectural

1   Rezolvă problemele alergice
2  Permite curățarea suprafețelor
3  Permite o aplicație plăcută din punct de vedere estetic și este ușor de lucrat

Rezistent la spălarea uscată/
umedă Spălare umedă (clasa 3)

Permeabilitatea vaporilor de apă Clasă inaltă I

VOC 1 g/l

Rolă recomandată Trafalet lung
BIOCIDE-FREE
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

alb 3831000242803 1000177 carton 2 5 l
3831000242810 1000178 cutie plastic 16 l

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

alb 3831000286364 1002571 cutie plastic 15 l

JUPOL Bio Lime 
interior paint

Vopsea interioară naturală

Consum: 180 - 210 ml/m2 (pentru dublă aplicare)

Perioada de utilizare: Cel puțin 12 luni

Nuanțare: Alb (1001).

Recomandat cu:
JUPOL Denikol

ALEGERE DE TOP pentru clădirile și încăperile de 
protecție a monumentelor cu umiditate ușor crescută 
constant.

   Cu efect puternic dezinfectant
   Acțiune fungicidă și bactericidă naturală
   Ideal pentru substraturi de var și pentru randări de renovare
   Potrivit pentru suprafețele pereților după inundații
   Foarte permeabil la vapori de apă
   Nu este lavabil

1   Datorită caracteristicilor sale, îmbunătățește calitatea vieții sănătoase
2   Miros plăcut și proaspăt
3   Ușor de lucrat
4   Poate fi aplicat și cu o rolă

Rezistent la spălarea uscată/
umedă Spălare uscată

Permeabilitatea vaporilor de apă Clasă inaltă I

VOC 3 g/l

Rolă recomandată Trafalet lung

ADJUSTING 
MOISTURE
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2.4 Vopsele interioare

JUPOL Special
Vopsea interioară lavabilă cu acoperire 

excelentă pentru uz profesional

Consum: 160 - 190 ml/m2 (pentru dublă aplicare)

Perioada de utilizare: Cel puțin 18 luni

Nuanțare: Diagrama de culori JUB FF: D-F. Nuanțarea 
conform diagramei de culori JUB Paints și a randărilor NCS, 
precum și cu DIPI Supercolor și DIPI Koncentrat, este posibil.

Recomandat cu:
JUBOLIN Clasaic/P-25/P-50, AKRIL Emulsion/
JUKOL Primer

ALEGERE DE TOP pentru toate interioarele puternic 
expuse, unde aspectul estetic superior al suprafeței 
vopsite este de asemenea cerut.

   Vopsea lavabilă cu acoperire excelentă
   Disponibil într-o gamă largă de nuanțe
   Emisie redusă de compuși organici foarte vaporoși în mediul înconjurător

1   Aspect superior al suprafeței vopsite
2   Posibilitatea de a curăța suprafața cu produse de curățat universale

Rezistent la spălarea uscată/
umedă Spălare umedă (clasa 3)

Permeabilitatea vaporilor de apă Clasă inaltă I

VOC 1 g/l

Rolă recomandată Trafalet lung

2.5 Vopsele interioare pentru uz profesional

=
== == == ==
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de comandă Nr. de produse per unitate PAC UM
alb 3831000242827 1000292 carton 2 5 l

2.5 JUPOL Vopsea interioară Bio 

JUPOL Denikol
Agent de izolare a petelor

Alegere de top pentru suprafeţele interioare de 
perete şi tavan cu pete care sunt prin natura lor solubile 
rapid şi uşor în apă.

  Izolează eficient petele de nicotine şi gudron, sărurile din petele cauzate 
de înmuiere, tannin şi alţi coloranţi.

  Un strat pe bază de var stins şi suplimente speciale.

1   Alegere ideală pentru eliminarea diferitelor tipuri de pete.
2   Uşor de lucrat.

=
== == == ==

STAIN
ISOLATING 

AGENT

Consum: 150 - 400 ml/m2 (pentru dublă aplicare)

Perioada de utilizare: cel puțin 6 luni

Nuanțare: Alb (1001).

Recomandat cu:
JUPOL Clasaic

Permeabilitatea vaporilor de apă Clasă inaltă I

VOC 2 g/l

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

transparent 3838527603018 1009331 carton 12 0,5 l
transparent (spray) 3838527442877 1009546 carton 12 0,5 l

ALGICIDE Plus
Agent pentru eliminarea algelor si 

mucegaiului

Alegere de TOP pentru fațadele și suprafețele 
interioare ale peretelui infectate cu alge și mucegai, de 
asemenea pentru suprafețele din piatră și beton.

  Eficient în eliminarea mucegaiului şi a algelor de perete. 
  Potrivit pentru suprafeţele interioare şi exterioare ale pereţilor.
 În clădirile din industria de prelucrare a alimentelor, este util ca strat 

pentru eliminarea mucegaiului.

1   Renovarea efectivă a suprafeţei.
2   Aspectul de lungă durată al suprafeţei sănătoare este garantat.
3   Relativ uşor de lucrat.

2.7 Produse speciale pentru suprafețe problematice

Consum: 50 - 100 ml/m2

Perioada de utilizare: cel puțin 24 de luni

Nuanțare: Transparent

Recomandat cu:
Toate vopselele

Numărul 
de straturi 
recomandat

1, se repetă procedura pentru infecții mai puternice

ELIMINATING 
MOULD AND 
WALL ALGAE

= == == == ==
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2.7 Produse speciale pentru suprafețe problematice 

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

transparent 3831000242926 1002297 carton 12 0,5 l

Levelling compounds JUPOL Basic JUPOL Clasaic JUPOL Auriu
JUPOL Latex, JUPOL  
Brilliant, JUPOL purpose 
interior paints

JUPOL Trend, JUPOL 
Junior JUPOL Thermo

JUBOLIN Clasaic

JUBOLIN P-15 Fill & Fine

JUBOLIN P-25 Fine

JUBOLIN P-50 Extra fine

JUBOLIN Reparatur

JUBOLIN Thermo

JUBOGLET Nivelin

JUBOGLET Universal 0 - 8

JUBOGLET Nivelin D

JUBOCID
Agent pentru prevenirea                   

mucegaiului de perete 

Alegere de top pentru suprafeţele în care apare 
mucegaiului de perete şi este posibilă apariţia 
microorganismelor.

  Un agent preventiv eficient pentru inhibarea creşterii şi dezvoltării 
majorităţii mucegaiurilor şi microorganismelor de perete. 

  Adăugarea la vopsele de dispersie a pereţilor interiori.

1   Un agent preventiv.
2   Uşor de utilizat

Consum: 75 ml/l disp. paint

Perioada de utilizare: cel puțin 24 de luni

Nuanțare: Suspensie apoasă opacă.

Recomandat cu:
JUPOL Clasaic, JUPOL Auriu, JUPOL Brilliant, 
JUPOL Latex

Numărul de straturi recomandat 1 - 2

PREVENTING 

GROWTH OF WALL 

MOULD AND 

MICROORGANISMS == ==

2.8 Soluţii de sistem cu compuşi de nivelare
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3 Tratarea decorativa a suprafeţelor interioare 
ale pereţilor cu produse DECOR
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Tratament decorativ

Numele produsului DECOR Desert DECOR Crystal DECOR Crystals DECOR Cashmere DECOR Delight DECOR Primer (smooth) DECOR Primer (fine quartz)

Use Interior Interior Interior Interior Interior Interior Interior

Caracteristici distinctive 
şi scopuri

Pregătirea suprafeţelor 
de perete pentru tehnici 
decorative

Efect elegant lucios Adaugă efectul de glitter
Ambient de prestigiu cu un 
efect catifelat

Spații unice și prestigioase
Tehnici decorative Charm și 
Moonlight

Implementarea tehnicilor 
decorative DECOR Crystal și 
Delight

Catalog pagina 39 39 40 40 40 41 41

Efect decorativ vizual

Numele produsului DECOR Marmorin DECOR Glamour DECOR Perla DECOR Marmorin shine DECOR Beton look DECOR Antique

Use Interior Interior Interior Interior Interior Interior/Exterior

Caracteristici distinctive 
şi scopuri

Aspect frumos de marmură
Aspect metallic atractiv şi 
modern

Tratament pitoresc, viu colorat 
şi imaginativ al peretelui 

Obţinerea unui luciu ridicat al 
suprafeţelor tratate cu DÉCOR 
Marmorin

Aspect modern Aspect rustic exterior şi interior 

Catalog pagina 41 42 42 43 43 43

Efect decorativ vizual Efect decorativ funcțional

Numele produsului DECOR Acrylcolor DECOR Decoral VALIT DECOR Interior finish S 1.5 DECOR Negruboard 
paint

Use Interior/Exterior Interior Interior/Exterior Interior Interior

Caracteristici distinctive 
şi scopuri

Aspect metalic
Suprafaţă cu aspect 
rustic

Aspect rustic al suprafeţelor 
tratate

Finish pentru interior Subteran pentru scris cu cretă

Ghid pentru tratament decorativ al suprafeţelor 
    Natura, surprinsă în tehnicile DECOR într-un mod sofisticat, aduce un aspect nobil şi unic unei case.

    Folosing jocul şi imaginaţia şi selectând instrumentele şi nuanţele potrivite cu produsele DECOR, sunt create 
opera de artă superioare, conferind casei un caracter unic.

    Aspectul unic al suprafeţei de piele în relief, scoarţă de lemn, structură de scoarţă de arţar, piatră natural şi 
aspect de beton sunt doar câteva tehnici disponibile pentru alegerea clienţilor.
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

auriu (8003) 3838527650470 1009716 carton 6 0,65 l
argintiu (8002) 3838527650517 1009718 carton 6 0,65 l
pearl (8001) 3838527650494 1009717 carton 6 0,65 l
negru (8004) 3838527650449 1009715 carton 6 0,65 l

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

alb 8605022139206 1010806 carton 6 0,65 l

auriu 8003 argintiu 8002 pearl 8001 negru 8004 Nuanțele de culoare sunt doar cu titlu informativ, un eșantion reprezentativ este indicat în diagrama de culori

METALLIC 
EFFECT OF

 DESERT 
SANDS

DECOR Desert
Vopsea decorativă cu 

aspect de nisip, deșert

DECOR Crystal
Decorative coating with a glitter effect

Consum: 100 – 120 g/m2

Perioada de utilizare: cel puțin 24 de luni

Nuanțare: DECOR Desert pearl. 4 ready-mix  Nuanțe de culori 
conform diagramei de culori DECOR Desert (JUE)

Recomandat cu tehnicile:
DECOR Desert

Consum: 100 – 110 g/m2

Perioada de utilizare: 24 luni

Nuanțare: Diagrama de culori DECOR Crystal

Recomandat cu tehnică:
DECOR Crystal

Recomandat cu:
DECOR Crystals (DECOR Crystal 0,65l + 26g DECOR 
Crystals) in DECOR Primer fine quartz

Alegere de top pentru tratamentul decorativ al unei 
suprafețe din interior, unde vrem să obținem aspectul 
nisip din deșert.

   Aspect atractiv și modern
 Efect nisipos, strălucitor
 Aplicare extrem de ușoară și executare rapidă
 O selecție largă de nuanțe exclusive
 Acoperire excelentă

1  Exprimarea individualității / creativității
2 Ușor de lucrat chiar și pentru un neprofesionalist
3 Produs gata de utilizare
4 Instalare rapidă - economisește timp și bani
5 Este posibilă aplicarea imediată, fără pre-tratament special

Alegere de top pentru suprafețele tavanului cu 
iluminare modernă, cu detalii pe suprafețele pereților 
din camerele de zi sau din spațiile comerciale.

   Efect de sclipici elegant
  Disponibil în 80 de nuanțe de culori moderne
  Poate fi folosit cu cristale DECOR
  Rezistența finală la spălare este atinsă după trei săptămâni

1   Aspect atractiv și modern
2   Selecție largă de nuanțe de culori la modă
3   Aplicație ușoară chiar și pentru neprofesionaliști
4  Procesare rapidă și ușoară
5   Produs gata de utilizare

Timp de uscare ~12 h

Timp de uscare: ~6 h

3.1 Tratamentul decorativ al suprafeţelor interioare
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

metalic argintiu 8605022139329 1010813 carton 12 26 g

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

alb 8605022139220 1010807 carton 6 0,65 l

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

Light argintiu 8605022139244 1010808 carton 6 0,65 l
Dark auriu 8605022139268 1010810 carton 6 0,65 l

DECOR Crystals
Tinsel decorativ metalic 

ca un plus la DECOR Crystal

DECOR Cashmere
Acoperire decorativă 

cu efect de catifea

DECOR Delight
Acoperire decorativă cu 

efect debordant

Consum: DECOR Crystal 0,65l + 26 g DECOR Crystals

Perioada de utilizare: fără sfârșit

Recomandat cu tehnică
DECOR Crystal

Recomandat cu:
DECOR Crystal

Consum: 200 – 250 g/m2

Perioada de utilizare: 24 luni

Nuanțare: Diagrama de culori DECOR Cashmere

Recomandat cu tehnică:
DECOR Charm and DECOR Moonlight

Recomandat cu:
DECOR Primer (smooth) 

Consum: 100 ml/m2

Perioada de utilizare: 24 luni

Nuanțare: Diagrama culori DECOR Delight, Bază Dark Auriu 
în 12 nuanțe și Bază Light Argintiu în 20 nuanțe de culoare

Recomandat cu tehnică:
DECOR Delight

Recomandat cu:
Bază Dark Auriu z DECOR Primer fine quartz 
(DELIGHT518F), Bază Light Argintiu with DECOR 
Primer fine quartz (Bază)

ALEGERE DE TOP cu cristal DECOR pentru a obține o 
sclipire și efect plin de farmec pe suprafețele pereților

   Pur și simplu amestecați în acoperirea DECOR Crystal

Alegere de top pentru camere luxoase cu efect de catifea 
în combinație cu elegantul Stucco.

   Efect rafinat, elegant
  Disponibil în 80 de nuanțe moderne 
  Permeabilitate excelentă la vapori
  Rezistență deosebită la microorganisme

1   Aspect atractiv și modern
2   Selecție largă de nuanțe de culori la modă
3   Aplicație ușoară chiar și pentru bărbatul îndemânatic
4   Procesare rapidă și ușoară
5   Produs gata de utilizare

ALEGERE DE TOP pentru spații luxoase și unice în 
privat, case, restaurante, hoteluri etc.

  Aspect excelent, futurist, decorativ
  Disponibil în două variante Dark Auriu și Light Argintiu cu peste 30 

variații de culori

1   Aspect atractiv și modern
2   Selecție largă de nuanțe de culori la modă
3   Aplicare ușoară chiar și pentru neprofesionaliști
4   Prelucrare rapidă și ușoară
5   Produs gata de utilizare

Timp de uscare: ~6 h

Timp de uscare: ~6-8 h

Timp de uscare: ~4-5 h

Esențial se amestecă manual, nu se amestecă cu 
agitatorul mașinii de nuanțare

3.1 Tratamentul decorativ al suprafețelor interioare cu efect visual

VELVET
EFFECT
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

alb 8605022139305 1010812 carton 6 0,75 l

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

alb 8605022139282 1010811 carton 6 0,7 l

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

alb 3838527123998 1002737 carton 6 1 kg
3831000200520 1002738 carton 2 8 kg

DECOR Primer  
(neted)

Grund alb cu acoperire mare

DECOR Primer  
(cuarţ fin)

Grund alb cu nisip fin de cuarţ

Consum: 110 - 125 ml/m2

Perioada de utilizare: 36 de luni

Recomandat cu tehnicile:
DECOR Charm și DECOR Moonlight

Recomandat cu:
DECOR Cashmere

Consum: 125 - 140 ml/m2

Perioada de utilizare: 36 de luni

Nuanțare: Diagrama de culori DECOR Crystal - 60 de nuanțe. 
Diagrama de culori DECOR Delight (bază dark auriu) cu o singură 

nuanță

Recomandat cu tehnicile:
DECOR Crystal și DECOR Delight

Recomandat cu:
DECOR Crystal și DECOR Delight

-Alegere de top pentru executarea tehnicilor 
decorative Charm şi Moonlight

 Aspect catifelat
 Culoare albă
 Opacitate remarcabilă

1 Rezultat excelent
2 Poate fi aplicat pe diferite substraturi
3 Aplicaţie uşoară chiar şi pentru neprofesionalişti
4 Procesare rapidă şi uşoară

-Alegere de top pentru executarea tehnicilor 
decorative Crystal şi Delight

 Structură grosieră 
 Culoarea albă
 Opacitate extraordinară

1   Rezultate excelente
2  Poate fi aplicat pe diferite substraturi
3  Aplicație ușoară chiar și pentru neprofesioniști
4  Procesare rapidă și ușoară

Timp de uscare: ~4-5 h

Timp de uscare: ~4-5 h

3.1 -Tratament decorativ al suprafeţelor interioare cu efect vizual

DECOR Marmorin
Acoperire decorativă cu pastă de perete

Consum: ~ 300 g/m2 fot first coat + 100 - 200 g/m2 for 
next coat

Perioada de utilizare: cel puțin 24 de luni

Nuanțare: Diagrama de culori JUB FF: A-F, diagrama de culori 
JUB Vopsele și randări

Recomandat cu tehnicile:
DECOR Acero, DECOR Aurora, DECOR Versus, DECOR 
Clasaic, DECOR Egeo, DECOR Spatolato, DECOR Rust

Alegere de top pentru toate suprafețele interioare, 
ale pereților unde este dorit un aspect minunat de 
marmură.

 Aspect de marmură tratată
 Netezire excepțională și un luciu ridicat al suprafeței
 Opțional este posibilă nuanțarea
 Repelență ridicată a apei
 Foarte rezistent la spălarea umedă

1   Lavabil
2   Creează un sentiment de natură în casă
3   Pot fi obținute diverse efecte prin utilizarea diferitelor tehnici/instrumente
4   Amestecarea reciprocă a diferitelor nuanțe de culoare Timp de uscare: Uscat la atingere: 3 ore

Potrivit pentru un tratament ulterior: 24 ore
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

Alb 3831000242728 1000156 carton 6 1 kg
Auriu 3831000242735 1000157 carton 6 1 kg
Argintiu 3831000242742 1000158 carton 6 1 kg

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

Auriu (7001) 3838527425535 1002450 carton 6 0,65 l
Argintiu (7002) 3838527425450 1002451 carton 6 0,65 l
Bronze (7003) 3838527425467 1002452 carton 6 0,65 l
Negru (7004) 3838527652085 1010816 carton 6 0,65 l

DECOR Glamour
Vopsea metalizată de perete

DECOR Perla
Pasta decorativă de perete

Consum: 120 – 150 ml/m2 (În funcţie de tehnica decorativă.)

Perioada de utilizare: cel puțin 24 de luni

Nuanțare: -Diagrama de culori JUB FF, (JUB vopsele și 
randări): 24 de nuanțe de culori la alegere și 4 nuanțe gata de 
utilizat.

Recomandat cu tehnicile:
DECOR Acero, DECOR Aurora, DECOR Versus, DECOR 
Pettinato, DECOR Rubin, DECOR Spugnato

Consum: 200 - 300 ml/m2 (pentru aplicarea unui singur strat)

Perioada de utilizare: Cel puțin 18 luni

Nuanțare: Diagrama de culori  JUB FF: A-F, diagram de culori 
JUB vopsele şi randări (disponibilitate limitată).

3 nuanţe gata de utilizare.

Recomandat cu tehnicile.
DECOR Mica, DECOR Pearl

În topul alegerilor  pentru tratamentul decorativ al 
suprafeţelor interioare ale pereţilor, unde se doreşte un 
aspect metalic atractiv şi modern.

 Poate fi colorat
 Conținut VOC excepțional de redus
 Rezistent la pete

1   Efect metalic modern
2   Gama variată de nuanțe exclusive de culoare
3   Rezistent la pete
4   Efecte diferite decorative pot fi create folosind diferite tehnici/instrumente

În topul alegerilor  pentru un tratament pitoresc, viu 
colorat şi imaginativ a suprafeţelor peretelui.

   Realizarea diferitelor texture de piatră, piele, pânză şi lemn în diferite 
nuanţe de culoare.

   Excepţional de durabil.
   Aspect semitransparent. 
   Foarte rezistent la spălarea umedă.

1   Lavabil.
2   Creează un sentiment de natură în casă.
3   Diverse efecte decorative pot fi obţinute prin utilizarea diferitelor tehnici/

instrumente.

Timp de uscare: Uscat la atingere: 3 ore; 
Potrivit pentru un tratament ulterior: 4-6 ore

Timp de uscare: uscat la atingere: 6 - 8 ore, adecvat pentru 
tratament ulterior: 24 de ore

ATTRACTIVE 

AND MODERN 

METALLIC 
LOOK

auriu 7001 argintiu 7002 bronze 7003 negru 7004

3.1 Tratamentul decorativ al suprafeţelor interioare

=

Nuanțele de culoare sunt doar cu titlu informativ, un eșantion reprezentativ este indicat în diagrama de culori a vânzătorului.

alb auriu argintiu

Nuanțele de culoare sunt doar cu titlu informativ, un eșantion reprezentativ este indicat în diagrama de culori
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

transparent 3838527488882 1002739 carton 6 0,65 l

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

gri 3838527573236 1002917 sac 48 20 kg

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

alb 3838527513997 1002583 carton 8 2 l
3831000246023 1002584 carton 2 5 l

DECOR Marmorin 
shine

Ceară de protecţie

DECOR Beton look
Compus de nivelare decorativ pentru 

aspectul betonului brut

DECOR Antique
Vopsea translucidă cu silicat

Consum: ~ 50 ml/m2 (pentru aplicare cu un singur strat)

Perioada de utilizare: cel puțin 24 de luni

Recomandat cu tehnicile:
DECOR Clasaic, DECOR Egeo, DECOR Spatolato

Consum: ~ 1,5 kg/m2 pentru fiecare milimetru de grosime 

Perioada de utilizare: Cel puțin 12 luni

Recomandat cu tehnica:
Aspect de beton

Consum: ~100 ml/m2 -pentru primul strat, ~60 ml/m2 
-pentru următorul strat

Perioada de utilizare: cel puțin 12 luni

Nuanțare: Diagrama culori JUB FF: * produse marcate cu  
terminaţii C-F, diagram de culori JUB Vopsele şi randări.

Recomandat cu tehnicile:
DECOR Jeans, DECOR Madeira, DECOR Beton look, 
DECOR Travertin decoral, DECOR Travertin NivelinD, 
DECOR Adam

În topul alegerilor pentru realizarea unui luciu 
ridicat al suprafeţelor tratată cu pasta decorativă DECOR 
Marmorin.

  Oferă suprafeţei cu luciu şi strălucire ridicate.
  Accentuează netezimea suprafeţei şi o protejează suplimentar. 
  Rezistenţă ridicată la apă şi rezistenţă ridicată la spălare umedă.

1   Aspect unic al tehnicii decorative.
2   Durabilitate mai mare a tehnicii.
3   Lavabil.
4   Instalare rapidă.
5   Uşor de aplicat.

În topul alegerilor pentru utilizare interioară, unde 
se doreşte un aspect exclusive şi modern de beton brut.

  Oferă un aspect natural al betonului netratat.
  Aderenţă bună la diferite tipuri de suprafeţe de perete.
  Uscare rapidă.
  Elasticitate excepţională şi permeabilitate ridicată la vapori de apă.

1   Exclusiv un stil minimalist de interior.
2   Posibilitatea realizării diferitelor nuanţe de culoare ale betonului.
3   Implementare rapidă.
4   Durata de viaţă mai lungă facilitează în plus implementarea.

În topul alegerilor  pentru aspectul rustic al 
suprafeţelor de perete exterioare şi interioare tencuite 
fin sau aproximativ, potrivit în special clădirilor de 
patrimoniu cultural.

  Poate oferi un aspect rustic minunat.
 Repelenţă ridicată a apei, permeabilitate la vapori de apă şi rezistenţă 

alcalină. 
  Uscare rapidă.
  Rezistent la sarcini atmosferice. 
  Nuanţare opţională.

1 Reveniţi la tradiţie.
2 Implementare rapidă – economiseşte timp şi bani.
3 Diverse efecte decorative pot fi obţinute prin utilizarea diferitelor tehnici/
instrumente.

Timp de uscare: uscat la atingere: 2 ore; 
adecvat pentru tratament ulterior: 6 ore

Timp de uscare: ~ 24 h

Timp de uscare: uscat la atingere: 3  ore 
adecvat pentru tratament ulterior: 6 ore

3.1 Tratamentul decorativ al suprafeţelor interioare

=

WONDERFUL 

RUSTIC 
APPEARANCE
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

auriu 5001 3838527056517 1000112 carton 6 0,75 l
argintiu 5002   3838527056524 1000113 carton 6 0,75 l
bronze 5003  3838527056531 1000114 carton 6 0,75 l

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

alb 3831000200551 1000291 naravna spužva 20 kg

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

alb 3831000208342 1003055 sac 20 kg

3.1 Tratamentul decorativ al suprafeţelor interioare

DECOR Acrylcolor
Vopsea de acoperire exterioară şi 

vopsea interioară metalizată de perete

DECOR Decoral
Finisaj decorativ de interior

Consum: 180 - 210 ml/m2 (pentru dublă aplicare)

Perioada de utilizare: Cel puțin 18 luni

Nuanțare: 3 nuanţe gata de utilizat

Recomandat cu tehnica:
DECOR Rubin

Consum: 2,5 - 10,0 kg/m2 (În funcţie de tehnica decorativă, 
posibilă aplicare 3-10 mm.)

Perioada de utilizare: cel puțin 6 luni

Recomandat cu tehnică:
DECOR Travertin decoral

În topul alegerilor  pentru tratarea suprafeţelor 
interioare şi exterioare ale pereţilor, unde se doreşte un 
aspect metalic fin.

   Aspect metalic cu efect mat. 
  Acoperire excelentă.
  Rezistent la spălarea umedă.

1 Aspect atractiv şi modern.
2 Lavabil.
3 Implementare rapidă-economiseşti timp şi bani.
4 Uşor de aplicat.
5 Diverse efecte decorative pot fi obţinute prin utilizarea diferitelor tehnici/
instrumente.

În topul alegerilor  pentru aspectul rustic al 
suprafeţelor interioare ale pereţilor.

   Aderenţă excelentă la diferite suprafeţe.
   Permeabilitate şi rezistenţă ridicată la vapori de apă. 
   Oferă un aspect rustic atractiv.

1  Pregătirea uşoară şi rapidă a compusului pentru aplicare.
2  Durată lungă de viaţă.

Timp de uscare:  uscat la atingere: 3 ore 
 adecvat pentru tratament ulterior: 6 ore

Timp de uscare: Uscat la atingere: 6 ore

ATTRACTIVE 

AND MODERN 

METALLIC 

APPEARANCE

auriu 5001 argintiu 5002 bronze 5003

=

VALIT
Finisaj rustic cu două â

componente, cu strat subţire

Consum: VALIT (componenta A) 1.2-2.5 kg/m2 
+ Emulsie AKRILICĂ (componenta B) 0.12-0.25 kg/m2

Perioada de utilizare: cel puțin 6 luni

În topul alegerilor pentru aspectul rustic al 
suprafeţelor interioare şi de faţadă.

   Permeabilitate ridicată la vapori de apă. 
   Obţinerea unei rezistenţe ridicate.
   Aderenţa bună la substrat. Bună repelenţă a apei.
   Două componente-componenta B este AKRIL Emulsie.

1 Realizează diverse efecte rustice.
2 Implementare rapidă-economiseşte timp şi bani.
3 Tratament de suprafaţă uşor şi rapid.
4 Produsul este util atât pentru interior cât şi pentru exterior.
5 Diferite efecte decorative pot fi obţinute prin utilizarea diferitelor tehnici/
instrumente.

Timp de uscare: la atingere: 6 ore; rezistent la deteriorarea 
apei prin precipitaţii: 24 de ore

=

Nuanțele de culoare sunt doar cu titlu informativ, un eșantion reprezentativ este indicat în diagrama de culori
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

8605022139367 1010840 cutie plastic 25 kg

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

negru (9) 3838527600574 1008247 carton 6 0,65 l

3.1 Tratamentul decorativ al suprafeţelor interioare

DECOR Interior  
finisaj S 1.5

Randare gata de utilizare pentru 
finisajele interioare

Consum: 2,5 kg/m2

Perioada de utilizare: 12 de luni

Nuanțare: Diagrama de culori JUB FF: E-F

Recomandat cu tehnicile:
JUBIZOL Unigrund

-ALEGERE DE TOP pentru finisarea decorativă a 
coridoarelor din clădiri și instituții publice.

 Produsul este gata de utilizare
 Aplicare extrem de ușoară
 Nu are miros neplăcut
 Efect decorativ discret

1 Nu este necesară pictura ulterioară 
2 Rezistență excelentă la deteriorarea mecanică
3 Timp de lucru foarte bun
4 Aderență excelentă la substrat Timp de uscare: ~12 h

3.2 Tratamentul decorativ al suprafețelor interioare cu efect funcțional

DECOR Blackboard 
paint

Vopsea pentru scris cu cretă

Consum: 160 – 190 ml/m2 (pentru dublă aplicare)

Perioada de utilizare: Cel puțin 12 luni

Alegere de top pentru vopsirea decorativă a pereților 
interiori, care oferă o bază excelentă pentru scrierea cu 
cretă și ștergerea.

 Bază pentru scris cu creta
 Foarte rezistent la ștergerea umedă
 Aspect mat
 Emisii reduse de compuși organici volatili în mediu
 Aplicare ușoară și rapidă

1   Finisaj modern mat, care oferă posibilitatea de a scrie cu cretă și de a curăța 
umed suprafața

2   Exprimarea individualității și creativității prin produse funcționale
3   Se obține rapid un efect funcțional, în doar două straturi
4   Ușor de aplicat chiar și pentru neprofesionaliști

PERFECT 
UNDERGROUND 

FOR WRITING 
WITH CHALK

negru 9

Nuanțele de culoare sunt doar cu titlu informativ, un eșantion reprezentativ este indicat în diagrama de culori
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DECOR Acero
Tehnica/Produs JUBOLIN P50 Extra fine PU AKRIL Emulsion PU DECOR Marmorin PU DECOR Glamour PU
Acero - Consum kg (l)/m2 1,50 kg 0,05 kg 0,30 kg 0,12 l
Calcul informativ al consumului per m2*

DECOR Aurora
Tehnica/Produs JUBOLIN P50 Extra fine PU AKRIL Emulsion PU DECOR Marmorin PU DECOR Glamour PU
Aurora - Consum kg(l)/m2 1,50 kg 0,05 kg 0,30 kg 0,12 l
Calcul informativ al consumului per m2*

DECOR Versus
Tehnica/Produs JUBOLIN P50 Extra fine PU AKRIL Emulsion PU DECOR Marmorin PU DECOR Glamour PU
Versus - Consum kg(l)/m2 1,50 kg 0,05 kg 0,30 kg 0,12 l
Calcul informativ al consumului per m2*

DECOR Clasaic
Tehnica/Produs JUBOLIN P50 Extra fine PU AKRIL Emulsion PU DECOR Marmorin PU DECOR Glamour PU
Clasaic - Consum kg(l)/m2 1,50 kg 0,05 kg 0,30 kg 0,05 l
Calcul informativ al consumului per m2*

DECOR Egeo
Tehnica/Produs JUBOLIN P50 Extra fine PU AKRIL Emulsion PU DECOR Marmorin PU DECOR Glamour PU
Egeo - Consum kg(l)/m2 1,50 kg 0,05 kg 0,30 kg 0,05 l
Calcul informativ al consumului per m2*

3.4 Tehnici DECOR şi calcule de consum

** Consumul este dat pe baza măsurătorilor empirice și depinde de aspectul final dorit.
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DECOR Spatolato
Tehnica/Produs JUBOLIN P50 Extra fine PU AKRIL Emulsion PU DECOR Marmorin PU DECOR Marmorin shine PU
Spatolato - Consum kg(l)/m2 1,50 kg 0,05 kg 0,30 kg 0,05 l
Calcul informativ al consumului per m2*

DECOR Pettinato
Tehnica/Produs JUBOLIN P50 Extra fine PU AKRIL Emulsion PU JUPOL Latex semi matt PU DECOR Glamour PU
Pettinato - Consum kg(l)/m2 1,50 kg 0,05 kg 0,17 kg 0,15 l
Calcul informativ al consumului per m2*

DECOR Jeans
Tehnica/Produs JUBOLIN P50 Extra fine PU SILICATECOLOR PU REVITAL Primer PU DECOR Antique PU
Jeans - Consum kg (l)/m2 1,50 kg 0,25 kg 0,35 l 0,10 l
Calcul informativ al consumului per m2*

DECOR Madeira
Tehnica/Produs JUPOL Bio silicate PU JUBOLIN P50 Extra fine PU DECOR Antique PU
Madeira - Consum kg (l)/m2 0,20 l 1,50 kg 0,10 l
Calcul informativ al consumului per m2*

3.4 Tehnici DECOR şi calcule de consum

** Consumul este dat pe baza măsurătorilor empirice și depinde de aspectul final dorit.
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DECOR Pearl
Tehnica/Produs JUBOLIN P50 Extra fine PU AKRIL Emulsion PU JUPOL Latex semi matt PU DECOR Perla PU
Pearl - Consum kg(l)/m2 1,50 kg 0,05 kg 0,10 kg 0,20 l
Calcul informativ al consumului per m2*

DECOR Beton look
Tehnica/Produs JUBIZOL Unigrund PU DECOR Beton look PU SILICATECOLOR PU DECOR Antique PU
Beton Look - Consum kg (l)/m2 0,15 kg 2,00 kg 0,20 l 0,10 l
Calcul informativ al consumului per m2*

DECOR Travertin decoral
Tehnica/Produs DECOR Decoral PU DECOR Antique PU
TravertiNU Decoral - Consum kg (l)/m2 4,00 kg 0,10 l
Calcul informativ al consumului per m2*

DECOR Mica
Tehnica/Produs JUBOLIN P50 Extra fine PU AKRIL Emulsion PU JUPOL Latex semi matt PU DECOR Perla PU
Mica - Consum kg(l)/m2 1,50 kg 0,05 kg 0,17 kg 0,30 l
Calcul informativ al consumului per m2*

3.4 Tehnici DECOR şi calcule de consum

** Consumul este dat pe baza măsurătorilor empirice și depinde de aspectul final dorit.
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DECOR Wood
Tehnica/Produs JUBOGLET Nivelin D PU JUBIN Lasur PU JUBOSIL Hydrophob PU
Wood - Consum kg (l)/m2 3,00 kg 0,10 l 0,50 l
Calcul informativ al consumului per m2*

DECOR Travertin NivelinD
Tehnica/Produs JUBOGLET Nivelin D PU DECOR Antique PU
TravertiNU NivelinD - Consum kg (l)/m2 3,00 kg 0,10 l
Calcul informativ al consumului per m2*

DECOR Rubin
Tehnica/Produs JUBOGLET Nivelin D PU DECOR Acryl color PU DECOR Glamour PU DIPI Super color PU
Rubin - Consum kg(l)/m2 3,00 kg 0,19 l 0,08 l po potrebi
Calcul informativ al consumului per m2*

DECOR Adam
Tehnica/Produs JUBOGLET Nivelin D PU DECOR Antique PU
Adam - Consum kg(l)/m2 3,00 kg 0,10 kg
Calcul informativ al consumului per m2*

3.4 Tehnici DECOR şi calcule de consum

** Consumul este dat pe baza măsurătorilor empirice și depinde de aspectul final dorit.
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DECOR Chess  
Tehnica/Produs JUPOL Auriu advanced PU DECOR Glamour PU
Chess - Consum kg(l)/m2 0,10 l 0,12 l
Calcul informativ al consumului per m2*

DECOR Crystal
Tehnica/Produs DECOR Primer fine quartz PU DECOR Crystal PU DECOR Crystals PU
Crystal - Consum kg (l)/m2 0,13 l 0,10 l 4,40 g
Calcul informativ al consumului per m2*

DECOR Desert
Tehnica/Produs JUPOL Auriu PU DECOR Desert PU
Desert - Consum kg (l)/m2 0,15 l 0,12 kg
Calcul informativ al consumului per m2*

DECOR Rust
Tehnica/Produs JUBOLIN P50 Extra fine PU AKRIL Emulsion PU JUPOL Auriu PU DECOR Marmorin PU JUBIN Metal PU
Rust - Consum kg (l)/m2 1,50 kg 0,10 kg 0,13 l 0,40 kg 0,09 l
Calcul informativ al consumului per m2*

3.4 Tehnici DECOR şi calcule de consum

** Consumul este dat pe baza măsurătorilor empirice și depinde de aspectul final dorit.
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DECOR Charm
Tehnica/Produs DECOR Primer smooth PU DECOR Cashmere PU
Charm - Consum kg (l)/m2 0,11 l 0,22 l
Calcul informativ al consumului per m2*

DECOR Delight
Tehnica/Produs DECOR Primer fine quartz PU DECOR Delight PU
Delight - Consum kg (l)/m2 0,13 l 0,10 l
Calcul informativ al consumului per m2*

DECOR Spugnato
Tehnica/Produs JUPOL Auriu advanced PU DECOR Glamour PU
Spugnato - Consum kg (l)/m2 0,11 l 0,12 l
Calcul informativ al consumului per m2*

DECOR Moonlight
Tehnica/Produs DECOR Primer smooth PU DECOR Cashmere PU
Moonlight - Consum kg(l)/m2 0,11 l 0,22 l
Calcul informativ al consumului per m2*

3.4 Tehnici DECOR şi calcule de consum

** Consumul este dat pe baza măsurătorilor empirice și depinde de aspectul final dorit.
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4 Protecția și decorarea suprafețelor 
din lemn și metal
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Protecție lemn și metal

Numele produsului JUBIN Akrilin JUBIN Wood 
impregnation UV JUBIN Lasur JUBIN Lasur 

transparent matt JUBIN Decor primer JUBIN Metal primer JUBIN Metal 

Caracteristici 
distinctive şi scopuri

Repararea defectelor și 
deteriorării suprafeței.

Protecția lemnului împotriva 
petelor albastre și putrezirii.

Pentru protecția interioară și 
exterioară a lemnului.

Pentru a proteja lemnul inetior 
și exterior cu aspect mat.

Grund pentru protecția 
lemnului, blochează taninul și 
alte substanțe solubile.

Grund cu aderență excelentă la 
fier și metale neferoase..

Finisaj anticoroziv all-in-one 
și grund.

Tipul stratului / Transparent Transparent Transparent Strat de acoperire Strat de acoperire Strat de acoperire

Compoziția Acrylic Alkyd aqueous Acrylic Acrylic Acrylic Acrylic Acrylic

Timp de uscare 1–2 h 24 h 4–6 h 4–6 h 4–6 h 6 h 6 h 

Gama de nuanţe 4 nuanțe gata de utilizat

Catalog pagina 55 56 57 56 58 58 59

Protecție lemn și metal

Numele produsului
JUBIN Decor universal 
gloss/matt

Caracteristici 
distinctive şi scopuri

Acoperire pentru lemn și 
metal, cu protecție UV.

Tipul stratului Strat de acoperire

Compoziția Acrylic

Timp de uscare 4–6 h 

Gama de nuanţe

Catalog pagina 60

Ghid pentru protecția suprafețelor din lemn și metal
    Lemnul este expus îmbătrânirii și diverșilor dăunători, prin urmare trebuie protejat și întreținut corespunzător .

   Pentru protecția lemnului, pot fi folosite pete de lemn transparente, unde, datorită transparenței, textura lemnului 
rămâne vizibilă sau acoperită în diferite nuanțe de culori, care sunt disponibile și în sistemul JUMIX.

   Suprafețe metalice au nevoie, din cauza coroziunii, de protecție anticorozivă, ceea ce face, de asemenea, suprafața 
vopsită mai plăcută.

   Pentru protecția lemnului și metalelor, sunt disponibile diverse soluții de sistem marca JUBIN: de la cele mai modern 
pe bază de apă la cele tradiționale pe bază de solvent, care sunt în mare măsură, de încredere pentru clienți.
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

alb (10) 3838527259666 1000130 carton 12 0,15 kg
molid (20) 3838527259680 1000131 carton 12 0,15 kg
fag (30) 3838527259703 1000132 carton 12 0,15 kg
stejar (40) 3838527259727 1000133 carton 12 0,15 kg
alb (10) 3831000200698 1000134 carton 12 0,75 kg
molid (20) 3831000204016 1000135 carton 12 0,75 kg
fag (30) 3831000204023 1000136 carton 12 0,75 kg
stejar (40) 3831000204030 1000137 carton 12 0,75 kg
alb (10) 3831000200704 1000138 carton 2 8 kg
molid (20) 3831000203989 1000139 carton 2 8 kg
fag (30) 3831000203996 1000140 carton 2 8 kg
stejar (40) 3831000204009 1000141 carton 2 8 kg

4.1 -Pregătirea suprafeței

JUBIN Akrilin
-Umplutură pentru lemn

Consum: ~1,0 kg/m2 pentru fiecare milimetru de grosime 

Perioada de utilizare: cel puțin 18 luni

Nuanțare: Este posibilă nuanțarea culorilor din diagrama 
DIPI Supercolor

Recomandat cu:
Grunduri transparente JUBIN și substraturi pentru 
lemn.

Alegere de top pentru repararea fisurilor, deteriorării, 
zgârieturilor sau suprafețelor din lemn afectate.

  Se tratează eficient până la o adâncime de 3 mm față de suprafață
  Compatibil cu sistemele care au baza cu apă și solvent
  Potrivit pentru uz interior și exterior
  Aderența excelentă
  Uscare rapidă
  Produs ecologic

1   Posibilitatea de a alege o nuanță care se potrivește perfect cu lemnul și care 
ascunde defectele și cu straturi transparente

2   Potrivit pentru jucării, echipamente de joacă și contact cu alimente
3   Reînnoirea rapidă, ușoară și de înaltă calitate
4   Gata de utilizare
5   Muncă mai ușoară în interior (VOC redus)

�

��������
��

Timp de 
uscare:

Uscat la atingere: 0,5 ore; Uscat pentru un tratament 
ulterior: 1 - 2 ore

Nuanțele de culoare sunt doar cu titlu informativ, un eșantion reprezentativ este indicat în diagrama de culori

alb 10 molid 20 fag 30 stejar 40
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

transparent 3838527654058 1011397 carton 6 0,65 l
3838527654072 1011398 carton 4 2,25 l

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

transparent 3838527652887 1010949 carton 6 0,65 l

Protecția lemnului cu strat acoperitor transparent pe bază de apă
Sistem Interior -Protejarea exteriorului Exterior -Combinarea produselor -Aspect final mat (opțional)

Acoperire primară sau restaurativă 2 x JUBIN Lasur + 1x JUBIN Lasut transparent mat

Acoperire restaurativă 1-2 x JUBIN Lasur + 1x JUBIN Lasut transparent mat

Protejarea lemnului nou 1 x JUBIN Wood impregnation UV + 2 x JUBIN Lasur + 1x JUBIN Lasut transparent mat

4.2 Straturi transparente pentru lemn    |   Bait pentru lemn pe bază de apă

4.2 Straturi de lemn transparente    |   Sisteme de protecție a lemnului

JUBIN Impregnarea 
lemnului UV 

Acoperire impregnare fără culoare

-JUBIN Lasur 
transparent mat  

Acoperire transparentă cu aspect mat

Consum: 90-120 ml/m2

Perioada de utilizare: cel puțin 24 de luni

Recomandat în sistem:
JUBIN transparent împreună cu orice primer 
pentru lemn.  

Consum: 60 - 80 ml/m2 pentru aplicarea unui singur strat

Perioada de utilizare: cel puțin 36 de luni

Recomandat în sistem:
JUBIN Akrilin/ Wood impregnation UV/ Lasur

Alegere de top pentru protecția suprafețelor exterioare 
expuse, cum ar fi acoperișuri din lemn, ferestre, uși, 
obloane, balustradă, mobilier de grădină, magazii din 
lemn, podgorie, cabane etc. Deosebit de potrivit pentru 
lemnul în contact cu zidăria.

  Protejează eficient lemnul împotriva impactului și degradării vremii
  Conținutul unui absorbant UV asigură o protecție UV suplimentară a 

lemnului
  Potrivit pentru toate tipurile de lemn
  Păstrează aspectul natural pentru o perioadă mai lungă de timp
  Unește excelent fibrele de lemn
  Pătrundere excelentă în lemn

1   Asigură o protecție de lungă durată
2   Extinde durabilitatea și aspectul natural
3   Reduce consumul următorului strat
4   Ușor de aplicat
5   Îmbunătățește aderența dintre lemn și stratul de finisare
6   Asigură o aplicare ulterioară ușoară
7   Lucrul mai ușor la interior (VOC redus)

-ALEGERE DE TOP pentru tâmplărie, garduri, jucării și 
jucării pentru copii, stupi, streașină și alte cofraje și mobilier 
de grădină.

   Protecție UV de lungă durată împotriva intemperiilor
  Subliniază aspectul natural al lemnului și îi conferă un aspect mat
  Uscare rapidă
  Nu are miros neplăcut
  Emisii foarte mici în spațiu și mediu și produs ușor de utilizat
  Certificatul confirmă adecvarea stratului de protecție pentru protecția 

jucăriilor și pentru contactul cu alimente

1   Permite obținerea unui aspect mat al unei suprafețe din lemn pre-vopsite în orice 
nuanță

2   Posibilitatea de a lucra în interior, deoarece nu are un miros neplăcut
3   Aplicare rapidă și ușoară
4   Curățați instrumentul cu apă după utilizare

Timp de 
uscare:

uscat la atingere: 6-8 ore; Uscat pentru tratament ulterior: 
4-6 ore

Timp de 
uscare:

uscat la atingere: 6-8 ore; Uscat pentru tratament ulterior: 
4-6 ore

�
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UV protection

�
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

Culoareless (1) 3838527390444 1002511 carton 6 0,65 l
alb (1001) 3838527390536 1002521 carton 6 0,65 l
nature (10) 3838527652863 1010948 carton 6 0,65 l
old wood (8) 3838527652849 1010947 carton 6 0,65 l
pine (2) 3838527390451 1002512 carton 6 0,65 l
teak (3) 3838527390468 1002513 carton 6 0,65 l
nut (4) 3838527390475 1002514 carton 6 0,65 l
ebony (5) 3838527390482 1002515 carton 6 0,65 l
mahagony (7) 3838527390499 1002517 carton 6 0,65 l
rosewood (9) 3838527390505 1002518 carton 6 0,65 l
stejar (93) 3838527390512 1002519 carton 6 0,65 l
Culoareless (1) 3838527390543 1002522 carton 4 2,25 l
alb (1001) 3838527390635 1002532 carton 4 2,25 l
pine (2) 3838527390550 1002523 carton 4 2,25 l
teak (3) 3838527390567 1002524 carton 4 2,25 l
nut (4) 3838527390574 1002525 carton 4 2,25 l
ebony (5) 3838527390581 1002526 carton 4 2,25 l
mahagony (7) 3838527390598 1002528 carton 4 2,25 l
rosewood (9) 3838527390604 1002529 carton 4 2,25 l
stejar (93) 3838527390611 1002530 carton 4 2,25 l

Bază EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

0,65 L Bază 100 3838527390529 1002520 carton 6 0,650 l
2,25 L Bază 100 3838527390628 1002531 carton 4 2,250 l

4.2 Straturi de lemn transparente    |   Pete de lemn pe bază de apă

JUBIN Lasur 
Pată de lemn 

transparentă cu strat gros

Consum: 60-80 ml/m2 pentru aplicarea unui singur strat

Perioada de utilizare: cel puțin 36 de luni

Nuanțare: Este posibilă nuanțarea conform diagrama de 
culori JUBIN Lasur (45 de nuanțe) împreună cu 11 nuanțe gata 
de utilizat.

Recomandat în sistem:
JUBIN Akrilin/ Impregnarea lemnului UV/Lasur 

ALEGERE DE TOP pentru tâmplărie, garduri, jucării și loc 
de joacă echipamente, construcții de acoperiș din lemn, 
streașină și altele, lambriuri și mobilier de grădină.

   Protecție UV durabilă împotriva încărcăturilor meteorologice
   Subliniază aspectul natural al lemnului și îi conferă o strălucire mătăsoasă
   Opțional nuanțare
   Uscare rapidă
   Fără miros neplăcut.
   Vopsea prietenoasă cu mediul și utilizatorul. (Certificat A +)
   Adecvarea certificată a stratului pentru protecția jucăriilor și a contactului 
cu alimentele

1   Permite multe combinații de culori cu alte elemente din cameră
2  Posibilitatea de a lucra în interior deoarece are nu are un miros neplăcut
3  Rapid și ușor de aplicat
4  După utilizare, sculele sunt curățate cu apă

Timp de 
uscare:

Uscat la atingere: 2 ore; Uscat pentru un tratament 
ulterior: 4-6 ore

Perfect for toys

�

��������
��

Culoareless 1 alb 1001 pine 2 teak 3 teak 4 ebony 5 mahagony 7 rosewood 9 stejar 93 old wood 8 nature 10
Nuanțele de culoare sunt doar cu titlu informativ, un eșantion reprezentativ este indicat în diagrama de culori
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

alb 3838527390406 1002455 carton 6 0,65 l
3838527653983 1011370 carton 4 2,25 l

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

gri 3838527518657 1002535 carton 6 0,65 l
�

��������
��

�
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��

Blokira tanin

TANNIN

4.3 Lacuri pentru protecția lemnului și metalului    |   Pe baza de apă

JUBIN Decor primer 
Grund lemn  

JUBIN Metal primer 
Anticoroziv pe bază de apă

grund metalic

Consum: 70 - 90 ml/m2 într-un singur strat

Perioada de utilizare: cel puțin 36 de luni

Recommended in sistem:
JUBIN Akrilin/Impregnacia/Decor universal

Consum: 80 – 100 ml/m2 într-un singur strat

Perioada de utilizare: Cel puțin 18 luni

Recomandat în sistem:
JUBIN Metal/Decor universal

În topul alegerilor pentru protecția tâmplăriei, 
echipamentelor de joacă pentru copii și a jucăriilor 
construcții de acoperiș, streașină, garduri.

   Permite lemnului să respire.
   Blochează taninul și alte substanțe solubile în apă. 
   Vopsea prietenoasă cu mediul și utilizatorul.
   Fără miros neplăcut.
   Adecvarea certificată a lacului pentru protecția jucăriilor, a 
echipamentelor de joacă și a contactului cu alimentele.

1 Protecție durabilă împotriva dăunătorilor.
2 Datorită uscării extrem de rapide, toate straturile necesare pot fi aplicate într-o singură zi.
3 Fără miros neplăcut.
4 Acoperire excelentă deja cu prima aplicație.
5 Ușor de utilizat.
6 Lucrări mai ușoare în interior (VOC roșuus).rk (low VOC)

În topul alegerilor pentru protecția împotriva ruginii, 
pentru diverse suprafețe de fier, oțel, cupru, zinc și aluminiu, 
precum garduri, rigole, tâmplărie, radiatoare și țevi 
pentru radiatoare.

  Protecție anticorozivă durabilă.
 Acoperire excelentă și uscare rapidă, care permite aplicarea ulterioară 

deja după 6 ore.
  Fără miros neplăcut.
  Potrivit pentru uz interior și exterior.

1   Fără miros neplăcut.
2   Uscare rapidă.
3   Acoperire excelentă și aderență bună a straturilor suplimentare.
4   Îmbunătățește aderența straturilor de finisare și asigură o protecție 

eficientă a sistemului.
5   Datorită structurii sale dense, oferă o acoperire excelentă, potrivită și pentru 

metalele neferoase.
6   Posibilitatea de a aplica toate straturile într-o singură zi. (1× grund JUBIN 

Metal  și  2×JUBIN Metal.)
7   După utilizate, sculele pot fi curățate cu apă.
8   Lucrul mai ușor în interior (VOC scăzut).

Timp de 
uscare:

uscat la atingere: 2 ore; tratament suplimentar: 4 - 6  ore

Timp de 
uscare:

uscat la atingere: 2 ore; tratament suplimentar: 6 ore
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

alb (1001) 3838527390826 1002639 carton 6 0,65 l
maro închis (8) 3838527390796 1002636 carton 6 0,65 l
verde (6) 3838527390789 1002635 carton 6 0,65 l
negru (9) 3838527390802 1002637 carton 6 0,65 l
argintiu (5005) 3838527390857 1002642 carton 6 0,65 l
grafit (5004) 3838527390840 1002641 carton 6 0,65 l

Baza EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

0,65 L - Bază 1000 3838527390819 1002638 carton 6 0,585 l
0,65 L - Bază 2000 3838527390833 1002640 carton 6 0,618 l
2,25 L - Bază 1000 3838527390864 1002644 carton 4 2,025 l

�

��������
��

alb 1001 argintiu 5005 grafit 5004 maro închis 8 verde 6 negru 9
Nuanțele de culoare sunt doar cu titlu informativ, un eșantion reprezentativ este indicat în diagrama de culori

ANTI-
CORROSION 

STRAT DE ACO-

4.3 Lacuri pentru protecția lemnului și metalului    |   Pe baza de apă

JUBIN Metal 
Acoperire anticorozivă pentru         

Consum: 80 – 100 ml/m2 într-un singur strat

Perioada de utilizare: cel puțin 24 de luni

Nuanțare: Diagrama culorilor JUB FF: A-F. Este posibilă și 
nuanțarea conform graficului de culori JUB Vopsele și randări 
și RAL. Este posibilă și nuanțarea în 28 de nuanțe cu efect 
”metalic”.  6 nuanțe de culoare gata de utilizat.

Recomandat în sistem:
JUBIN Metal primer

În topul alegerilor  pentru diferite suprafețe de fier, oțel, 
cupru, zinc și aluminiu, precum garduri, rigole, radiatoare 
și țevi pentru radiatoare. 

   Vopsea anticorozivă cu acoperire excelentă. 
   Grund și strat de acoperire într-unul.
   Nuanțare opțională. 
   Uscare rapidă.
   Fără miros neplăcut.

1   Posibilitatea de a realiza un efect metalic elegant.
2  Poate fi utilizat pe suprafețe exterioare și interioare.
3  Fără miros neplăcut.
4 Poate fi folosit direct pe metal, ceea ce reduce semnificativ munca. 
5  Următoarea aplicație este posibilă deja după 6 ore.
6 În cazul suprafețelor descărcate, există posibilitatea aplicării directe pe 
metal, în caz contrar în sistemul cu grund JUBIN Metal. 
7  Posibilitatea de a aplica toate straturile într-o singură zi. (1× grund JUBIN 
Metal  și 2×JUBIN Metal.)

Timp de 
uscare:

uscat la atingere: 2 ore; tratament suplimentar: 6 ore
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JUBIN Decor universal gloss
Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 

comandă
Nr. de produse per 
unitate PAC UM

alb (1001) 3838527390734 1002627 carton 6 0,65 l
gaben (2) 3838527390642 1002618 carton 6 0,65 l
ocru (3) 3838527390659 1002619 carton 6 0,65 l
roșu (4) 3838527390666 1002620 carton 6 0,65 l
albastru (5) 3838527390673 1002621 carton 6 0,65 l
verde (6) 3838527390680 1002622 carton 6 0,65 l
gri 3838527390697 1002623 carton 6 0,65 l
maro închis (8) 3838527390703 1002624 carton 6 0,65 l
negru (9) 3838527390710 1002625 carton 6 0,65 l
antracit (RAL 7016) 3838527654096 1011400 carton 6 0,65 l
alb (1001) 3838527390765 1002630 carton 4 2,25 l

JUBIN Decor universal matt
Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 

comandă
Nr. de produse per 
unitate PAC UM

alb (1001) 3838527652900 1010950 carton 6 0,65 l
alb (1001) 3838527654003 1011373 carton 4 2,25 l

Bază EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

0,65 L - Bază 1000 3838527390727 1002626 carton 6 0,585 l
0,65 L - Bază 2000 3838527390741 1002628 carton 6 0,618 l
2,25 L - Bază 1000 3838527390758 1002629 carton 4 2,025 l
2,25 L - Bază 2000 3838527390772 1002631 carton 4 2,138 l

Bază EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

0,65 L - Bază 1000 3838527652924 1010951 carton 6 0,585 l
0,65 L - Bază 2000 3838527652948 1010952 carton 6 0,585 l

Nuanțele de culoare sunt doar cu titlu informativ, un eșantion reprezentativ este indicat în diagrama de culori

alb 1001 gaben 2  ocru 3  roșu 4 albastru 5  verde 6  gri 7 maro închis  8 negru 9 RAL 7016 antracit

�
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Perfect for toys

4.3 Lacuri pentru protecția lemnului și metalului    |   Pe baza de apă

JUBIN Decor 
universal 

Vopsea pentru lemn și metal

Consum: 70 - 90 ml/m2 într-un singur strat

Perioada de utilizare: cel puțin 36 de luni

Nuanțare: Diagrama culorilor JUB FF: A-F. Este posibilă și 
nuanțarea conform graficului de culori JUB Vopsele și randări și 
RAL. 9 nuanțe de culoare gata de utilizat.

Recomandat în sistem:
JUBIN Decor primer/Metal primer

În topul alegerilor pentru protecția decorativă a lemnului 
și a suporturilor metalice. În sistem cu grund adecvat: 
jucării și echipamente de joacă pentru copii, construcții 
de acoperiș din lemn, streașină și alte lambriuri, garduri, 
tâmplărie și mobilier de grădină, radiatoare și conducte 
de radiatoare, carcase de mașini, construcții de proietare 
acoperișuri.

   Acoperire excelentă și protecție UV împotriva impactului meteo. 
   Nu devine galben și se usucă repede.
   Fără miros neplăcut, cu stabilitate pe termen lung. Rezistență și soliditate 
excelente.

   Produs ușor de utilizat și de mediu. 
   Poate fi colorat.
   Adecvarea certificată a lacului pentru protecția echipamentelor de joacă 
și a contactului cu alimente.

1   Potrivit pentru interior și exterior.
2   Lucrul mai ușor la interior ( VOC scăzut).
3   Fără miros neplăcut.
4   Posibilitatea de a aplica toate straturile într-o singură zi (1x JUBIN Décor 

grund și 2x JUBIN Décor universal).

Timp de 
uscare:

uscat la atingere: 2 ore; tratament suplimentar: 4 - 6 ore
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Protecția lemnului cu acoperiri opace pe bază de apă
Sistem Interior Protecția la exterior Exterior Combinarea produselor

Protejarea lemnului nou 1 × JUBIN Decor primer + 1-2 × JUBIN Decor universal

Protejarea lemnului nou 1 x JUBIN Wood impregnation UV + 1-2 x JUBIN Decor 
primer + 2 x JUBIN Decor universal

Acoperire restaurativă 1-2 × JUBIN Decor universal 

Protecție metalică cu acoperiri opace pe bază de apă
Sistem Interior Protecția la exterior Exterior Combinarea produselor

Sistem pentru fier / oțel 3 × JUBIN Metal ali 2 × JUBIN Metal primer + 2 × JUBIN 
Decor universal 

Sistem pentru fier / oțel 3-4 × JUBIN Metal

Sistem pentru fier / oțel 2 × JUBIN Metal primer + 2 × JUBIN Metal

Protejarea metalului NE-feros cu acoperiri opace pe bază de apă
Sistem Interior Protecția la exterior Exterior Combinarea produselor

Metale neferoase (aluminiu, zinc, cupru) 1 × JUBIN Metal primer + 2 × JUBIN Metal 

Metale neferoase (aluminiu, zinc, cupru) 2 × JUBIN Metal primer + 2 × JUBIN Decor universal 

4.3 Lacuri pentru protecția lemnului și metalului    |   Pe baza de apă
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5 Protecția și decorarea suprafețelor fațadei

5
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Vopsele acrilice pentru fațade
Vopsele pentru fațade 
siliconice

Numele produsului ACRYLCOLOR REVITALCOLOR TRENDCOLOR SILICATECOLOR

Caracteristici distinctive 
şi scopuri

Cea mai comună alegere
pentru solid tencuit fin/netezit/
suprafețe netede de fațadă.

Pentru micro crărături
și/sau alge și mucegai/
suprafețele infectate.

Durabilitate superioară a 
intensității/nuanțării saturate

Vopsea ecologică permeabilă la vapori, 
cu efect de micro-armare pentru
 renovarea clădirilor istorice.

Rezistența la apă

Rezistență la aderența 
murdăriei

Permeabilitatea vaporilor 
de apă

Varietate de nuanțe de 
culoare

Durabilitate

Catalog pagina 65 66 66 67

 Vopsele de fațadă silicatice Vopsele de fațadă Pe baza de var

Numele produsului SILICONECOLOR JUBOSIL Hydrophob NANUCOLOR Siliconecolor San extra BIO Lime Fațadă paint

Caracteristici distinctive 
şi scopuri

Protecție durabilă a suprafețelor 
puternic expuse la umezeală

Îmbunătățește hidrofugea
substraturilor poroase.

Micro-silicon auto-curățat
vopsea de fațadă armată.

Vopsea de renovare Premium pentru 
renovarea pereților exteriori cu crăpături 
ale liniei și cu alge și mucegai.

Vopsea ecologică cu efect dezinfectant

Rezistența la apă

Rezistență la aderența 
murdăriei

Permeabilitatea vaporilor 
de apă

Varietate de nuanțe de 
culoare

Durabilitate

Catalog pagina 68 68 69 69 70

Ghid de vopsele pentru fațadă
    Noile straturi de fațadă sunt protejate împotriva efectelor dăunătoare ale mediului, cu o vopsea de fațadă 

adecvată, care asigură permeabilitatea la vapori și crește hidrofobia.

   De-a lungul timpului, funcționalitatea completa a suprafeței fațadei este redusă de influența vremii și a 
mediului. Prin urmare, suprafata fațadei este redusă de influența vremii și a mediului. Prin urmare, suprafețele 
fațadei trebuie revopsite la fiecare 10-15 ani pentru a-și recupera aspectul estetic și funcționalitatea.

    Rezultatul unei renovări premature este deteriorarea, costurile de remediere crescând în fiecare zi și, în general, 
depășesc costul vopsirii de întreținere.

    Gama de vopsele de fațadă include cele pentru vopsirea de întreținere a suprafețelor netede și grosiere, precum și 
pentru prima vopsire.
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

alb 3838527601908 1008478 carton 6 0,75 l
maro închis (1140) 3831000242230 1000102 carton 6 0,75 l

roșu oxidat (1210)  3831000242247 1000103 carton 6 0,75 l

negru (1500)        3831000242278 1000104 carton 6 0,75 l
gaben (3010)      3831000242193 1000107 carton 6 0,75 l
ocru (3100)    3831000242216 1000109 carton 6 0,75 l
antracit RAL 7016 3838527656403 1011781 carton 6 0,75 l
alb 3838527601885 1008477 carton 2 5 l
alb 3838527601878 1008476 cutie plastic 15 l

Bază EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

Bază 2000 3838527601953 1008481 carton 6 0,713 l
Bază 2000 3838527601939 1008480 carton 2 4,750 l
Bază 2000 3838527601922 1008479 cutie plastic 14,250 l

Uscare înainte de al doilea strat 6 h

Timp de uscare necesar pentru rezistență la 
precipitații 24 h

Rezistența la apă Clasă ridicată  W3

Permeabilitatea vaporilor de apă Clasa medie V2

Conține microfibre Nu

5.1 Vopsele acrilice de fațadă

ACRYLCOLOR 
Vopsea acrilică pentru fațadă

Consum: 180 - 210 ml/m2 pentru dublă aplicare

Perioada de utilizare: Cel puțin 18 luni

Nuanțare: -Diagrama de culori JUB FF: și JUB Vopsele și 
randări: 2-5. 6 nuanțe gata de utilizat

Recomandat cu:
AKRIL Emulsion/JUKOL Primer

Alegere de top pentru orice dimensiune a clădirii 
cu sau fără acoperișuri poeminente. Cea mai comună 
alegere pentru suprafețe de fațadă solide tencuite/
netezite/netede.

   Alegerea de top dintre vopselele de fațadă
   Rezistență excelentă la apă
   O gamă largă de nuanțe de culoare extrem de durabile
   Rezistent la dezvoltarea algelor și a mucegaiului  
   Permeabilitate foarte bună a vaporilor de apă
   Rezistență excelentă la sarcini atmosferice 
   Elasticitatea ridicată a filmului

1   Protecție excelentă pe termen lung
2   Selecție largă de unități de ambalare
3   Acoperire excelentă
4   Aplicare mecanică opțională prin pulverizare
5   Ușor de aplicat
6   Eficacitate și aspect excelent ale filmului
7   Vopsea versatilă

TOP CHOICE 
FAȚADĂ PAINTS 

gaben 3010 maro închis 1140 ocru 3100 negru 1500 ox. roșu 1210 antracit RAL 7016
Nuanțele de culoare sunt doar cu titlu informativ, un eșantion reprezentativ este indicat în diagrama de culori
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

alb 3838527601984 1008483 carton 2 5 l
3838527601977 1008482 cutie plastic 15 l

Bază EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

Bază 1000 3838527602059 1008342 carton 6 0,67 l
Bază 1000 3838527602035 1008304 carton 2 4,50 l
Bază 1000 3838527585949 1006864 cutie plastic 13,50 l

FAȚADĂ RENUVATION 

CONȚINE 
MICROFIBRE

Uscare înainte de al doilea strat 6 h

Timp de uscare necesar pentru rezistență la 
precipitații 24 h

Rezistența la apă Clasă extrem de înaltă 
W3+

Permeabilitatea vaporilor de apă Clasă înaltă V1

Conține microfibre DA

Uscare înainte de al doilea strat 6 h

TImp de uscare până la rezistența la 
precipitații 24 h

Rezistența la apă Clasă extrem de înaltă 
W3+

Permeabilitatea vaporilor de apă Clasă medie V2

Conține microfibre DA

5.1 Vopsele de fațadă siliconice

REVITALCOLOR
Vopsea Acrilica micro-armata

pentru fațadă

TRENDCOLOR
Vopsea de fațadă micro-armată

Siloxanată pentru nuanțe
intense

Consum: 300 - 700 ml/m2 pentru dublă aplicare

Perioada de utilizare: Cel puțin 18 luni

Nuanțare: Diagrama culorilor JUB FF: C-F și Vopsele și 
randări: 2-5

Recomandat cu:
AKRIL Emulsie sau JUKOL/REVITAL Grund, ALGICID 
Plus

Consum: 200 - 400 ml/m2 pentru aplicarea în două straturi, 
în funcție de grosimea suprafeței

Perioada de utilizare: Cel puțin 18 luni

Nuanțare: Diagrama de culori JUB FF: nuanțe A-B

Diagrama culorilor JUB Vopsele și randări: nuanțe intense cu 
terminații 0 și 1

Nuanțe COOL: 44 nuanțe în conformitate cu diagram de culori 
JUB FF și 10 nuanțe în conformitate cu JUB Vopsele și randări

Recomandat cu:
AKRIL Emulsion sau SILICONE Revital primer, 

Alegere de top pentru întreținerea vopsirii 
suprafețelor aspre și fine ale fațadelor clădirilor de orice 
dimensiune, cu microfisuri sau suprafețe infectate cu 
alge și mucegai.

   Conținutul de microfiber asigură umplerea fisurilor liniei părului
   Inhibă eficient dezvoltarea algelor și a mucegaiului 
   Rezistență superioară la sarcini atmosferice
   Permeabilitate excelentă a vaporilor de apă
   O gamă largă de nuanțe de culoare extrem de durabile
   Protecție dublă suplimentară opțională împotriva apariției algelor și 
mucegaiului 

   Rezistență mecanică excelentă

1   Restaurează valoarea și aspectul clădirii
2  Acoperire superioară

Alegere de top pentru orice dimensiune a clădirii, 
unde este nevoie de o vopsea de fațadă cu o nuanță mai 
puternică. Potrivit pentru suprafețele de fațadă grosiere 
și fine, de asemenea pentru cele puternic expuse la 
radiații UV.

   Durabilitate superioară a nuanțelor intense/saturate
  Nuanțele previn supraîncălzirea suprafeței
  O gamă largă de nuanțe intense de culoare 
  -Rezistența superioară la apă
  Permeabilitate foarte bună a vaporilor de apă
  Rezistență excelentă la sarcinile armosferice
  Rezistent la dezvoltarea algelor și a mucegaiului

1 Menține intensitatea pe termen lung și strălucirea nuanțelor
2 Nuanțele de culoare previn supraîncălzirea suprafeței și astfel îmbătrânirea 
premature a fațadei
3 Ușor de aplicat
4 Acoperire excelentă
5 Permite soluții arhitecturale complexe, cu nuanțe intense de culoare

= = = =

SUPERIOR 
DURABILITY 

OF SHADES

=
= = =
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

alb 3838527601823 1008472 carton 2 5 l
3838527601816 1008471 cutie plastic 15 l

Bază EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

5l Bază 1000 3838527601854 1008474 carton 2 4,50 l
15l Bază 1000 3838527601847 1008473 cutie plastic 14,40 l

Uscare înainte de al doilea strat 6 h

Uscare până la rezistența la precipitații 24 h

Rezistența la apă Clasă extrem de 
înaltă W3

Permeabilitatea la vapori de apă CLasă extrem de 
înaltă V1

Contține microfibre DA

5.2 Vopsele acrilice de fațadă

SILICATECOLOR 
Vopsea silicatică de fațadă cu 

efect de micro-armare

Consum: 200 - 400 ml/m2 pentru dublă aplicare; in funcție de 
grosimea suprafeței

Perioada de utilizare: Cel puțin 12 luni

Nuanțare: Diagrama de culori JUB FF: C-F cu * și JUB vopsele 
și randări: 2-5 cu  *

Recomandat cu:
SILICATE/REVITAL Primer, ALGICIDE Plus

Alegere de top  pentru renovarea suprafețelor 
fațadelor clădirilor din patrimoniul cultural și revigorarea 
picturii clădirilor cu izolație pe bază de vată minerală,
unde este important ca vopseaua să fie permeabilă la 
vapori de apă și ecologică.

   Permeabilitate superioară a vaporilor de apă
   Vopsea ecologică 
   Excelentă rezistență la apă 
   Microfibrele permit utilizarea pe suprafeșe netede și grosiere (umplând 
fisurile liniei părului)

   Are un mod specific de legare chimică de substratul mineral

1   Protecție excelentă pe termen lung.
2  Permeabilitatea superioară la vapori de apă asigură condiții excelente de 
trai.
3  Potrivit în special pentru silicat și substraturi minerale noi.
4  Oferă o soluție de înaltă calitate pentru reNUvarea unei suprafețe de fațadă 
foarte permeabilă la vapori de apă.

SUPERIOR 
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

transparent 3831000242117 1002590 cutie plastic 11 1 l
3838527260044 1002591 cutie plastic 2 5 l

=
=

Uscare înainte de al doilea 
strat aplicare umed pe umed

Timp de uscare necesar pentru 
rezistență la precipitații 6 h

Rezistența la apă Clasă extrem de ridicată  W3+

Permeabilitatea vaporilor 
de apă

Permeabilitatea la vapori ai 
substratului

Conține microfibre NU

JUBOSIL Hydrophob
Hidrofug transparent

Strat de silicon

Consum: 0,1 - 1,0 l/m2 (depinde de absorbția substratului)

Perioada de utilizare: cel puțin 12 luni

Nuanțare: Transparent

În topul recomandărilor pentru îmbunătățirea 
apei pe toate substraturile minerale poroase, finisaje 
decorative, vopsele de fațadă, cărămizi de fațadă, 
suprafețe de beton și piatră naturală.

   Bună penetrare 
   Creșterea repelenței apei
   Protejează suprafața împotriva desalinizării și coroziunii chimice; 
   Protejează împotriva dezvoltării algelor și mucegaiului;
   Crește rezistența la îngheț

1   Protecție superioară pe termen lung
2  Prezintă un aspect estetic al suprafeței protejate
3 Permeabilitatea vaporilor de apă

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

alb 3838527593807 1006905 carton 2 5 l
bela 3838527601762 1008466 cutie plastic 15 l

Bază EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

Bază 1000 3838527593784 1006904 cutie plastic 4,5 l
Bază 1000 3838527601779 1008468 cutie plastic 13,5 l

Uscare înainte de al doilea strat 6 h

Timp de uscare necesar pentru rezistență 
la precipitații 24 h

Rezistența la apă clasa W3

Permeabilitatea vaporilor de apă Extrem de înaltă 
clasă  V1+

Conține microfibre DA

LONG
LIFE SPAN

5.3 Vopsele de fațadă siliconice

SILICONECOLOR  
Vopsea siliconică pentru fațadă

 cu efect de micro-armare

Consum: 200 - 400 ml/m2 pentru dublă aplicare; în funcție 
de grosimea suprafeței

Perioada de utilizare: Cel puțin 18 luni

Nuanțare: Diagrama de culori JUB FF: C-F cu *

Recomandat cu:
SILICONE/JUKOL/REVITAL Primer, ALGICIDE Plus

Alegere de top pentru orice dimensiune a clădirii, 
unde este de dorit o protecție superioară și durabilă a 
suprafeței fațadei. Potrivit pentru suprafețe grosiere și 
fine, puternic expuse umidității crescute, și o alegere 
excelentă pentru protejarea fațadei clădirilor înalte cu 
izolație pe bază de vată.

   Rezistență permanentă și superioară la apă.
   Permeabilitate superioară a vaporilor de apă.
   Microfibrele permit utilizarea pe suprafețe netede și grosiere (umplând 
fisurile)

   Rezistență superioară la sarcinile atmosferice. 
   Rezistență excepțională la alge și mucegai. Film de vopsea rezistent la 
efectele fumului. Durabilitate excelentă a nuanțelor.

   Elasticitate ridicată a filmului de vopsea.

1 Protecție superioară pe termen lung.
2 Suprafața fațadei rămâne curată mult timp.
3 Acoperire excelentă.
4 Ușor de aplicat.
5 Eficacitate bună.

= = = =
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

alb 3838527601755 1008455 cutie plastic 15 l

Uscare înainte de al doilea strat 6 h

Timp de uscare necesar pentru rezistență la 
precipitații 24 h

Rezistența la apă Clasă extrem de înaltă 
W3+

Permeabilitatea vaporilor de apă Clasă extrem de înaltă  
V1+

Conține microfibre DA

5.3 Vopsele de fațadă siliconice

NANUCOLOR
Micro-silicon auto-curățare 

vopsea de fațadă armată  

Consum: 300 - 700 ml/m2 pentru dublă aplicare

Perioada de utilizare: Cel puțin 18 luni

Nuanțare: Diagrama de culori JUB FF: C-F cu * și JUB Vopsele 
și randări: 3-5 cu *

Recomandat cu:
SILICONE/JUKOL/REVITAL Primer, ALGICIDE Plus

Alegere de top pentru toate clădirile expuse 
impurităților de aer (funingine, smog, praf), unde dorim 
să obținem o protecție superioară și de lungă durată a 
suprafețelor fațadei și să le menținem curate. Potrivit 
pentru suprafețe grosiere și fine, puternic expuse 
la umiditate crescută, și o alegere excelentă pentru 
protejarea fațadei clădirilor înalte cu izolație pe bază de 
vată minerală.

   Efect de autocurățare
   Rezistență superioară permanentă la apă permeabilitate superioară la 
vapori de apă 

   Rezistență superioară la sarcini atmosferice 
   Rezistență excepțională la alge și mucegai
   Microfibrele permit utilizare pe suprafețe netede și grosiere (umplând 
fisurile liniei).

   Film de vopsea rezistent la efectele fumului 
   Durabilitate excelentă a nuanțelor
   Aderența redusă a prafului și a altor murdării
   Elasticitate ridicată a filmului de vopsea

1   Protecție superioară pe termen lung
2   Efectul de autocurățare menține fațada curată
3   Perioadă mai lungă până la renovare
4   Acoperire excelentă
5   Rezistență ridicată la efectele diferitelor sarcini atmosferice

= = = =

CLEAN 
FAȚADĂ SURFACES

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

alb 3838527651507 1010472 cutie plastic 15 l

Uscare înainte de al doilea strat 6 ore

Timp de uscare necesar pentru rezistență 
la precipitații 24 ore

Rezistența la apă Clasă înaltă W3+

Permeabilitatea vaporilor de apă Clasă înaltă V1

SILICONECOLOR  
San EXTRA  

Vopsea siliconică pentru fațadă 
Efect protector EXTRA

Consum: 300 - 700 ml/m2 pentru dublă aplicare; depinde de 
grosimea suprafeței 

Perioada de utilizare: Cel puțin 18 luni

Nuanțare: Diagrama de culori JUB FF: C-F cu *

Recomandat cu:
SILICONE/JUKOL/REVITAL Primer, ALGICIDE Plus

ALEGERE DE TOP pentru protecția suprafețelor 
curățate și suprafețe infestate cu mucegai. Potrivit 
pentru suprafețe dure și fine care sunt expuse la 
umiditate ridicată. Extrem de recomandată alegerea 
pentru protecția decorativă a sistemelor ETICS pe clădiri 
înalte. Vopsea premium pentru renovarea pereților 
exteriori cu crăpături ale liniei, cu algele și mucegai.

   Rezistență semnificativă pe termen lung la alge și mucegai
  Rezistență excelentă pe termen lung a apei
  Permeabilitate la vapori remarcabilă
  Microfibrele permit utilizare pe suprafețe netede și aspre
  Rezistență excelentă la intemperii
  Durabilitate excelentă a nuanțelor
  Elasticitate ridicată a stratului de vopsea
  Vopsea rezistentă la efectele gazelor de fum

1   Protecție superioară pe termen lung
2  Suprafețele mari de fațadă rămân curate mult timp
3   Opacitate excelentă
4   Ușor de aplicat
5   Acoperire bună

= = = =
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

alb 3831000242797 1000176 cutie plastic 18 l

Uscare înainte de al doilea strat 6 h

Timp de uscare necesar pentru rezistență 
la precipitații 24 h

Rezistența la apă Clasă scăzută  W1

Permeabilitatea vaporilor de apă Extrem de înaltă 
clasă  V1+

Conține microfibre Nu

5.4 Vopsele de fațadă pe baza de var

BIO Lime  
Fațadă paint 

Vopsea de fațadă naturala 
pe baza de var

Consum: 220 - 250 ml/m2 pentru dublă aplicare; în funcție 
de grosimea suprafeței

Perioada de utilizare: cel puțin 12 luni

Recomandat cu  tehnică:
AKRIL Emulsion, SILICONE Primer JUBOSIL 
Hydrophob

Alegerea de top pentru protecția decorativă a 
suprafețelor slab purtătoare în arhitectura 
tradițională a fermei, suprafețe de fațadă ale 
clădirilor arhitecturale protejate și tencuielile de lut.

  Permeabilitate superioară a vaporilor de apă
  Efect dezifectant puternic 
  Albire excepțional de mare
  Vopsea naturală ecologică 
  Bună repelență a apei
  Activitate fungicidă și bactericidă natural (valoare ph ridicată)
  Poate fi utilizat în sistemul JUBOSIL Hydrophob pentru a îmbunătăți 

repelanța apei

1   Rezistența naturală la alge și mucegai
2   Ușor de aplicat
3   Poate fi aplicat cu o rolă sau mecanic

Disponibilitate mai 
mare de nuanțe!

TRENDCOLOR este disponibil și în nuanțe mai discrete 
de violet, care nu sunt recomandate pentru suprafețele 

exterioare. Nuanțele de mai jos sunt realizate folosind 
un pigment special și rezistent la UV și sunt disponibile 

numai la JUB.

460E 460F 470E 470F 500E 500F 510E 510F

460C 460D 470C 470D 500C 500D 510C 510F

REVITALCOLOR NG

TRENDCOLOR

Nuanţele de culoare sunt doar cu titlu informativ, un eșantion reprezentativ este indicat în diagrama de culori

Nuanțele COOL pot fi comandate în vopseaua de fațadă TRENDCOLOR 

Pigmenții COOL conțin particule reflectante IR care deviază 
efectiv lumina soarelui și previn astfel încălzirea excesivă 

și alungirea suprafeței fațadei. Tehnologia sofisticată 
COOL încetinește procesul de îmbătrânire a stratului 

de finisare, asigură protecție împotriva razelor UV și a 
sarcinilor meteorologice și previne supraîncălzirea clădirii. 
Nuanțele reci sunt marcate cu simbolul afișat și semnul de 

luminozitate Y<25 în diagrama de culori JUB favorite. Acolo 
sunt 44 de nuanțe disponibile numai de la JUB

Success 65 Success 125 Family 05 Family 35 Family 65 Family 95 Family 125 Family 155 Family 185 Family 215 Family 245

Family 275 Family 305 Faith 05 Faith 65 Faith 95 Faith 155 Beauty 05 Beauty 185 Beauty 245 Beauty 275 Beauty 305

Beauty 335 Beauty 455 Love 65 Love 05 Faith 70 Love 70 Love 10 Family 10 Family 190 Success 70 Family 40

Family 70 Family 130 Family 100 Family 160 Success 100 Success 40 Success 10 Success 15 Success 45 Family 105 Family 135
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Soluția în patru pași:

1. Curățare 2. Dezinfectare 3. Grund 4. Strat de 
suprafață

de bază
Apă de înaltă presiune: 
jet și periaj la 
suprafaţă.

ALGICIDE Plus REVITAL Primer NG REVITALCOLOR EXTRA

avansat
Apă de înaltă presiune: 
jet și periaj la 
suprafaţă.

ALGICIDE Plus REVITAL Primer NG 
EXTRA

SILICONECOLOR  
San EXTRA

Soluția în 4 pași:

1. Curățare 2. Grund 3. Reparație 4. Curățare

-reparațiile 
liniilor (până 

la 0.3 mm)

Jet de apă 
cu presiune 
mare

REVITAL Primer NG REVITALCOLOR

repair of wider 
cracks (până la 

1.5 mm)

Jet de apă 
cu presiune 
mare

JUKOL Primer REVITAL Crack repair REVITALCOLOR

Soluția în 3 pași:

1. Curățare 2. Grund 3. Strat de suprafață

Jet de apă cu presiune mare AKRIL Emulsion ACRYLCOLOR

Restaurează-ți fațada și extinde-i viața!
Doar suprafețele de fațadă întreținute asigură o protecție adecvată a întregului sistem de izolație 
termic și păstrează proprietățile funcționale de bază ale fațadei.

Alge și mucegai
Fațadă suprafețe infectate cu alge și mucegai, există adesea și fisuri a suprafeței.

Suprafață crăpată și uzată
Suprafețele fațadei pe care apar fisuri duc la deteriorarea accelerată a stratului superior al 
fațadei.

Perete exterior decolorat
Suprafețe de fațadă care au pierdut intensitatea culorii și adesea și 
efectul hidrofug datorat soarelui și altora influențe de mediu.

BEFORE

BEFORE

BEFORE

AFTER

AFTER

AFTER

5.5 Sisteme de refacere a suprafețelor fațadelor
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6 JUBIZOL Sistem de izolare termică și finisaje 
decorative
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Finisaje decorative                            Finisaje decorative

Numele produsului
JUBIZOL Aerogel finish 
S 1.5 and 2.0

JUBIZOL Silicone  
finish S 1.5 and 2.0

JUBIZOL Silicone  
finish T 2.0 

JUBIZOL Nano finish S 
1.5 and 2.0

JUBIZOL Acryl finish  
S 1.5, 2.0 and 2.5

JUBIZOL Acryl finish 
T 2.0 and 2.5

JUBIZOL CarbonStrong  
finish S 1.5 and 2.0

JUBIZOL Unixil finish S 
1.5 and 2.0

JUBIZOL Unixil  
finish winter S 1.5

JUBIZOL Trend finish S 
1.5 and 2.0

JUBIZOL Trend finish 
T 2.0

JUBIZOL Silicate finish  
S 1.5 and 2.0

JUBIZOL Silicate finish 
T 2.0 

JUBIZOL Finish S 1.0 JUBIZOL  
Kulirplast  
1.8 premium

Caracteristici distinctive 
şi scopuri

Protecție întărită de lungă 
durată a intemperiilor și 
suprafețe mai solicitate 
mecanic.

Protecție decorativă 
superioară și de lungă durată 
a fațadei

Protecție decorativă 
superioară și de lungă durată 
a fațadei

 Finisaj neted cu silicon 
autocurățat.

Cel mai frecvent utilizat 
randament neted acrilic
finalizarea.

Cel mai frecvent utilizat 
randament neted acrilic
finalizarea.

Protecție rafinată Top pentru 
cel mai sofisticat sistem de 
izolație JUBIZOL Fațadă.

Finisaj neted siloxanizat 
pentru o durabilitate ridicată 
a nuanței.

Finisaj neted siloxanizat 
pentru instalare în condiții 
de iarnă.

Finisaj neted siloxanizat pentru 
durabilitate excepțională a 
nuanței și protecție de lungă 
durată.

Finisaj neted siloxanizat pentru 
durabilitate excepțională a 
nuanței și protecție de lungă 
durată.

Redare acrilică netedă
care îmbunătățește
condițiile climatice de viață.

Redare acrilică netedă
care îmbunătățește
traiul condițiilor climatice.

Finisaj decorativ siloxanizat 
pentru tratarea fină a 
detaliilor.

Render decorativ neted
finisaj și colorat
granulat de cuarț

Rezistența la apă

Rezistență la aderența 
murdăriei

Permeabilitatea vaporilor 
de apă

Varietate de nuanțe de 
culoare

Durabilitate

Variety of textures and 
structures S 1.5 / S 2.0 S 1.5 / S 2.0 / T 2.0 S 1.5 / S 2.0 / T 2.0 S 1.5 / S 2.0

S 1.5 / S 2.0 / S 2.5 / T 2.0 
/ T 2.5

S 1.5 / S 2.0 / S 2.5 / T 2.0 
/ T 2.5

S 1.5 / S 2.0 S 1.5 / S 2.0 S 1.5 S 1.5 / S 2.0 / T 2.0 S 1.5 / S 2.0 / T 2.0 S 1.5 / S 2.0 / T 2.0 S 1.5 / S 2.0 / T 2.0 S 1.0 1.8

Suitable for 
insulation cover EPS, XPS, MW EPS, XPS, MW EPS, XPS, MW EPS, XPS, MW EPS, XPS EPS, XPS EPS, XPS, MW EPS, XPS, MW EPS, XPS, MW EPS, XPS EPS, XPS EPS, XPS, MW EPS, XPS, MW EPS, XPS, MW EPS, XPS

Catalog pagina 77 78 79 80 81 81 82 83 84 85 86 86 87 87 88

Ghid pentru sistemul de izolație termică 
JUBIZOL și finisajele decorative.

  Sistemul JUBIZOL îndeplinește cerințele pentru o izolare termică eficientă a pereților exteriori ai unei 
clădiri,  protejează suprafețele fațadei împotriva încărcăturilor atmosferice și îndeplinește dorințele privind 
aspectul estetic al unei clădiri. 

  Suntem unul dintre puținii furnizori de sisteme de fațadă care producem noi toate componentele sale 
vitale. În acest fel, garantăm o calitate ridicată și o combinație optima de materiale în sistemele de protecție 
a fațadelor, confirmate de cumpărătotii din peste 15 țări europene.
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Finisaje decorative                            Finisaje decorative

Numele produsului
JUBIZOL Aerogel finish 
S 1.5 and 2.0

JUBIZOL Silicone  
finish S 1.5 and 2.0

JUBIZOL Silicone  
finish T 2.0 

JUBIZOL Nano finish S 
1.5 and 2.0

JUBIZOL Acryl finish  
S 1.5, 2.0 and 2.5

JUBIZOL Acryl finish 
T 2.0 and 2.5

JUBIZOL CarbonStrong  
finish S 1.5 and 2.0

JUBIZOL Unixil finish S 
1.5 and 2.0

JUBIZOL Unixil  
finish winter S 1.5

JUBIZOL Trend finish S 
1.5 and 2.0

JUBIZOL Trend finish 
T 2.0

JUBIZOL Silicate finish  
S 1.5 and 2.0

JUBIZOL Silicate finish 
T 2.0 

JUBIZOL Finish S 1.0 JUBIZOL  
Kulirplast  
1.8 premium

Caracteristici distinctive 
şi scopuri

Protecție întărită de lungă 
durată a intemperiilor și 
suprafețe mai solicitate 
mecanic.

Protecție decorativă 
superioară și de lungă durată 
a fațadei

Protecție decorativă 
superioară și de lungă durată 
a fațadei

 Finisaj neted cu silicon 
autocurățat.

Cel mai frecvent utilizat 
randament neted acrilic
finalizarea.

Cel mai frecvent utilizat 
randament neted acrilic
finalizarea.

Protecție rafinată Top pentru 
cel mai sofisticat sistem de 
izolație JUBIZOL Fațadă.

Finisaj neted siloxanizat 
pentru o durabilitate ridicată 
a nuanței.

Finisaj neted siloxanizat 
pentru instalare în condiții 
de iarnă.

Finisaj neted siloxanizat pentru 
durabilitate excepțională a 
nuanței și protecție de lungă 
durată.

Finisaj neted siloxanizat pentru 
durabilitate excepțională a 
nuanței și protecție de lungă 
durată.

Redare acrilică netedă
care îmbunătățește
condițiile climatice de viață.

Redare acrilică netedă
care îmbunătățește
traiul condițiilor climatice.

Finisaj decorativ siloxanizat 
pentru tratarea fină a 
detaliilor.

Render decorativ neted
finisaj și colorat
granulat de cuarț

Rezistența la apă

Rezistență la aderența 
murdăriei

Permeabilitatea vaporilor 
de apă

Varietate de nuanțe de 
culoare

Durabilitate

Variety of textures and 
structures S 1.5 / S 2.0 S 1.5 / S 2.0 / T 2.0 S 1.5 / S 2.0 / T 2.0 S 1.5 / S 2.0

S 1.5 / S 2.0 / S 2.5 / T 2.0 
/ T 2.5

S 1.5 / S 2.0 / S 2.5 / T 2.0 
/ T 2.5

S 1.5 / S 2.0 S 1.5 / S 2.0 S 1.5 S 1.5 / S 2.0 / T 2.0 S 1.5 / S 2.0 / T 2.0 S 1.5 / S 2.0 / T 2.0 S 1.5 / S 2.0 / T 2.0 S 1.0 1.8

Suitable for 
insulation cover EPS, XPS, MW EPS, XPS, MW EPS, XPS, MW EPS, XPS, MW EPS, XPS EPS, XPS EPS, XPS, MW EPS, XPS, MW EPS, XPS, MW EPS, XPS EPS, XPS EPS, XPS, MW EPS, XPS, MW EPS, XPS, MW EPS, XPS
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Adezivi și mortare

Numele produsului JUBIZOL Ultralight 
fix

JUBIZOL Strong 
fix

JUBIZOL Microair  
fix

JUBIZOL Adhesive 
mortar

JUBIZOLAdhesive 
mortar Winter

JUBIZOL Adhesive 
mortar Coarse

JUBIZOL EPS 
Adhesive mortar

JUBIZOL Adhesive

Caracteristici distinctive 
şi scopuri

Mortar adeziv ușor pentru 
eficacitate sporită și 
aplicare mai groasă.

Mortar adeziv micro-
armat pentru protecție 
suplimentară împotriva 
impactului și a grindinii.

Mortar adeziv alb pentru o 
permeabilitate excelentă 
la vapori.

Mortar adeziv de calitate 
superioară (îmbogățit) 
pentru cele mai exigente 
suprafețe.

Mortar adeziv cu uscare 
rapidă pentru condiții de 
iarnă - 10 ° C.

Mortar adeziv cu 
granulație grosieră pentru 
un control mai mare al 
grosimei la aplicarea 
stratului de bază.

Alegerea principalului 
contractor pentru fixarea 
plăcilor de izolare.

Pentru fixarea EPS și MW 
plăcilor de izolare pe toate 
tipurile de suporturi de 
perete.

Aderența la substrat

Rezistența la impact

Caracteristicile aplicării

Elasticitate 

Durabilitate

Potrivit pentru 
acoperirea izolației

EPS, XPS, MW EPS, XPS, MW EPS EPS, XPS, MW EPS, XPS, MW EPS, XPS, MW EPS EPS, MW



jub.eu76

 

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

glitter 3838527650180 1009648 cutie plastic 8 kg

Absorbția apei w24 EN 1062-3 (kg/m2 h0,5)  < 0,05
clasa W3+ 

Permeabilitatea vaporilor de apă EN ISO 7783-2 clasa V2+

Timp de uscare necesar pentru rezistență la 
precipitații (h) ~ 24

6.2 Finisaje decorative   |   Finisaje din silicon

Sclipici decor JUBIZOL
Granule decorative cu efect 

reflectorizant

Consum: 100 - 250 g/m2

Perioada de utilizare: Cel puțin 18 luni

Recomandat în sistem:
toate finisajele de redare a dispersiei JUBIZOL 
(cu excepția silicat), JUBIZOL Kulirplast, toate 
micro-armate Vopsele de fațadă JUB (cu excepția 
silicatului)

ALEGERE DE TOP pentru obținerea unui efect 
decorativ sclipitor pe fațadă și alte suprafețe exterioare.

   Efect durabil (rezistență excelentă la încărcăturile meteorologice)
  Potrivit pentru substraturi întunecate și deschise
  Efectul este vizibil în lumina soarelui sau în lumina artificială
  Efectul este discret, dar și unic
  Aspect sclipitor natural

1   Posibilitatea unui aspect individual original al clădirii
2   Efect decorativ durabil
3   Soluții ambientale pe suprafețe exterioare
4   Implementare ușoară - aplicarea mașinii pe stratul de finisare
5   Un produs universal care poate fi aplicat pe pelicula umedă a mai multor 

finisarea suprafețelor

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

alb 3838527260310 1002993 carton 2 5 kg
3838527260334 1002995 cutie plastic 18 kg

Timp de uscare necesar pentru rezistență la precipitații 
(h) ~ 24

Timp de uscare până la tratament ulterior ~ 12

6.1 Pregătirea substratului

JUBIZOL Unigrund 
Grund universal pentru 

finisaje decorative

Consum: 150 - 250 g/m2

Perioada de utilizare: Cel puțin 12 luni

Nuanțare: Diagrama culorilor JUB FF: A-F

Nuanțe selectate din graficul de culori JUB

Vopsele și randări 

Recomandat cu:
JUBIZOL finisaje decorative de dispersie

Alegere de top pentru toate tipurile de suporturi 
de fațadă înainte de instalarea finisajelor decorative 
JUBIZOL.

   Grund în sistemele de fațadă JUBIZOL
   Substrat optim pentru toate finisajele decorative cu disperise (acril, 
silicon, silicat);

   Timp de tratament mai lung al finisajului de egalizare
   Egalizează absorbția substratului
   Se leagă particulele prăfuite
   Nuanțare opțională

1   Sporește hidrofobia sistemică a sistemului de fațadă și astfel îi prelungește 
durabilitatea

2   Eficacitate bună și aplicare ușoară
3   Utilizare universală, asigură o aderență excelentă
4   Împiedică vizibilitatea substratului
5   Asigură un aspect estetic plăcut al finisajului de redare aplicat finish
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

Alb 1.5 3838527652245 1010852 cutie plastic 25 kg
clasa pastel (E, F) cutie plastic 25 kg
clasa medium (C, D) cutie plastic 25 kg
clasa intesive (A, B)

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

Alb 2.0 3838527652252 1010853 cutie plastic 25 kg
clasa pastel (E, F) cutie plastic 25 kg
clasa medium (C, D) cutie plastic 25 kg
clasa intesive (A, B)

DURABILITY 

AND INSULATION 

TO PERFECTION

HYBRID  
TECHNULOGY

AEROGEL

elastic        
       

      
   B

ASALT

CARBON

tensile

Absorbția apei w24 EN 1062-3 (kg/m2 h0,5)  < 0,02
clasa W3+ 

Permeabilitatea vaporilor de apă EN ISO 7783-2 clasa V1+

Timp de uscare necesar pentru rezistență la 
precipitații (h) ~ 24

Aditiv de VARĂ / IARNĂ DA

6.2 Finisaje decorative   |   Finisaje din silicon

JUBIZOL Aerogel  
finisaj S 1.5 și 2.0 
Finisaj rafinat din silicon armat

Consum: 1.5mm: 2,3 kg/m2 (1 cutie plastic ~ 10,9 m2), 
2.0mm: 2,9 kg/ m2 (1 cutie plastic ~ 8,6 m2)

Perioada de utilizare: cel puțin 12 luni

Nuanțare: Diagrama de culori JUB FF: A-F with*

Recomandat în sistem:
JUBIZOL Premium /MW/ /Strong

ALEGERE DE TOP a clădirilor pasive și cu consum 
redus de energie și protecția celei mai sofisticate fațade 
JUBIZOL sistem de izolare. Soluția ideală pentru clădiri 
unde este izolarea termică durabilă și eficientă. Potrivit 
pentru toate suprafețele care sunt mecanic mai expuse 
la umezeală și apă de ploaie. Potrivit pentru sisteme pe 
MW, EPS și XPS.

   Aerogelul și materialele de umplutură din sticlă de spumă adaugă 
izolație suplimentară

   Flexibilitate excepțională și în același timp rezistență (combinație de 
fibre de bazalt și carbon)

   Hidrofug superior permanent
   Permeabilitate superioară la vapori
   Rezistență superioară la sarcinile meteorologice
   Rezistență pe termen lung la infecția cu alge și mucegai
   Rezistă perfect la alungiri și solicitări de suprafață

1   Protecție superioară de lungă durată
2   Suprafața de fațadă rămâne curată mult timp
3   Rezistență bună la suprafețele de fațadă puternic expuse
4   Perioadă prelungită până la pictura de restaurare
5   Reduce așezarea prafului și altor murdării la suprafață
6   Selecție extinsă și la nuanțe de culoare mai închise
7   Aplicație de finisare extrem de ușoară și randament îmbunătățit 

(Tehnologie ușoară)
8   Rezistență excelentă la precipitații pe suprafețele de fațadă puternic 

expuse de clădiri înalte cu streașină minimă pe acoperiș
9  Potrivit și pentru zonele de soclu
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

Alb 1.5 3838527124421 1002845 cutie plastic 25 kg
clasa pastel (E, F) cutie plastic 25 kg
clasa medium (C, D) cutie plastic 25 kg

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

Alb 2.0 3838527124438 1002846 cutie plastic 25 kg
clasa pastel (E, F) cutie plastic 25 kg
clasa medium (C, D) cutie plastic 25 kg

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

Alb 2.5 3838527124445 1002847 cutie plastic 25 kg
clasa pastel (E, F) cutie plastic 25 kg

Absorbția apei w24 EN 1062-3 (kg/m2 h0,5)  < 0,02
clasa W3+ 

Permeabilitatea vaporilor de apă EN ISO 7783-2 clasa V1+

Timp de uscare necesar pentru rezistență la 
precipitații (h) ~ 24

6.2 Finisaje decorative   |   Finisaje din silicon

JUBIZOL Silicone 
finish S 1.5 and 2.0 

Tencuială decorativă siliconică netedă

Consum: 1.5mm: 2,4 kg/m2 (1 cutie plastic ~ 10,4 m2), 
2.0mm: 3 kg/ m2 (1 cutie plastic ~ 8,3 m2),  
2.5mm: 4,7 kg/ m2 (1 cutie plastic ~ 5,3 m2)

Perioada de utilizare: Cel puțin 12 luni

Nuanțare: Diagrama culorilor JUB FF: C-F cu*

Recomandat în sistem:
JUBIZOL MW/Premium/Strong

Alegere de top pentru o protecție decorativă 
superioară și de lungă durată a suprafeței fațadei 
în sistemele de fațadă JUBIZOL cu izolație din plăci/
lame minerale, EPS sau XPS. Potrivit pentru case 
rezidențiale și clădiri rezidențiale cu mai multe 
etaje, fără sau cu acoperișuri proeminente minime, 
clădiri lângă mare și cele expuse la umiditate 
crescută și încărcări de mediu mai intense.

   Rezistență superioară permanent la apă
   Permeabilitate superioară la vapori de apă
   Rezistență superioară la sarcinile atmosferice
   Aderența redusă a prafului și a altor murdării la suprafață  

Toleranță excelentă a alungirilor și tensiunilor de suprafaț

1   Protecție superioară pe termen lung
2  Suprafața fațadei rămâne curate mult timp
3  Foarte durabil pe suprafețele de fațadă expuse la precipitații
4  Perioadă mai lungă până la renovare
5  Rezistență pe termen lung la infecția cu alge și mucegai
6  Foarte durabil și pe suprafețele de fațadă a clădirilor înalte expuse 
puternic la precipitații și cu acoperișuri poeminente minime;
7  Potrivit și pentru tratamentul soclului
8  Aplicare și tratament ușor

ETAG 004
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

Alb 2.0 3838527124407 1002848 cutie plastic 25 kg

clasa pastel (E, F) cutie plastic 25 kg

clasa medium (C, D) cutie plastic 25 kg

Absorbția apei w24 EN 1062-3 (kg/m2 h0,5)  < 0,02
clasa W3+ 

Permeabilitatea vaporilor de apă EN ISO 7783-2 clasa V1+

Timp de uscare necesar pentru rezistență la 
precipitații (h) ~ 24

Aditiv de VARĂ/IARNĂ DA

6.2 Finisaje decorative   |   Finisaje din silicon

JUBIZOL Silicone 
finish T 2.0 

Tencuiala decorativa siliconica zgâriată

Consum: 2.0mm: 2,8 kg/ m2 (1 cutie plastic ~ 8,9 m2)

Perioada de utilizare: cel puțin 12 luni

Nuanțare: Diagrama culorilor JUB FF: C-F cu*

Diagrama de culori JUB Vopsele și randări: nuanțe cu terminații  
2-5 cu*

Recomandat în sistem:
JUBIZOL MW/Premium/Strong

Alegere de top pentru o protecție decorativă 
superioară și de lungă durată a suprafeței fațadei 
în sistemele de fațadă JUBIZOL cu izolație din plăci 
minerale/lamele, EPS sau XPS. Potrivit pentru case 
rezidențiale și clădiri rezidențiale cu mai multe etaje, 
fără sau cu acoperișuri proeminente minime, clădiri 
lângă mare și cele expuse la umiditate crescută și la 
sarcini de mediu mai intense.

   Rezistență permanent și superioară la apă
   Permeabilitate superioară a vaporilor de apă
   Rezistență superioară la sarcinile atmosferice
   Rezistență pe termen lung la infecția cu alge și mucegai
   Aderența redusă a prafului și a altor murdării la suprafață
   Toleranță excelentă la alungiri și tensiuni de suprafață

1   Protecție superioară pe termen lung
2   Suprafața fațadei rămâne curate mult timp
3   Foarte durabil pe suprafețele de fațadă expuse la precipitații
4   Perioadă mai lungă până la pictura de renovare
5   Rezistență pe termen lung la infecția cu alge și mucegai
6   Foarte durabil și pe suprafețele de fațadă ale clădirilor înalte expuse 

puternic la precipitații și cu acoperișuri proeminente minime
7   Potrivit și pentru tratamentul soclului
8   Aplicare și tratament ușor
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

BELI 1.5 3838527390314 1002766 cutie plastic 25 kg
razroșu pastel (E, F) cutie plastic 25 kg
razroșu medium (C, D) cutie plastic 25 kg

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

BELI 2.0 3838527390321 1002767 cutie plastic 25 kg
razroșu pastel (E, F) cutie plastic 25 kg
razroșu medium (C, D) cutie plastic 25 kg

Absorbția apei w24 EN 1062-3 (kg/m2 h0,5)  < 0,02
clasa W3+ 

Permeabilitatea vaporilor de apă EN ISO 7783-2 clasa V1+

Timp de uscare necesar pentru rezistență la 
precipitații (h) ~ 24

6.2 Finisaje decorative   |   Finisaje din silicon

JUBIZOL Nano finish S 
1.5 and 2.0 
Tencuiala decorativă

Netedă cu auto curățare

Consum: 1.5mm: 2,4 kg/m2 (1 cutie plastic ~ 10,4 m2), 
2.0mm: 3 kg/ m2 (1 cutie plastic ~ 8,3 m2)

Perioada de utilizare: cel puțin 12 luni

Nuanțare: Diagrama de culori JUB FF: C-F cu*

Diagrama de culori JUB Vopsele și randări: nuanțe cu terminații 
2-5 cu*

Recomandat în sistem:
JUBIZOL Premium/MW/Strong

Alegere de top pentru protecție decorativă superioară 
a clădirilor în sistemele de fațadă JUBIZOL cu izolație de 
plăci/lame minerale, EPS sau XPS. Potrivit pentru case 
rezidențiale și clădiri rezidențiale cu mai multe etaje, cu 
acoperișuri proeminente minime, clădiri lângă mare și 
cele expuse la umiditate crescută și la sarcini de mediu 
mai intense.

   Efect de autocurățare
  Rezistență superioară la apă pe termen lung
  Permeabilitate superioară a vaporilor de apă 
  Rezistență superioară la sarcinile atmosferice
   Rezistență pe termen lung la infecția cu alge și mucega
   Durabilitate excelentă a nuanțelor
   Este realizat pe baza celor mai recente descoperiri în nanotehnologie

1   Protecție superioară pe termen lung
2   Efectul de autocurățare menține fațada curată
3   Durabilitatea pe termen lung a nuanței culorii
4   Costuri minime de întreținere
5   Perioadă mai lungă până la picture de renovare
6   Rezistența pe termen lung la infecția cu alge și mucegai
7   Foarte durabil, de asemenea, pe suprafețele de fațadă ale clădirilor înalte 

expuse la precipitații și cu acoperișuri proeminente minime
8   Potrivit și pentru tratamentul soclului
9   Aplicare și tratament ușor

ETAG 004
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

Alb 1.5 3838527124308 1000163 cutie plastic 25 kg
clasa pastel (E, F) cutie plastic 25 kg
clasa medium (C, D) cutie plastic 25 kg
Alb 2.0 3838527124209 1000167 cutie plastic 25 kg
clasa pastel (E, F) cutie plastic 25 kg
clasa medium (C, D) cutie plastic 25 kg
Alb 2.5 3838527124353 1000170 cutie plastic 25 kg
clasa pastel (E, F) cutie plastic 25 kg
clasa medium (C, D) cutie plastic 25 kg

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

Alb 2.0 3838527124193 1000172 cutie plastic 25 kg
clasa pastel (E, F) cutie plastic 25 kg
clasa medium (C, D) cutie plastic 25 kg
Alb 2.5 3838527124322 1000174 cutie plastic 25 kg
clasa pastel (E, F) cutie plastic 25 kg
clasa medium (C, D) cutie plastic 25 kg

Absorbția apei w24 EN 1062-3 (kg/m2 h0,5) < 0,06
clasa W3+ 

Permeabilitatea vaporilor de apă EN ISO 7783-2 clasa V2

Timp de uscare necesar pentru rezistență la 
precipitații (h) ~ 24

Aditiv de VARĂ / IARNĂ DA

Protecție suplimentară împotriva algelor și 
mucegaiului DA

Absorbția apei w24 EN 1062-3 (kg/m2 h0,5) < 0,06
clasa W3+ 

Permeabilitatea vaporilor de apă EN ISO 7783-2 clasa V2

Timp de uscare necesar pentru rezistență la 
precipitații (h) ~ 24

6.2 Finisaje decorative   |   Finisaje acrilice

JUBIZOL Acryl finish S 
1.5, 2.0 and 2.5 

Tencuială decorativă acrilică netedă

JUBIZOL Acryl finish T 
2.0 and 2.5 

Tencuială decorativă ACRILICĂ zgâriată

Consum: 1.5mm: 2,5 kg/m2 (1 cutie plastic ~ 10,0 m2), 
2.0mm: 3,0 kg/m2 (1 cutie plastic ~ 8,3 m2) 
2.5mm: 5 kg/m2 (1 cutie plastic ~ 5,0 m2)

Perioada de utilizare: Cel puțin 18 luni

Nuanțare: Diagrama de culori JUB FF: C-F

Diagrama de culori JUB Vopsele și randării: nuanțe cu terminații 
2-5

Recomandat în sistem:
JUBIZOL EPS

Consum: 2.0mm: 2,5 kg/m2 (1 cutie plastic ~ 10,0 m2); 
2.5mm: 3,2 kg/m2 (1 cutie plastic ~ 7,8 m2)

Perioada de utilizare: Cel puțin 12 luni

Nuanțare: Diagrama culorilor JUB FF: C-F

Diagrama de culori JUB Vopsele și randări: nuanțe cu terminații 
2-5

Recomandat în sistem:
JUBIZOL EPS

Alegere de top pentru case rezidențiale și clădiri 
rezidențiale cu mai multe etaje, cu izolație din EPS 
sau XPS. Este cel mai frecvent finisaj de redare pentru 
protecție fiabilă în sistemele de fațadă JUBIZOL.

   40 de ani de tradiție
   Cea mai mare selecție de nuanțe de culoare și texturi
   Protecție permanent optimă
   Excelentă hidrofugă 
   Rezistență pe termen lung la infecția cu alge și mucegai
   Durabilitate excelentă a nuanțelor
   Permeabilitate foarte bună a vaporilor de apă
   Rezistență excelentă la sarcinile atmosferice

1   Protecție excelentă pe termen lung
2 Cea mai comună alegere pentru sistemele de fațadă cu izolație din EPS și 
XPS 
3 Aplicare și tratament ușor
4 Calitate fiabilă și dovedită

Alegere de TOP pentru case rezidențiale și clădiri 
rezidențiale cu mai multe etaje, cu izolație din EPS 
sau XPS. Este cel mai frecvent finisaj de redare pentru 
protecție fiabilă în sistemele de fațadă JUBIZOL.

   40 de ani de tradiție
   Cea mai mare selecție de nuanțe de culoare și texturi
   Protecție permanentă optimă
   Excelentă hidrofugă
   Rezistență pe termen lung la infecția cu alge și mucegai
   Durabilitate excelentă a nuanțelor
   Permeabilitate foarte bună a vaporilor de apă
   Rezistență excelentă la sarcinile atmosferice

1 Protecție excelentă pe termen lung
2 Cea mai comună alegere pentru sistemele de fațadă cu izolație din EPS și 
XPS
3 Ușor de aplicat și tratat
4 Calitate fiabilă dovedită 

MOST 
COMMONLY USED 

JUBIZOL RENDER 
FINISH.

ETAG 004
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

S 1.5 mm 1001 3838527652108 1010820 cutie plastic 25 kg
clasa pastel (E, F) cutie plastic 25 kg
clasa medium (C, D) cutie plastic 25 kg
S 2.0 mm 1001 3838527652214 1010849 cutie plastic 25 kg
clasa pastel (E, F) cutie plastic 25 kg
clasa medium (C, D) cutie plastic 25 kg

Bază EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

S 1.5 mm Bază 2000 3838527652221 1010850 cutie plastic 25 kg
S 2.0 mm Bază 2000 3838527652238 1010851 cutie plastic 25 kg

Absorbția apei w24 EN 1062-3 (kg/m2 h0,5) < 0,02
clasa W3+  

Permeabilitatea vaporilor de apă EN ISO 7783-2 clasa V2

Timp de uscare necesar pentru rezistență la 
precipitații (h) ~ 24

6.2 Finisaje decorative   |   Finisaje siloxanate

JUBIZOL 
CarbonStrong  

finish S 1.5 și 2.0 
Finisaj de redare siloxanizat 

micro-armat 

Consum: 1.5mm: 2,1 kg/m2 (1 cutie plastic ~ 11,9 m2); 
2.0mm: 2,7 kg/m2 (1 cutie plastic ~ 9,3 m2)

Perioada de utilizare: cel puțin 12 luni

Nuanțare: Diagrama de culori JUB FF: C-F, Diagrama de culori 
JUB vopsele și randări: nuanțe cu finalul 2-5

Recomandat în sistem:
JUBIZOL Strong/EPS/MW

ALEGERE DE TOP pentru clădire / substrat: sistemul 
JUBIZOL ETIC în care elasticitatea, rezistența și 
durabilitatea sunt deosebit de importante. Soluția 
ideală pentru suprafețe și instalații mai stresate din 
punct de vedere meteorologic și mecanic, care sunt mai 
expuse la umezeală și apă de ploaie. Finisaj de redare 
adecvat pentru fațade cu izolație din EPS, XPS și MW și 
combinații.

   Suprafețe expuse la intemperii și impact mecanic
   Clădiri expuse la umezeală și precipitații 
   Pentru sistemele ETIC cu MW, EPS și XPS
   Elasticitate excepțională și rezistență în același timp (combinație de 
bazalt și fibre de carbon)

   Rezistență excepțională la apă 
   Rezistență mai îndelungată la infecția cu alge și mucegai
   Suportă excelent tensiunile de la suprafață 
   Gama de nuanțe JUB FF: C-F

1   Rezistență suplimentară, flexibilitate și durabilitate
2   Gama de nuanțe C-F
3   Lucrul mai ușor și mai rapid
4   Produs de încredere
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

Alb 1.5 3838527558080 1003166 cutie plastic 25 kg
clasa pastel (E, F) cutie plastic 25 kg
clasa medium (C, D) cutie plastic 25 kg
Alb 2.0 3838527564623 1003403 cutie plastic 25 kg
clasa pastel (E, F) cutie plastic 25 kg
clasa medium (C, D) cutie plastic 25 kg

Bază EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

1,5 Bază 2000 3838527558134 1003204 cutie plastic 25 kg
2,0 Bază 2000 3838527558141 1003205 cutie plastic 25 kg

Absorbția apei w24 EN 1062-3 (kg/m2 h0,5) < 0,06
clasa W3+

Permeabilitatea vaporilor de apă EN ISO 7783-2 clasa V2

Timp de uscare necesar pentru rezistență la 
precipitații (h) ~ 24

6.2 Finisaje decorative   |   Finisaje siloxanate

JUBIZOL Unixil finish 
S 1.5 and 2.0 

Finisaj neted siloxanizat

Consum: 1.5mm: 2,5 kg/m2 (1 cutie plastic ~ 10,0 m2); 
2.0mm: 3,1 kg/m2 (1 cutie plastic ~ 8,0 m2)

Perioada de utilizare: Cel puțin 12 luni

Nuanțare: Diagrama de culori JUB FF: C-F

Diagrama de culori JUB Vopsele și randări: nuanțe cu finisaj 2-5

Recomandat în sistem:

Alegere de TOP pentru case rezidențiale și clădiri 
rezidențiale cu mai multe etaje, cu izolație din plăci 
minerale/lamele, EPS sau XPS. Soluție ideală pentru 
fațade cu izolație combinată din EPS și MW. Oferă nuanțe 
mai puternice-intense și pe un sistem de fațadă MW.

   Respirabilitate superioară a apei
   Permeabilitate foarte bună a vaporilor de apă
   Rezistență foarte bună la sarcinile atmosferice
   Rezistență pe termen lung la infecția cu alge și mucegai
   O gamă largă de nuanțe de culoare

1 Foarte durabil pe suprafețele de fațadă expuse la precipitații
2 Oferă nuanțe mai puternice-intense, de asemenea, pe sistemul de fațadă 
MW 
3 Aplicare si tartare exceptional de ușor
4 Durată de viață mai lungă a tratamentului
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

Alb 3838527571287 1003181 cutie plastic 25 kg
clasa pastel (E, F) cutie plastic 25 kg

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

clasa intensive S 1.5 (A, B) cutie plastic 25 kg
clasa intensive S 2.0 (A, B) cutie plastic 25 kg

Bază EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

S 1,5 mm Bază 1000 3838527558172 1003149 cutie plastic 24 kg
 S 2,0 mm baza 1000 3838527558189 1003150 cutie plastic 24 kg

6.2 Finisaje decorative   |   Finisaje siloxanate

FOR WINTERCONDITIONS

Absorbția apei w24 EN 1062-3 (kg/m2 h0,5) < 0,05
clasa W3+

Permeabilitatea vaporilor de apă EN ISO 7783-2 clasa V2

Timp de uscare necesar pentru rezistență la 
precipitații (h) ~ 24

Absorbția apei w24 EN 1062-3 (kg/m2 h0,5) < 0,04
clasa W3+

Permeabilitatea vaporilor de apă EN ISO 7783-2 clasa V2

Timp de uscare necesar pentru rezistență la 
precipitații (h) ~ 24

Aditiv de VARĂ / IARNĂ DA

Nuanțe COOL DA

JUBIZOL Unixil finish 
winter S 1.5 

Tencuială decorativă siloxanată fină

JUBIZOL Trend finish 
S 1.5 and 2.0 

Tencuială decorativă SILOXANATĂ fină

Consum: 1.5mm: 2,2 kg/m2 (1 cutie plastic ~ 11,4 m2)

Perioada de utilizare: Cel puțin 12 luni

Nuanțare: Diagrama de culori JUB FF: C-F cu*

Diagrama de culori JUB Vopsele și randări: nuanțe cu terminații 
2-5 cu*

Recomandat în sistem:
JUBIZOL EPS/MW/Strong

Consum: 1.5mm: 2,5 kg/m2 (1 cutie plastic ~ 10,0 m2); 
2.0mm: 3,0 kg/m2 (1 cutie plastic ~ 8,3 m2)

Perioada de utilizare: Cel puțin 12 luni

Nuanțare: Diagrama de culori JUB FF: A-B

DIagrama de culori JUB Vopsele și randări: nuanțe intense cu 
terminații 0-1. Nuanțe COOL: 44 nuanțe conform tabelului de 
culori JUB FF și 10 în conformitate cu JUB Vopsele și randări cu *

Recomandat în sistem: JUBIZOL 
Strong/EPS

Alegere de TOP pentru case rezidențiale și clădiri 
rezidențiale cu mai multe etaje, cu izolație din plăci 
minerale/lame, EPS sau XPS. Soluție ideală pentru 
fațade cu izolație combinată din EPS și MW. Oferă nuanțe 
mai puternice-intense și pe un sistem de fațadă MW.

 Permite instalarea la temperature de la +1 C la + 15 C și o umiditate 
relative crescută de până la 95 %

 Componenta B: Aditiv de irană JUBIZOL Finish
 Rezistent la apa de precipitații aprox. 24 de ore după aplicare
 Hidroreferență superioară
 Permeabilitate foarte bună a vaporilor de apă
 Rezistență foarte bună la sarcinile atmosferice
 Rezistență pe termen lung la infecția cu alge și mucegai

1 Lucrarea poate fi efectuată și în afara sezonului de instalare strandard
2 Protecție excelentă pe termen lung
3 Potrivit pentru clădiri fără sau cu acoperișuri proeminente minime
4 Foarte durabil pe suprafețele fațadei expuse la precipitații
5 Posibilitatea de instalare la temperature mai scăzute și umiditate crescută
6 Aplicare și tratament exceptional de ușor
7 O suprafață cu granulație uniform a finisajului de redare aplicat
8 Aderă bine la toate substraturile de construcție fine
9 Durată de viață mai lungă a tratamentului

Alegere de TOP pentru suprafețele fațadelor cu izolație 
din EPS sau XPS, unde sunt necesare nuanțe mai intense, 
saturate și mai întunecate, care vor fi extrem de durabile și 
permanente, în ciuda expunerii la sarcini atmosferice.

   Rezistență pe termen lung la infecția cu alge și mucegai
   Durabilitate superioară a nuanțelor mai intense care împiedică 
supraîncălzirea suprafeței

   O gamă largă de nuanțe intense 
   Liantul premium oferă finisajului de redare o rezistență ultravioletă extremă
   Rezistență superioară la apă
   Permeabilitate bună a vaporilor de apă
   Rezistență excelentă la sarcinile atmosferice
   Rezistență pe termen lung la infecția cu alge și mucegai

1   Protecție excelentă și durabilă
2   Menține intensitatea pe termen lung și strălucirea nuanțelor
3   Permite soluții modern de décor athitectural
4   Nuanțe COOL previn supraîncălzirea suprafeței
5   Aplicare și tratament ușor

ETAG 004

ETAG 004
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Unele dintre finisajele de redare JUBIZOL sunt, de asemenea, 
disponibile în nuanțe mai sensibile de violet, care nu sunt 

recomandate pentru suprafețele exterioare. Nuanțele de mai 
jos sunt realizate folosind un pigment special rezistent la UV 

și sunt disponibile numai de la JUB.

Disponibilitate mai 
mare de nuanțe!

460E 460F 470E 470F 500E 500F 510E 510F

460B 460C 460D 470B 470C 470D 500B 500C 500D 510B 510C 510F

Nuanțele de culoare sunt doar cu titlu informativ, un eșantion reprezentativ este indicat în diagrama de culori

Mai multe nuanțe 
disponibile!

Pigtmenții COOL  conțin particule reflectante IR care 
deviază efectiv lumina soarelui și previn astfel încălzirea 

excesivă și alungirea suprafeței fațadei. Tehnologia sofisticată 
COOL încetinește procesul de îmbătrânire a stratului de 

finisare, asigură protecție împotriva razelor UV și a sarcinilor 
meterologice și previne supraîncălzirea clădirii. Nuanțele reci 

sunt marcate cu simbolul afișat și semnul de luminozitate 
Y<25 în diagram de culori JUB Favorite . 

Acolo sunt 44 de nuanțe disponibile în conformitate cu 
diagram de culori a sentimentelor favorite JUB. Toate 

nuanțele COOL sunt disponibile numai de la JUB

Success 65 Success 125 Family 05 Family 35 Family 65 Family 95 Family 125 Family 155 Family 185 Family 215 Family 245

Family 275 Family 305 Faith 05 Faith 65 Faith 95 Faith 155 Beauty 05 Beauty 185 Beauty 245 Beauty 275 Beauty 305

Beauty 335 Beauty 455 Love 65 Love 05 Faith 70 Love 70 Love 10 Family 10 Family 190 Success 70 Family 40

Family 70 Family 130 Family 100 Family 160 Success 100 Success 40 Success 10 Success 15 Success 45 Family 105 Family 135

JUBIZOL Acryl finish S, JUBIZOL Unixil finish S, JUBIZOL CarbonStrong finish S

JUBIZOL Trend finish S 1.5 mm
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

clasa intensive T 2.0 (A, B) cutie plastic 25 kg

Baze EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

omet T 2,0 baza 1000 3838527558066 1003206 cutie plastic 24 kg

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

Alb 1.5 3838527595771 1007254 cutie plastic 25 kg
clasa pastel (E, F) cutie plastic 25 kg
clasa medium (C, D) cutie plastic 25 kg
Alb 2.0 3838527595788 1007255 cutie plastic 25 kg
clasa pastel (E, F) cutie plastic 25 kg
clasa medium (C, D) cutie plastic 25 kg

SUPERIOR SHADE DURABILITY

6.2 Finisaje decorative   |   Finisaje siloxanate

6.2 Finisaje decorative   |   Tencuieli silicatice

Absorbția apei w24 EN 1062-3 (kg/m2 h0,5) < 0,04
clasa W3+

Permeabilitatea vaporilor de apă EN ISO 7783-2 clasa V2

Timp de uscare necesar pentru rezistență la 
precipitații (h) ~ 24

Aditiv de VARĂ / IARNĂ DA

Absorbția apei w24 EN 1062-3 (kg/m2 h0,5) < 0,10
clasa W3+

Permeabilitatea vaporilor de apă EN ISO 7783-2 clasa V1+

Timp de uscare necesar pentru rezistență la 
precipitații (h) ~ 24

JUBIZOL Trend finish 
T 2.0 

Tencuială decorativă 
siloxanată zgâriată

JUBIZOL Silicate 
finish S 1.5 and 2.0 
Tencuială decorativă silicatică fină

Consum: 1.5mm: 2,5 kg/m2 (1 cutie plastic ~ 10,0 m2); 
2.0mm: 3,0 kg/m2 (1 cutie plastic ~ 8,3 m2)

Perioada de utilizare: Cel puțin 12 luni

Nuanțare: Diagrama de culori JUB FF: A-B

Diagrama culorilor JUB Vopsele și randări: nuanțe intense cu 
terminații 0-1

Nuanțe COOL: 44 nuanțe în conformitate cu diagram de culori 
JUB FF și 10 în conformitate cu JUB Vopsele și randuri

Recomandat în sistem:
 JUBIZOL Strong/EPS

Consum: 1.5mm: 2,4 kg/m2 (1 cutie plastic ~ 10,4 m2); 
2.0mm: 2,9kg/m2 (1 cutie plastic ~ 8,6 m2)

Perioada de utilizare: Cel puțin 12 luni

Nuanțare: Diagrama de culori JUB FF: C-F cu*

Diagrama de culori JUB Vopsele și randări: nuanțe cu terminații 
2-5 cu*

Recomandat în sistem:
JUBIZOL Micro Air/MW

Alegere de TOP pentru suprafețele fațadelor cu 
izolație din EPS sau XPS, unde sunt necesare nuanțe mai 
intense, saturate și mai întunecate, care vor fi extrem 
de durabile și permanente, în ciuda expunerii la sarcini 
atmosferice.

   Durabilitate superioară a nuanțelor mai intense care previn 
supraîncălzirea suprafeței 

   O gamă largă de nuanțe intense
   Liantul premium oferă finisajul de redare cu rezistențp extremă la razele 
UV

 Permeabilitate foarte bună a vaporilor de apă
   Rezistență excelentă la sarcinile atmosferice
   Rezistență pe termen lung la infecția cu alge și mucegai

1 Protecție de lungă durată
2 Menține intensitatea pe termen lung și strălucirea nuanțelor
3 Renderul permite soluții modern de décor arhitectural
4 Nuanțele COOL previn supraîncălzirea suprafeței

Alegere de TOP pentru suprafețele fațadelor în 
sistemele JUBIZOL cu izolație din plăci/lame minerale, 
EPS sau XPS, unde este necesară o permeabilitate 
superioară a vaporilor de apă. Protecția decorativă este 
rezistentă la intemperii, ecologică și adecvată și pentru 
suprafețele interioare ale pereților.

  Permeabilitate superioară a vaporilor de apă
  Pentru tratarea și renovarea clădirilor protejate de patrimoniu
  Rezistență pe termen lung la infecția cu alge și mucegai
  Rezistență bună la încărcările atmosferice

1   Protecție excelentă pe termen lung
2   Prietenos cu mediul înconjurător
3   Permeabilitatea superioară la vapori de apă asigură condiții excelente de 

trai
4   Potrivit în special pentru sistemele de difuziune deschisă
5   Aplicare și tratament exceptional de ușor
6   Aderență extrem de bună la suprafață

ETAG 004

SUPERIOR 
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

alb 3838527124360 1002858 cutie plastic 25 kg
clasa pastel (E, F) cutie plastic 25 kg
clasa medium (C, D) cutie plastic 25 kg

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

alb 3838527531113 1002659 cutie plastic 25 kg
clasa pastel (E, F) cutie plastic 25 kg
clasa medium (C, D) cutie plastic 25 kg

FOR 
REVEALS 

AND 
DETAILS

SUPERIOR 
PERMEABILI-
TATEA VAPO-

Absorbția apei w24 EN 1062-3 (kg/m2 h0,5) < 0,10
clasa W3+

Permeabilitatea vaporilor de apă EN ISO 7783-2 clasa V2

Absorbția apei w24 EN 1062-3 (kg/m2 h0,5) < 0,05
clasa W3+

Permeabilitatea vaporilor de apă EN ISO 7783-2 clasa V1+

Timp de uscare necesar pentru rezistență la 
precipitații (h) ~ 24

6.2 Finisaje decorative   |   Tencuieli silicatice

6.2 Finisaje decorative   |   Scop special 

JUBIZOL Silicate 
finish T 2.0 

Tencuială decorativă silicatică zgariată

JUBIZOL Finish S 1.0 
Tencuială decorativă siloxanată fină

Consum: 2.0mm: 2,5 kg/m2 (1 cutie plastic ~ 10,0 m2)

Perioada de utilizare: Cel puțin 12 luni

Nuanțare: Diagrama de culori JUB FF: C-F cu*

Diagrama de culori JUB Vopsele și randări: nuanțe  cu terminații  
2-5 cu*

Recomandat în sistem:

Consum: 1.0mm: 2,1 kg/m2 (1 cutie plastic ~ 11,9 m2)

Perioada de utilizare: Cel puțin 12 luni

Nuanțare: Diagrama culorilor JUB FF: C-F cu*

Diagrama de culori JUB Vopsele și randări: nuanțe cu terminații 
3-5 cu*

Recomandat în sistem:
JUBIZOL EPS/MW

Alegere de TOP  pentru suprafețele fațadelor în sistemele 
JUBIZOL cu izolație din plăci/lame minerale, EPS sau XPS, unde 
este necesară o permeabilitate superioară a vaporilor de apă.
Protecția decorativă este rezistentă la intemperii, ecologică și 
adecvată și pentru suprafețele interioare ale pereților.

   Permeabilitate superioară a vaporilor de apă
   Pentru tratarea și renovarea clădirilor protejate de patrimoniu 
   Rezistență pe termen lung la infecția cu alge și mucegai
   Rezistență bună la încărcările atmosferice

1 Protecție excelentă pe termen lung
2 Prietenos cu mediul înconjurător
3 Permeabilitatea superioară la vapori de apă asigură condiții excelente de trai
4 Potrivit în special pentru sistemele de difuziune deschisă
5 Aplicare și tratament exceptional de ușor
6 Aderență extrem de bună la suprafață 
7 Consum redus de material

Alegere de TOP pentru casele rezidențiale cu izolație 
din plăci minerale/lame, EPS sau XPS, unde este necesar 
un aspect de fațadă foarte neted. Material deosebit de 
potrivit pentru tratarea dezvăluirilor și detaliilor

   Respirabilitate superioară a apei
  Permeabilitate superioară a vaporilor de apă
  Rezistență foarte bună la sarcinile atmosferice
  Rezistență pe termen lung la infecția cu alge și mucegai
  Absorbție scăzută a murdăriei la suprafață

1 Protecție excelentă pe termen lung
2 Consum redus de material
3 Suprafața fațadei rămâne curate mult timp
4 Aderența redusă a prafului și a altor murdări la suprafață 
5 Structură exceptional de fină
6 Aplicarea și tratarea ușoară a detalii
7 O suprafață cu granulație uniformă a finisajului de redare aplicat
8 Aderență excelentă a tuturor substraturilor de construcție fine
9 Consum redus de material
10 Aderența excelentă a beznii protective din oferta JUB
11 Posibilă implementarea structurii fine de fațadă

ETAG 004
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă PAC UM Bazăcoat with 

JUBIZOL UNIGRUND
405P 3838527522395 1002677 cutie plastic 25 kg 180 B
440P 3838527522340 1002678 cutie plastic 25 kg 330 C
445P 3838527516424 1002679 cutie plastic 25 kg 330 A
450P 3838527516431 1002680 cutie plastic 25 kg 330 A
455P 3838527522364 1002681 cutie plastic 25 kg 330 B
470P 3838527522388 1002682 cutie plastic 25 kg 160 D
480P 3838527522357 1002683 cutie plastic 25 kg 010 F
490P 3838527516455 1002684 cutie plastic 25 kg 040 C
495P 3838527516448 1002685 cutie plastic 25 kg 040 D
600 3838527487908 1003741 cutie plastic 25 kg 010 A
605 3838527526294 1002686 cutie plastic 25 kg 010 C
610 3838527487915 1002687 cutie plastic 25 kg 010 B
615 3838527526300 1002688 cutie plastic 25 kg 160 C
625 3838527526317 1002690 cutie plastic 25 kg 300 D
630 3838527487939 1002691 cutie plastic 25 kg 130 D
635 3838527526324 1002692 cutie plastic 25 kg 150 D
640 3838527487946 1002693 cutie plastic 25 kg 060 C
645 3838527526331 1002694 cutie plastic 25 kg 150 C
655 3838527526348 1002696 cutie plastic 25 kg 150 C
660 3838527487960 1002697 cutie plastic 25 kg 170 C
665 3838527526355 1002698 cutie plastic 25 kg 320 C
670 3838527487977 1002699 cutie plastic 25 kg 170 D
675 3838527526362 1002700 cutie plastic 25 kg 120 C
685 3838527526379 1002701 cutie plastic 25 kg 070 B

6.2 Finisaje decorative   |   Finisaje acrilice

Absorbția apei w24 EN 1062-3 (kg/m2 h0,5) < 0,20
clasa W2  

Permeabilitatea vaporilor de apă EN ISO 7783-2 clasa V2

JUBIZOL Kulirplast 
1.8 premium 

Tencuială mecanizată de cuarț colorat

Consum: 4,5 kg/m2 (1 cutie plastic ~ 5,5 m2)

Perioada de utilizare: Cel puțin 18 luni

Nuanțare: 24 de nuanțe de culoare gata de utilizat

Recomandat în sistem:
JUBIZOL Kulirplast

Alergere de TOP pentru suprafețe exterioare și 
interioare puternic expuse. Pe lângă faptul că este cel 
mai obișnuit tratament al soclurilor de fațadă, este și o 
alegere excelentă pentru intrări, coridoare și scări

   Putere mare 
   Rezistență excelentă la sarcini atmosferice
   Rezistență la razele UV
   Rezistența pe termen lung la infecția cu alge și mucegai
   Bună repelență a apei și permeabilitate la vapori de apă
   Selecție largă de nuanțe de culoare

1   Protecție superioară pe termen lung
2   Oferă combinații de culori moderne elegante cu fațada JUBIZOL
3   Absorbție de apă w24 EN 1062-3 (kg/m2 h0,5)
4   Pigmenți granulați cu marmură foarte rezistentă la UV
5   Nuanțe de culoare unice special selectate
6   Aderă bine la toate substraturile de construcție fine

ETAG 004
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

3838527567457 1003094 sticlă plastic 8 0,5 kg

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

3838527565958 1003815 cutie plastic 8 1,25 kg

Temperatura aerului Umiditatea relativă a aerului Cantitatea aditivului adăugat Tipul de randare Potrivit pentru stratul de izolare

1°C do 15°C <95% 1 sticlă plastic (0,50 kg/cutie plastic) JUBOZOL Unixil finish winter S EPS, MW

6.2 Finisaje decorative   |   Aditivi

JUBIZOL Finish
winter additive 

Aditiv de iarnă pentru solidificare

JUBIZOL Finish  
aditiv de vară 

Aditiv de vară pentru un timp 
lung de solidificare

Consumul în medie:

Alegere de TOP pentru suprafețele de fațadă care sunt 
expuse la temperature mai scăzute și umiditate relativ 
ridicată a aerului în timpul implementării finisajului 
decorativ JUBIZOL.

   Posibilă instalare de redare la temperature de la 1 C la 15 C și umiditate 
relativ crescută de până la 95%;

  Asigură rezistență la apariția precipitațiilor la 24 de ore după aplicare.

1   Extinde perioada de implementare a stratului de finisare
2   Oferă o implementare fiabilă și mai eficientă și respectarea termenelor 

limită, indifferent de condițiilr mteorologice
3   Implementarea stratului de finisare este posibilă chiar și în condiții 

meteorologice nefavorabile
4   Facilitează munca și reduce posibilitatea greșelilor în ultimul și cel mai 

vizibil strat al fațadei
5   Aditiv nu afectează modificarea nuanței culorii de redare

Alegere de TOP pentru suprafețele de fațadă care 
sunt expuse vremii cu vânt, temperature de la 25 la 
35°C și umiditate relativ mai mica de 50% în timpul 
implementării finisajului decorativ JUBIZOL.

   Aditiv pentru o durată de viață mai lungă a finisajelor de finisare 
JUBIZOL Acryl/Unixil/Silicone

   Cu aditivul adăugat, durata de viață a vasului este aproximativ dublată

1   Extinde perioada de implementare a stratului de finisare
2   Oferă o implementare fiabilă și mai eficientă și respectarea termenelor 

limită, indiferent de condițiile meteorologice
3   Permite și facilitează instalarea finisajelor de redare decorativă în condiții 

de limită
4   Aditivul nu afectează modificarea nuanței de redare
5   Prevenirea suprapunerilor vizibile în condiții de temperatură ridicată și 

vânt

Perioada de utilizare: Cel puțin 18 luni

Consum: (1 cutie plastic – 2L) added to (1 cutie plastic – 25 
kg of render finish)

Perioada de utilizare: Cel puțin 12 luni
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

alb 3831000230664 1002758 sac 20 kg

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

alb 3831000230640 1002759 sac 20 kg

Permeabilitatea vaporilor de apă 
EN 1015-19, Valoare Sd (m)

< 0,03 (for d = 2,0 mm), clasa I 
(Permeabilitate înaltă a vaporilor 
de apă)

Absorbția apei w24 EN 1062-3 
(kg/m2 h0,5)

< 0,10
clasa W2

Rezistența la compresiune 
EN 1015-11 (MPa)

5,5  
CS III

Protecția la foc A1

6.2 Finisaje decorative   |   Tencuieli minerale

JUBIZOL Mineral 
finish S 1.5 

Tencuială decorativă mineral-fină

Consum: ~ 2,6 kg/m2

Perioada de utilizare: cel puțin 12 luni

Recomandat cu:
REVITALCOLOR, SILICATECOLOR, JUPOL Auriu

Alegere de TOP  pentru tratamentul decorativ al 
suprafețelor interioare și exterioare ale pereților. Potrivit 
pentru suprafețe în care este esențială o permeabilitate 
excelentă a vaporilor de apă.

   O structură cu granulație uniformă a finisajului de redare instalat
   Complet necombustibil (A1)
   Aderență bună la substrat
   Permeabilitate ridicată la vapori de apă
   Rezistență ridicată

1 Rezistență ridicată la sarcini atmosferice
2 Posibilitate mai mica de condensare pe suprafețele interioare
3 Poate fi folosit și pe lână

EN 998-1

JUBIZOL Mineral 
finish T 2.0 

Tencuială decorativă minerală zgariată

Alegere de TOP pentru tratamentul decorativ al 
suprafețelor interioare și exterioare ale pereților. Potrivit 
pentru suprafețe în care este esențială o permeabilitate 
excelentă a vaporilor de apă

   O structură cu granulație uniformă a finisajului de redare instalat
   Complet necombustibil (A1)
   Aderență bună la substrat
   Permeabilitate ridicată la vapori de apă
   Rezistență ridicată 

1 Rezistență ridicată la sarcini armosferice
2 Posibilitate mai mica de condensare pe suprafețele interioare
3 Poate fi folosit și pe lână

Permeabilitatea vaporilor de apă 
EN 1015-19, Valoare Sd (m)

< 0,03 (for d = 2,0 mm), clasa I 
(Permeabilitate înaltă a vaporilor 
de apă)

Absorbția apei w24 EN 1062-3 
(kg/m2 h0,5)

< 0,10
clasa W2

Rezistența la compresiune 
EN 1015-11 (MPa)

5,5  
CS III

Consum: ~ 2,6 kg/m2

Perioada de utilizare: cel puțin 12 luni

Recomandat cu:
REVITALCOLOR, SILICATECOLOR, JUPOL Auriu

EN 998-1
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

1,0 mm alb 3831000200780 1002277 palet 48 20 kg

6.2 Finisaje decorative   |   Tencuieli var-ciment

JUBIZOL Fine 
render 1.0 

Tencuială albă hidrofugă

Alegere de TOP pentru nivelare fină și netezirea 
suprafețelor fațadei care sunt protejate în mod adecvat 
cu streașină și oriunde este esențială o permeabilitate 
excelentă la vapori.

   Complet necombustibil (A1) 
   Suprafață fină și netedă
   Rezistență ridicată la sarcini atmosferice 
   Rezistență ridicată la apă
   Permeabilitate excepțională a vaporilor de apă
   Elasticitate ridicată

1 Poate fi folosit și ca finisaj de redare
2 Posibilitate mai mica de condensare oe suprafețele interioare
3 Aplicare manuală și mecanică 

Permeabilitatea vaporilor de apă 
EN 1015-19, Valoare Sd (m)

< 0,12 (for d = 6 mm), clasa I 
(Permeabilitate înaltă a vaporilor 
de apă)

Absorbția apei w24 EN 1062-3 
(kg/m2 h0,5)

<0,20
clasa W2

Rezistența la compresiune 
EN 1015-11 (MPa)

>2,0
CS II

Consum: de la 1,3 până la 1,4 kg/m2

Perioada de utilizare: cel puțin 6 luni

Recomandat cu:
Toate vopselele de fațadă

EN 998-1
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

gri 3838527487151 1002653 palet 48 20 kg

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

gri 3838527603346 1008900 palet 42 25 kg

Culoare gri

Pot life (min) 120 - 180

Consumul în medie (kg/m2/mm) 1,22

Maximum grain (mm) 0,5

µ coeficient < 40

Valoare Sd (grosime = 5mm) (m)
< 0,12 - Permeabilitate 
înaltă a vaporilor 
de apă

Absorbția apei w24 (kg/m2h0,5) < 0,03 

HIGH 
EFFICACY

6.3 Adezivi și mortare adezive

JUBIZOL Ultralight fix 
Mortar adeziv ușor

Consum: (A) pentru fixare; (B) pentru bază 
- Plăci EPS: (A) = 3,5 – 5 kg/m2; (B) = 4,5 kg/m2,  
- Lână minerală: (A) = 3,5 – 5 kg/m2 ; (B) = 7,0 kg/m2

Perioada de utilizare: cel puțin 12 luni

Recomandat cu:
JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Nano finish, AKRIL 
Emulsio

Recomandat în sistem:
JUBIZOL Premium/MW

Alegere de TOP unde este necesară o aplicare mai 
groasă și o nivelare mai ușoară a stratului de bază în 
sistemele de fațadă cu izolație EPS, XPS și MW. Potrivit 
pentru clădiri prefabricate, permite fixarea pe plăci OSB, 
precum și fixarea și implementarea stratului de bază pe 
plăcile din fibră de lemn.

   Excepțional de ușor de aplicat
   Eficacitate ridicată
   Posibilă aplicare mai groasă de până la 8mm 
   Mortar adeziv cu caracteristici izolante 
   Permeabilitate excelentă a vaporilor de apă

1   Eficacitate ridicată
2   Bună elasticitate
3   Durabilitate excelentă
4   Posibilitate de aplicare mai groasă de până la 8 mm, de asemenea, pe 

suporturi minerale
5   Finalizarea mai rapidă a grosimii necesare
6   Manipulare și transport mai ușoare

EN 998-1

FOR MOST HIGHLY STRESSED SURFACES

JUBIZOL Strong fix 
Mortar adeziv

micro-întărit

Alegere de TOP unde este necesară rezistența 
suplimentară la impact  (grindină, socluri, clădiri 
publice). Pentru fixarea plăcilor de izolare și 
implementarea stratului de bază în sistemele de fațadă 
cu izolație EPS, XPS și MW.

  Rezistent la impact și la grindină 
  Adițional micro-întărit 
  Elasticitate excepțională
  Permeabilitate excelentă a vaporilor de apă

1   Rezistență excelentă la impact și flexibilitate excepțională
2   Baza potrivită pentru nuanțe intense de finisaje de redare
3   Durată de viață mai lungă (garanție de 25 de ani în sistemul JUBIZOL 

STRONG)
4   Rezistență și elasticitate superioare, un sistem pentru clădiri care necesită 

rezistență la sarcini mecanice crescute (școli, creșe)
5   Rezistență excepțională, caracteristici excelente de aplicare
6   Excelent pentru toate tipurile de substraturi și căptușeli
7   De asemenea, pentru Jubizol Horizontal

Culoare gri

Pot life (min) 120 - 180

Consumul în medie (kg/m2/mm) 1,5

Maximum grain (mm) 0,5

µ coeficient < 50

Valoare Sd (grosime = 5mm) (m)
< 0,15 - Permeabilitate 
înaltă a vaporilor 
de apă

Absorbția apei w24 (kg/m2h0,5) < 0,20

Consum: (A) pentru fixare; (B) pentru bază 
- Plăci EPS: (A) = 3,5 – 5 kg/m2; (B) = 4,5 kg/m2,  
- Lână minerală: ((A) = 3,5 – 5 kg/m2 ; (B) = 7,0 kg/m2

Perioada de utilizare: cel puțin 12 luni

Recomandat cu:
JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Unixil finish, AKRIL 
Emulsion

Recomandat în sistem:
JUBIZOL Strong/Horizontal

EN 998-1
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

alb 3838527603353 1008901 palet 42 25 kg

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

gri 3838527603322 1008898 palet 42 25 kg

SUPERIOR PERMEABILITATEA VAPORILOR DE APĂ

6.3 Adhesives and adhesive mortars

JUBIZOL Microair fix 
Mortar adeziv alb

Permeabil la vapori de apă

Alegere de TOP pentru fixarea plăcilor de izolare și 
implementarea stratului de bază în sistemele de fațadă 
cu izolație EPS unde este necesară o permeabilitate 
excelentă a vaporilor de apă.

   Mortar adeziv alb
   Permeabilitate ridicată la vapori de apă
   Rezistență ridicată
   Permeabilitate superioară a vaporilor de apă

1   Aspect atractiv din punct de vedere estetic al fațadei înainte de aplicarea 
stratului de finisare

2   Culoarea alba previne supraîncălzirea plăcilor izolante
3   Implementarea mai ușoară a stratului de armare

Culoare alb

Pot life (min) 120 - 180

Consumul în medie (kg/m2/mm) 1,5

Maximum grain (mm) 0,5

µ coeficient ~ 25

Valoare Sd (grosime = 5mm) (m)
~ 0,045 - Permeabili-
tate înaltă a vaporilor 
de apă

Consum: pentru fixare = 3,5 – 5 kg/m2; pentru bază  = 4,5 
kg/m2

Perioada de utilizare: Cel puțin 9 luni

Recomandat cu:
JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicate finish, AKRIL 
Emulzija

Recomandat în sistem:
JUBIZOL Micro Air/EPS

EN 998-1

THE
ALLROUNDER

JUBIZOL Adhesive 
mortar 

Mortar adeziv premium (îmbogățit)

Consum: (A) pentru fixare; (B) pentru bază 
- Plăci EPS: (A) = 3,5 – 5 kg/m2; (B) = 4,5 kg/m2  
- Lână minerală: (A) = 3,5 – 5 kg/m2 ; (B) = 7,0 kg/m2

Perioada de utilizare: Cel puțin 12 luni

Recomandat cu:
JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicone finish, AKRIL 
Emulsion

Recomandat în sistem:
JUBIZOL MW/Premium

Alegere de TOP pentru fixarea plăcilor de izolare 
implementarea stratului de bază în sistemele de fațadă 
cu izolație EPS, XPS și MW. Potrivit pentru prefabricate 
clădiri, permite fixarea pe plăci OSB, precum și fixarea 
și implementarea stratului de bază pe plăcile din fibră 
de lemn

   Utilizare multifuncțională pentru lucrări de fațadă
  Mortar îmbogățit cu microfibră
  Elasticitate superioară
  Absorbție scăzută a apei
  Permeabilitate excelentă a vaporilor de apă

1 Calitate recunoscută în mod tradițional
2 Rezistență excelentă la impact
3 Durabilitate superioară chiar și în condiții meteorologice extreme
4 Aderență superioară la toate tipurile de substraturi și căptușeli
5 Aderență superioară a tuturor tipurilor de straturi de finisare
6 Caracteristici excepționale ale aplicației și utilizare multifuncțională

Culoare gri

Pot life (min) 120 - 180

Consumul în medie (kg/m2/mm) 1,5

Maximum grain (mm) 0,5

µ coeficient < 50

Valoare Sd (grosime = 5mm) (m) < 0,14 - Permeabilitate 
înaltă a vaporilor de apă

Absorbția apei w24 (kg/m2h0,5) < 0,10 

ETAG 004
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

gri 3838527603360 1008902 palet 42 25 kg

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

gri 3838527603377 1008903 palet 42 25 kg

UNDER WINTERY CONDITIONS

6.3 Adezivi și mortare adezive

JUBIZOL Adhesive 
mortar Winter 

Mortar adeziv pentru condiții de iarnă

Consum: (A) pentru fixare; (B) pentru bază 
- Plăci EPS: (A) = 3,5 – 5 kg/m2; (B) = 4,5 kg/m2  
- Lână minerală: (A) = 3,5 – 5 kg/m2 ; (B) = 7,0 kg/m2

Perioada de utilizare: Cel puțin 12 luni

Recomandat cu:
JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicone finish, AKRIL 
Emulsion

Recomandat în sistem:
JUBIZOL MW/Premium

Alegere de TOP pentru condiții de iarnă cu temperature 
de până la -10°C. Potrivit pentru fixarea plăcilor de 
izolare și implementarea stratului de bază în sistemele 
de fațadă cu izolație EPS, XPS și MW. Potrivit pentru 
clădiri prefabricate, permite fixarea și implementarea 
stratului de bază pe plăcile din fibră de lemn.

  Poate fi instalat la temperature de până la -10 C și la umiditate crescută 
a aerului (până la  80 %)

  Utilizare universală pentru toate tipurile de izolație (EPS, XPS, MW) 
  Uscare rapidă
  Permeabilitate excelentă a vaporilor de apă

1   Asigură o implementare de calitate a fațadelor și în condiții de iarnă
2   Sezon de construcție mai lung
3   Ediția de iarnă-durabilitate superioară
4   Uscare inițială rapidă la temperature scăzute și umiditate ridicată
5   Previne înghețarea mortarului înainte de a se solidifica, reduce costurile 

forței de muncă (sezon mai lung)
6   Implementarea rapidă a următorului strat

Culoare gri

Pot life (min) 30

Consumul în medie (kg/m2/mm) 1,5

Maximum grain (mm) 0,5

µ coeficient < 50

Valoare Sd (grosime = 5mm) (m)
< 0,14 - Permeabilitate 
înaltă a vaporilor 
de apă

Absorbția apei w24 (kg/m2h0,5) < 0,10 

ETAG 004

OUTSTANDING APPLICATION

JUBIZOL Adhesive 
mortar Coarse

Mortar adeziv cu granulație grosieră

Alegere de TOP pentru fixarea plăcilor de izolare 
și implementarea stratului de bază în sistemele de 
fațadă cu izolație EPS, XPS și MW. Potrivit pentru clădiri 
prefabricate, permite fixarea și implementarea stratului 
de bază pe plăcile din fibră de lemn.

   Utilizare multifuncțională pentru toate tipurile de izolație (EPS, XPS, 
MW) 

   Materialele de umplură grosiere asigură o grosime mai uniformă a 
stratului

   Aplicare excelentă
   Permeabilitate excelentă a vaporilor de apă 

1   Este mai ușor să asigurați grosimea corectă a stratului de armare
2   Rezistență ridicată
3   Durabilitate superioară
4   Nivelare mai ușoară a suprafeței (gletare), control al grosimii la aplicare
5   Strat de bază, aderență excepțională a tuturor tipurilor de straturi de 

finisare datorită unei structure mai grosiere
6   Furnizarea mai ușoară a suprafeței fără contacte de plasă vizibile

Consum: (A) pentru fixare; (B) pentru bază 
 - Plăci EPS: (A) = 3,5 – 5 kg/m2; (B) = 4,5 kg/m2,  
- Lână minerală: (A) = 3,5 – 5 kg/m2 ; (B) = 7,0 kg/m2

Perioada de utilizare: cel puțin 12 luni

Recomandat cu:
JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicone finish, AKRIL 
Emulsion

Recomandat în sistem:
JUBIZOL MW/Premium

Culoare gri

Pot life (min) 120 - 180

Consumul în medie (kg/m2/mm) 1,5

Maximum grain (mm) 1

µ coeficient < 20

Valoare Sd (grosime = 5mm) (m)
< 0,06 - Permeabilitate 
înaltă a vaporilor 
de apă

ETAG 004
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

gri 3838527603384 1008904 palet 42 25 kg

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

gaben - gri 3838527603339 1008899 palet 42 25 kg

TOP CONTRACTOR CHOICE

EA S I E R  A P P L I C AT I O N

LAŽJA APLIKACIJA

6.3 Adezivi și mortare adezive

JUBIZOL EPS adhesive 
mortar

Mortar adeziv numai pentru EPS

Alegere de TOP  pentru fixarea plăcilor de izolare și 
implementarea stratului de bază în sistemele de fațadă 
cu izolație EPS.

   Alegerea principal a contractorului printer mortarele adezive JUBIZOL
   Aderență excelentă la EPS
   Permeabilitate bună la vapori de apă
   Elasticitate ridicată

1   Raport calitate- preț ideal
2   Durabilitate excelentă
3   Ușor de utilizat
4   Util atât pentru fixarea, cât și pentru implementarea stratului de bază
5   Oferă o bună aderență la toate tipurile de straturi de finisare

Consum: pentru fixare = 3,5 – 5 kg/m2; pentru bază = 4,5 
kg/m2

Perioada de utilizare: Cel puțin 9 luni

Recomandat cu:
JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Acryl finish, AKRIL 
Emulsion

Recomandat în sistem:
JUBIZOL EPS

Culoare gri

Pot life (min) 120 - 180

Consumul în medie (kg/m2/mm) 1,5

Maximum grain (mm) 0,5

µ coeficient < 20

Valoare Sd (grosime = 5mm) (m)
< 0,06 - Permeabili-
tate înaltă a vaporilor 
de apă

ETAG 004

JUBIZOL Adhesive 
Adeziv pentru fațadă

Consum:    
- Plăci EPS =  3,5 – 5 kg/m2, 
- Lână minerală: (  = 3,5 – 5 kg/m2

Perioada de utilizare: Cel puțin 9 luni

Recomandat cu:
UBIZOL Unigrund, AKRIL Emulsion, AKRINUL 
Super grip

Recomandat în sistem:
JUBIZOL EPS/MW

Alegere de TOP pentru atașarea plăcilor de izolație 
EPS și MW pe diferite tipuri de substraturi.

   Aderență bună la plăcile de izolație și la toate tipurile de suporturi de 
perete

1   Alegere rentabilă
2   Ușor de instalat
3   Aderență bunt la toate tipurile de suporturi de perete
4   Rezistență adezivă bună

Culoare gaben - gri

Pot life (min) 120 - 180

Consumul în medie (kg/m2/mm) 1,5

Maximum grain (mm) 0,5

µ coeficient < 50

Valoare Sd (grosime = 5mm) (m) < 0,10

EN 998-1
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Descrierea caracteristicilor EPS F-G0 EPS F-G1 EPS F-G2 EPS F-G3 EPS F 035-
W0 EPS F 035-W1 EPS F-W0 EPS F-W1 EPS F-W2 EPS F-W3

JUBIZOL 
EPS F Effect 
Plus

EPS STRONG 
PREMIUM

EPS STRONG 
Grafit

Nr. capacității de izolație 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 5 3 5
Grosime disponibilă 1 cm - 30 cm 5 cm - 20 cm 5 cm - 20 cm 12 cm 20 cm 1 cm - 30 cm 5 cm - 20 cm 1 cm - 30 cm 5 cm - 20 cm 5 cm - 20 cm 15 cm - 20 cm 10 cm - 20 cm 2 cm - 25 cm 3 cm - 25 cm
Coef de transmisie termică 0.031 0.031 0.031 0.031 0.035 0.035 0.039 0.039 0.039 0.039 0.031 0.036 0.031
Rezistența tracțiune [kPa] 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Rezistența la compresiune [kPa] 80 80 80 80 80 80 70 70 70 70 80 100 100

Caracteristici principale

Avantaje pentru investitor

Avantaje pentru contractor

   Economii majore cu încălzirea în timpul iernii și răcirea în timpul verii
   Auto-stingere și inerție
   Gama largă de utilizare 
   Permeabilă la vapori de apă
   Aceeași lambda pentru toate grosimile
   Stabil dimensional
   Durabil

1  Economisirea energiei
2  Ecologic acceptabil
3  Sarcina extrem de redusă a structurii de construcție,
4 Cantitatea minima de deșeuri și posibilitatea reciclării,
5  Caracteristici de calitate neschimbate chiar și după decenii secular de exploatare

1  Ușor de utilizat
2  Auto-stingere
3  O gamă largă de utilizare
4  Instalare posibilă chiar dacă intră în contact cu apa
5  Ușor de utilizat în timpul tratamentului

6.4 Plăci de izolare

   EPS are caracteristici mecanice excelente, este un isolator termic și fonic exceptional și are cel mai 
bun raport preț-izolație termică de pe piață;

   EPS este un material foarte durabil care nu se dezintegrează și a fost instalat îm sistemele de 
fațade de zeci de ani- s-a dovedit prin teste din viața reală că caracteristicile sale fizice nu se 
modifică în timp;

   EPS are o absorbție foarte scăzută a apei, de asemenea, apa și umezeala nu afectează proprietățile 
sale mecanice, ceea ce înseamnă că izolația EPS este, de asemenea, rezistentă la inundații;

   EPS are o permeabilitate mai mare la vapori decât lemnul;
   98% din EPS constă din aer și doar 2% din polistiren;
   EPSnu conține și nu eliberează în timpul producției, substanțe care diminuează ozonul; 
   EPS este 100% reciclabil;
   EPS se auto-stinge și este clasificat ca și clasă de incendiu B-d1 în cadrul sistemului de fațadă; 
Tratament ușor în timpul instalării (tăiere șlefuire);

   Marea majoritate a fațadelor de pe piață sunt izolate cu izolație EPS.

Izolație EPS 
Avantajele izolației EPS
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Grosime EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

1 cm 3838527457383 1002334 pachet 25,0 m2 1 m2
2 cm 3838527457390 1002335 pachet 12,5 m2 1 m2
3 cm 3838527457406 1002336 pachet 8,0 m2 1 m2
4 cm 3838527457413 1002337 pachet 6,0 m2 1 m2
5 cm 3838527451657 1002338 pachet 5,0 m2 1 m2
6 cm 3838527457437 1002339 pachet 4,0 m2 1 m2
8 cm 3838527457451 1002341 pachet 3,0 m2 1 m2
10 cm 3838527457475 1002343 pachet 2,5 m2 1 m2
12 cm 3838527457499 1002345 pachet 2,0 m2 1 m2
13 cm 3838527457505 1003661 pachet 2,0 m2 1 m2
13,5 cm 3838527651620 1010618 pachet 2,0 m2 1 m2
14 cm 3838527457512 1002346 pachet 2,0 m2 1 m2
15 cm 3838527457529 1002347 pachet 1,5 m2 1 m2
16 cm 3838527457536 1002348 pachet 1,5 m2 1 m2
18 cm 3838527457550 1002349 pachet 1,5 m2 1 m2
20 cm 3838527457574 1002350 pachet 1,5 m2 1 m2
22 cm 3838527457598 1002351 pachet 1,0 m2 1 m2
24 cm 3838527457611 1002353 pachet 1,0 m2 1 m2
25 cm 3838527457628 1002354 pachet 1,0 m2 1 m2
26 cm 3838527457635 1004754 pachet 1,0 m2 1 m2
28 cm 3838527457659 1004151 pachet 1,0 m2 1 m2
30 cm 3838527457673 1002355 pachet 1,0 m2 1 m2

6.4 Plăci de izolare   |   Grafit EPS

JUBIZOL EPS F-G0 
Plăci EPS din grafit cu izolație 

îmbunătățită cu 20%.

Cod tehnic: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-
)1-BS125-TR150-CS(10)80

Recomandat cu:
JUBIZOL Adhesive mortar/Strong fix/Microair fix, 
others also possible 

Recomandat în sistem:
JUBIZOL Premium

Alegere de TOP pentru implementarea izolației 
termice în sistemele de fațadă cu strat subțire de contact 
în cele mai exigente condiții de exploatare.

  Izolație cu 20% mai bună
  Contribuie la spațiul de locuit datorită grosimilor mai mici

1   Pereții mai subțiri reduc costurile la achiziționarea de elemente 
suplimentare de fațadă (prajuri, ancore)

2   Permite implementarea cu eaVes minime
3   Deținător de sisteme cu o garanție de 25 de ani
4   Produs tehnologic avansat
5   Face parte din sistemul de casă passive (PaSSIVHAUS)
6   Este necesară o cantitate mai mica și, prin urmare, mai puțină manipulare 

și transport
7   Lucrați mai puțin cu ancorarea (ancore mai scurte)

Coeficientul de conductivitate 
termică 0.031

Rezistența la tracțiune [kPa] 150

Rezistența la compresiune (kPa) 80

Fațadă P
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Grosime EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

5 cm 3838527457680 1002356 pachet 5,0 m2 1 m2
6 cm 3838527457697 1002357 pachet 4,0 m2 1 m2
8 cm 3838527457710 1002359 pachet 3,0 m2 1 m2
10 cm 3838527457734 1002360 pachet 2,5 m2 1 m2
12 cm 3838527457758 1002361 pachet 2,0 m2 1 m2
13 cm 3838527451992 1004142 pachet 2,0 m2 1 m2
13,5 cm 3838527651736 1010706 pachet 2,0 m2 1 m2
14 cm 3838527457772 1002362 pachet 2,0 m2 1 m2
15 cm 3838527457789 1002363 pachet 1,5 m2 1 m2
16 cm 3838527457796 1002364 pachet 1,5 m2 1 m2
18 cm 3838527457819 1004761 pachet 1,5 m2 1 m2
20 cm 3838527457833 1004763 pachet 1,5 m2 1 m2

Grosime EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

5 cm 3838527457949 1002365 pachet 5,0 m2 1 m2
6 cm 3838527457956 1003684 pachet 4,0 m2 1 m2
8 cm 3838527457970 1002366 pachet 3,0 m2 1 m2
10 cm 3838527457994 1002368 pachet 2,5 m2 1 m2
12 cm 3838527458014 1002369 pachet 2,0 m2 1 m2
13,5 cm 3838527652207 1010841 pachet 2,0 m2 1 m2
14 cm 3838527458038 1002370 pachet 2,0 m2 1 m2
15 cm 3838527458045 1002371 pachet 1,5 m2 1 m2
16 cm 3838527458052 1004766 pachet 1,5 m2 1 m2
18 cm 3838527458076 1004768 pachet 1,5 m2 1 m2
20 cm 3838527458090 1004770 pachet 1,5 m2 1 m2

6.4 Plăci de izolare   |   Grafit EPS

JUBIZOL EPS F-G1 
Plăci EPS din grafit cu izolație 

îmbunătățită cu 20%

Cod tehnic: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-
)1-BS125-TR150-CS(10)80

Recomandat cu:
JUBIZOL Adhesive mortar/Strong fix/Microair fix, 
others also possible 

Recomandat în sistem:
JUBIZOL Premium

Alegere de TOP pentru implementarea izolației termice, 
în sistemele de fațadă cu strat subțire de contact, unde se 
așteaptă o alungire și contracție termică majoră.

   Suprapunerea ideală a plăcilor pentru a preveni podurile termice
 20 % izolație mai bună
 Contribuie la spațiul de locuit datorită grosimilor mai mici

1   Pereții mai subțiri reduc costurile la achiziționarea de elemente 
suplimentare de fațadă (praguri, ancore)

2   Permite implementarea cu eaVes minime
3   Deținător de sisteme cu o garanție de 25 de ani
4   Produs tehnologic avansat
5   Face parte din sistemul de casă pasiv (Passivhaus)
6   Este necesară o cantitate mai mica și, prin urmare, mai puțină manipulare 

și transport
7  Ușor de instalat datorită contactului excelenttransport

Coeficientul de conductivitate 
termică 0.031

Rezistența la tracțiune [kPa] 150

Rezistența la compresiune (kPa) 80

Fațadă P

JUBIZOL EPS F-G2 
Fațadă grafit EPS cu izolație 

îmbunătățită cu 20% cu găuri

Cod tehnic: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-
)1-BS125-TR150-CS(10)80

Recomandat cu:
JUBIZOL Microair fix /Adhesive mortar/Strong fix, 
others also possible 

Recomandat în sistem:
JUBIZOL Micro Air/ Premium

Alegere de TOP pentru implementarea izolației 
termice în sistemele de fațadă cu strat subțire de contact 
în care esye necesară o permeabilitate sporită la vapori.

   Permeabilitate ridicată la vapori de apă 
   20 % izolare mai bună
   Contribuie la spațiul de locuit datorită grosimilor mai mici

1   Pereții mai subțiri reduc costurile la achiziționarea elementelor 
suplimentare de fațadă (praguri, ancore)

2   Compatibil cu alte material permeabile la vapori
3   Este necesară o cantitate mai mica și, prin urmare, mai puțină manipulare 

și transport

Coeficientul de conductivitate 
termică 0.031

Rezistența la tracțiune [kPa] 150

Rezistența la compresiune (kPa) 80

Fațadă P
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Grosime EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

13,5 cm 3838527653143 1010986 pachet 2,0 m2 1 m2
15 cm 3838527458205 1002372 pachet 1,5 m2 1 m2
16 cm 3838527458212 1004771 pachet 1,5 m2 1 m2
18 cm 3838527458236 1004773 pachet 1,5 m2 1 m2
20 cm 3838527458250 1002373 pachet 1,5 m2 1 m2

6.4 Plăci de izolare   |   Grafit EPS

JUBIZOL EPS F-G3 
Plăci EPS din grafit cu izolație îmbunătățită 

cu 20% cu crestături de relief

Cod tehnic: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-
)1-BS125-TR150-CS(10)80

Recomandat cu:
JUBIZOL Adhesive mortar/Strong fix/Microair fix, 
others also possible 

Recomandat în sistem:
JUBIZOL Premium

Alegere de TOP pentru implementarea izolației 
termice în sistemele de fațadă cu strat subțire de contact 
expuse la sarcini crescute de temperatură.

  Crestăturile de relief care stabilizează temperatura 
  20 % izolare mai bună

1 Pereții mai subțiri reduc costurile la achiziționarea de elemente 
suplimentare de fațadă (praguri, ancore)
2 Crestăturile stabilizează sarcinile de temperatură
3 Este necesară o cantitate mai mica și, prin urmare, mai puțină manipulare 
și transport

Coeficientul de conductivitate 
termică 0.031

Rezistența la tracțiune [kPa] 150

Rezistența la compresiune (kPa) 80

Fațadă P
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Grosime EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

1 cm 3838527584621 1005045 pachet 25,0 m2 1 m2
2 cm 3838527584638 1005046 pachet 12,5 m2 1 m2
3 cm 3838527584645 1005047 pachet 8,0 m2 1 m2
4 cm 3838527584652 1005048 pachet 6,0 m2 1 m2
5 cm 3838527599007 1004024 pachet 5,0 m2 1 m2
6 cm 3838527584669 1005049 pachet 4,0 m2 1 m2
8 cm 3838527599175 1003902 pachet 3,0 m2 1 m2
10 cm 3838527599168 1003905 pachet 2,5 m2 1 m2
12 cm 3838527599151 1003906 pachet 2,0 m2 1 m2
14 cm 3838527599304 1003717 pachet 2,0 m2 1 m2
15 cm 3838527599144 1003907 pachet 1,5 m2 1 m2
15,5 cm 3838527651668 1010621 pachet 1,5 m2 1 m2
16 cm 3838527599137 1003908 pachet 1,5 m2 1 m2
18 cm 3838527543147 1004308 pachet 1,5 m2 1 m2
20 cm 3838527584744 1005057 pachet 1,5 m2 1 m2
22 cm 3838527584768 1005059 pachet 1,0 m2 1 m2
24 cm 3838527584782 1005061 pachet 1,0 m2 1 m2
26 cm 3838527584805 1005063 pachet 1,0 m2 1 m2
28 cm 3838527584829 1005065 pachet 1,0 m2 1 m2
30 cm 3838527584843 1005067 pachet 1,0 m2 1 m2

EASY
TREATMENT 

6.4 Plăci de izolare   |   EPS alb

JUBIZOL EPS F 035-W0 
Plăci EPS alb cu îmbunătățirea izolării

Cod tehnic: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-
)1-BS125-TR150-CS(10)80

Recomandat cu:
JUBIZOL EPS Adhesive mortar/EPS Adhesive/
Strong fix, others also possible 

Recomandat în sistem:
JUBIZOL EPS/ Strong system

Alegere de TOP pentru implementarea izolației 
termice în sistenele de fațadă cu strat subțire de contact 
în cazul în care au crescut este necesară rezistența la 
deteriorarea impactului și se așteaptă o alungire și 
contracție termică majoră.

   Ușor de șlefuit, tăiat și modelat 
   Protecție termică îmbunătățită 
   Stabilitate dimensională foarte bună

1   Izolație îmbunătățită
2 Este necesară o grosime mai mică cu 2 cm mai puțin pentru 
aceleași caracteristici ca la EPS f-w
3 Costuri reduse la achiziționarea de elemente suplimentare de fațadă
4 Permite implementarea cu eaVes minime
5 Tratament uțor (șlefuire, tăiere, modelare)
6 Este necesară o grosime mai mică
7 Combinație ideală cu plăci MW (aceeași lambda ca MW)
8 Rezistență și fermitate ridicate

Coeficientul de conductivitate 
termică 0.035

Rezistența la tracțiune [kPa] 150

Rezistența la compresiune (kPa) 80

Fațadă P
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Grosime EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

5 cm 3838527573403 1006085 pachet 5,0 m2 1 m2
10 cm 3838527593326 1006723 pachet 2,5 m2 1 m2
12 cm 3838527584263 1004464 pachet 2,0 m2 1 m2
14 cm 3838527603735 1009022 pachet 2,0 m2 1 m2
15 cm 3838527594293 1007037 pachet 1,5 m2 1 m2
15,5 cm 3838527653167 1010988 pachet 1,5 m2 1 m2
16 cm 3838527603728 1009021 pachet 1,5 m2 1 m2

EASY
TREATMENT 

6.4 Plăci de izolare   |   EPS alb

JUBIZOL EPS F 035-W1 
Fațadă verde EPS cu rabat 

cu izolație îmbunătățită

Cod tehnic: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-
)1-BS115-TR150-CS(10)80

Recomandat cu:
JUBIZOL EPS Adhesive mortar/EPS Adhesive/
Strong fix, others also possible 

Recomandat în sistem:
JUBIZOL EPS/ Strong system

Alegere de TOP pentru implementarea izolației 
termice în sistemele de fațadă cu strat subțire de contact 
în cazul în care au crescut este necesară rezistența la 
deteriorarea impactului și se așteaptă o alungire și 
contracție termică majoră.

   Tratament ușor (șlefuire, tăiere, modelare) 
   Protecție termică îmbunătățită
   Suprapunere ideală a plăcilor pentru a preveni podurile termice

1   Izolație îmbunătățită
2  Este necesară o grosime mai mică-cu 2 cm mai puțin pentru aceleași 
caracteristici ca la EPS f-w
3   Costuri reduse la achiziționarea de elemente suplimentare de fațadă 

(praguri, ancore)
4   Permite implementarea cu eaVes minime
5   Previne apariția podurilor termice
6   Tratament ușor (șlefuire, tăiere, modelare)
7   Compact și stabil
8   Este necesară o grosime mai mică
9   Combinație ideală cu plăci MW (aceeași lambda ca  MW)

Coeficientul de conductivitate 
termică 0.035

Rezistența la tracțiune [kPa] 150

Rezistența la compresiune (kPa) 80

Fațadă P
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Grosime EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

1 cm 3838527458366 1002374 pachet 25,0 m2 1 m2
2 cm 3838527458373 1002375 pachet 12,5 m2 1 m2
3 cm 3838527458380 1002376 pachet 8,0 m2 1 m2
4 cm 3838527458397 1002377 pachet 6,0 m2 1 m2
5 cm 3838527452630 1002378 pachet 5,0 m2 1 m2
6 cm 3838527458410 1002379 pachet 4,0 m2 1 m2
8 cm 3838527458434 1002381 pachet 3,0 m2 1 m2
10 cm 3838527458458 1002383 pachet 2,5 m2 1 m2
12 cm 3838527458472 1002385 pachet 2,0 m2 1 m2
14 cm 3838527458496 1002387 pachet 2,0 m2 1 m2
15 cm 3838527458502 1002388 pachet 1,5 m2 1 m2
16 cm 3838527458519 1002389 pachet 1,5 m2 1 m2
17 cm 3838527458526 1002390 pachet 1,5 m2 1 m2
18 cm 3838527458533 1002391 pachet 1,5 m2 1 m2
20 cm 3838527458557 1002393 pachet 1,5 m2 1 m2
22 cm 3838527458571 1002394 pachet 1,0 m2 1 m2
24 cm 3838527458595 1002396 pachet 1,0 m2 1 m2
25 cm 3838527458601 1002397 pachet 1,0 m2 1 m2
26 cm 3838527458618 1002398 pachet 1,0 m2 1 m2
28 cm 3838527458632 1004525 pachet 1,0 m2 1 m2
30 cm 3838527458656 1002399 pachet 1,0 m2 1 m2

6.4 Plăci de izolare   |   EPS alb

JUBIZOL EPS F-W0 
Placi albe EPS

Cod tehnic: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-
)1-BS115-TR150-CS(10)70

Recomandat cu:
toate tipurile de mortar adeziv / adeziv JUBIZOL

Recomandat în sistem:
JUBIZOL EPS/ Strong system

Alegere de TOP pentru implementarea izolației 
termice, sistemelor de fațadă în contact cu strat subțire, 
caracterizate prin construcție rapidă și economică, 
precum și o durată lungă de viață.

  Ușor de folosit

Coeficientul de conductivitate 
termică 0.039

Rezistența la tracțiune [kPa] 150

Rezistența la compresiune (kPa) 70

Fațadă P
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Grosime EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

5 cm 3838527458922 1002412 pachet 5,0 m2 1 m2
6 cm 3838527458939 1002413 pachet 4,0 m2 1 m2
8 cm 3838527458953 1002414 pachet 3,0 m2 1 m2
10 cm 3838527458977 1002415 pachet 2,5 m2 1 m2
12 cm 3838527458991 1002417 pachet 2,0 m2 1 m2
14 cm 3838527459011 1002418 pachet 2,0 m2 1 m2
15 cm 3838527459028 1002419 pachet 1,5 m2 1 m2
16 cm 3838527459035 1002420 pachet 1,5 m2 1 m2
17 cm 3838527459042 1004535 pachet 1,5 m2 1 m2
18 cm 3838527459059 1004536 pachet 1,5 m2 1 m2
20 cm 3838527459073 1002421 pachet 1,5 m2 1 m2

Grosime EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

5 cm 3838527458663 1002400 pachet 5,0 m2 1 m2
6 cm 3838527458670 1002401 pachet 4,0 m2 1 m2
8 cm 3838527458694 1002402 pachet 3,0 m2 1 m2
10 cm 3838527458717 1002404 pachet 2,5 m2 1 m2
12 cm 3838527458731 1002405 pachet 2,0 m2 1 m2
14 cm 3838527458755 1002407 pachet 2,0 m2 1 m2
15 cm 3838527458762 1002408 pachet 1,5 m2 1 m2
16 cm 3838527458779 1002409 pachet 1,5 m2 1 m2
17 cm 3838527458786 1004530 pachet 1,5 m2 1 m2
18 cm 3838527458793 1002410 pachet 1,5 m2 1 m2
20 cm 3838527458816 1002411 pachet 1,5 m2 1 m2

6.4 Plăci de izolare   |   EPS alb

JUBIZOL EPS F-W1 
Fațadă albă EPS cu rabat

JUBIZOL EPS F-W2 
Placi albe EPS cu găuri

Cod tehnic: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-
)1-BS115-TR150-CS(10)70

Recomandat cu:
toate tipurile de mortar adeziv / adeziv JUBIZOL

Recomandat în sistem:
JUBIZOL EPS/ Strong system

Cod tehnic: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-
)1-BS115-TR150-CS(10)70

Recomandat cu:
JUBIZOL Microair fix, toate celelalte sunt posibile

Recomandat în sistem:
JUBIZOL Micro Air

Alegere de TOP pentru implementarea izolației 
termice, în sistemele de fațadă cu strat subțire de 
contact, unde se așteaptă o alungire și contracție 
termică majoră.

   Suprapunerea ideală a plăcilor pentru a preveni podurile termice

1   Previne apariția podurilor termice

Alegere de TOP pentru implementarea izolației 
termice, în sistemele de fațadă cu strat subțire de 
contact, unde se așteaptă o alungire și contracție 
termică majoră.

   Permeabilitate ridicată la vapori de apă
   Unică de utilizat
   Foarte flexibil
   Economii majore cu încălzirea în timpul iernii și răcirea în timpul verii
   Auto-stingere
   Nivelul clasei de foc JUBIZOL System B

1   Protecție termică completă
2   Economii majore de energie
3   Gama largă de grosimi compatibile cu alte material permeabile la 

Coeficientul de conductivitate 
termică 0.039

Rezistența la tracțiune [kPa] 150

Rezistența la compresiune (kPa) 70

Fațadă P

Coeficientul de conductivitate 
termică 0.039

Rezistența la tracțiune [kPa] 150

Rezistența la compresiune (kPa) 70

Fațadă P
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Grosime EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

15 cm 3838527453415 1007807 pachet 1,5 m2 1 m2
16 cm 3838527453422 1007808 pachet 1,5 m2 1 m2
17 cm 3838527653150 1010987 pachet 1,5 m2 1 m2
18 cm 3838527453446 1007809 pachet 1,5 m2 1 m2
20 cm 3838527459233 1005454 pachet 1,5 m2 1 m2

6.4 Plăci de izolare   |   EPS alb

JUBIZOL EPS F-W3 
Placi albe EPS cu crestături în relief

Cod tehnic: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-
)1-BS115-TR150-CS(10)70

Recomandat cu:
toate tipurile de mortar adeziv/adeziv JUBIZOL

Recomandat în sistem:
JUBIZOL EPS/ Strong system

Alegere de TOP pentru implementarea izolației 
termice în sistemele de fațadă cu strat subțire de contact 
expuse la sarcini de temperature crescute.

  Crestături de relief care stabilizează sarcinile de temperatură
  Permeabilitate ridicată a vaporilor de apă
  Ușor de folosit
  Auto-stingere
  Economii majore cu încălzirea în timpul iernii și răcirea în timpul verii
  Nivelul clasei de foc în sistemul B JUBIZOL

1 Protecție termică completă
2 Economii majore de energie
3 Gama largă de grosimi
4 Crestături stabilizează sarcinile de temperatură

Coeficientul de conductivitate 
termică 0.039

Rezistența la tracțiune [kPa] 150

Rezistența la compresiune (kPa) 70

Fațadă P
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Grosime EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

2 cm 3838527457093 1002184 pachet 12,5 m2 1 m2
3 cm 3838527457109 1002185 pachet 8,0 m2 1 m2
4 cm 3838527457116 1002186 pachet 6,0 m2 1 m2
5 cm 3838527457123 1002187 pachet 5,0 m2 1 m2
6 cm 3838527457130 1002188 pachet 4,0 m2 1 m2
8 cm 3838527457154 1002190 pachet 3,0 m2 1 m2
10 cm 3838527457178 1002191 pachet 2,5 m2 1 m2
12 cm 3838527457192 1002193 pachet 2,0 m2 1 m2
14 cm 3838527457215 1002195 pachet 2,0 m2 1 m2
15 cm 3838527457222 1002196 pachet 1,5 m2 1 m2
16 cm 3838527457239 1002197 pachet 1,5 m2 1 m2
18 cm 3838527457253 1002198 pachet 1,5 m2 1 m2
20 cm 3838527457277 1002199 pachet 1,5 m2 1 m2
22 cm 3838527457291 1002200 pachet 1,0 m2 1 m2
24 cm 3838527457314 1002201 pachet 1,0 m2 1 m2
25 cm 3838527457321 1002202 pachet 1,0 m2 1 m2

AFFORDABLE ALTERNATIVE TO XPS

6.4 Plăci de izolare   |   EPS special 

EPS F strong S0 
PREMIUM 

Izolație fațadă EPS pentru piese de 
construcții de soclu și subterane 

Cod tehnic: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-CS(10)100-
TR150-BS150-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-WD(V)1

Recomandat cu:
Mortar adeziv JUBIZOL / Fixare puternică/ Fixare 
microair, altele posibile 

Recomandat în sistem:
JUBIZOL Kulirplast

Alegere de TOP  pentru izolarea părții de fațadă 
subterană de până la 5 m sub nivelul de umplere, 
dezvăluie, marginile plăcilor din beton armat, buiandre, 
balcoane, pregătirea suportului pentru instalarea 
Kulirplast.

   Rezistență superioară la apă
  Structura celulei închise
  Posibilitate de instalare deasupra și sub nivelul de umplere până la 5 m 

sub nivelul 0
  Auto-stingere
  Absorbție minima a apei-măsurată conform EN 12087 ≤ 0.7 % 
  În majoritatea cazurilor, o alternative mai accesibilă la XPS

1   Impermeabil
2  Reduce pierderile de căldură din subsol
3  Stabil dimensional
4  Datorită rezistenței, este potrivit în special pentru piesele de fațadă expuse 
la impacturi
5  Potrivit și pentru acoperișuri plate
6  Menținerea caracteristicilor chiar și în condiții extreme pe toată durata de 
viață
7  AV Disponibil în toate grosimile 
8  Timp scurt de livrare
9  Soluție optima din punct de vedere economic și tehnologic pentru părțile 
inferioare ale fațadelor
10  Structura celulei închise
11  Previne pătrunderea umedă
12  Posibilitatea de ancorare profundă
13  Ușor de șlefuit
14  Posibilitate și pentru părți subterane ale clădirii
15  Stabilitate dimensională excepțională chiar și în condiții extreme
16  Tăiere bună cu instrumente de tăiat EPS
17  Rezistență ridicată
18  Aderența exceptional de bună a mortarelor adezive JUB
19  Suprafață de placă special adaptată pentru aplicarea mortarelor adezive

Coeficientul de conductivitate 
termică 0.036

Rezistența la tracțiune [kPa] 150

Rezistența la compresiune (kPa) 100

Fațadă P
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Grosime EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

3 cm 3838527532042 1002203 pachet 8,0 m2 1 m2
4 cm 3838527532073 1002204 pachet 6,0 m2 1 m2
5 cm 3838527532097 1002205 pachet 5,0 m2 1 m2
6 cm 3838527532134 1002206 pachet 4,0 m2 1 m2
8 cm 3838527532189 1002207 pachet 3,0 m2 1 m2
10 cm 3838527532233 1002208 pachet 2,5 m2 1 m2
12 cm 3838527532288 1002210 pachet 2,0 m2 1 m2
13 cm 3838527532301 1003587 pachet 2,0 m2 1 m2
13,5 cm 3838527651651 1010620 pachet 1,5 m2 1 m2
14 cm 3838527532325 1002211 pachet 2,0 m2 1 m2
15 cm 3838527532356 1003730 pachet 1,5 m2 1 m2
16 cm 3838527532370 1004966 pachet 1,5 m2 1 m2
18 cm 3838527532424 1004968 pachet 1,5 m2 1 m2
20 cm 3838527532479 1002212 pachet 1,5 m2 1 m2
22 cm 3838527532516 1004971 pachet 1,0 m2 1 m2
24 cm 3838527532561 1004973 pachet 1,0 m2 1 m2
25 cm 3838527532585 1004974 pachet 1,0 m2 1 m2

PREMIUMINSULATION OF SUBTERRANEAN

6.4 Plăci de izolare   |   EPS special 

EPS strong F S0 Grafit 
Placi EPS grafit pentru soclu și pentru 

sub nivelul 0, cu o izolație 
îmbunatațită cu 20%

Cod tehnic: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-CS(10)100-
TR150-BS150-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2

Recomandat cu:
Mortar adeziv JUBIZOL / Fixare puternică / Fixare 
Microair, altele posibile

Recomandat în sistem:
JUBIZOL Kulirplast

Alegere de TOP pentru izolarea părții de fațadă 
subterană la 5 m sub nivelul de umplere, dezvăluie, 
marginile plăcilor din beton armat, buiandre, balcoane, 
pentru piesele în care este necesară protecția mecanică 
a hidroizolației, pregătirea suportului pentru instalarea 
Kulirplast

   Izolație cu 20% mai bună
  Structura celulei închise
  Potrivit pentru izolarea suprafețelor, marginilor plăcilor din beton 

armat, buiandrugurilor, balcoanelor, sub și deasupra nivelului solului
  Foarte izolant
  Auto-stingere

1   Impermeabil
2 Reduce pierderile de căldură din subsol
3 Permite grosimi mai mici pentru o conductanță termică la fel de bună
4 Alternativă la  XPS
5 Stabil dimensional
6 Este necesară o cantitate mai mica, și, prin urmare, mai puțină manipulare 
și transport

Coeficientul de conductivitate 
termică 0.031

Rezistența la tracțiune [kPa] 150

Rezistența la compresiune (kPa) 100

Fațadă P
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Grosime EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

100 mm 3830010112458  5900091 pachet 200 bucăți 1 buc
120 mm 3830010112465  5900092 pachet 200 bucăți 1 buc
140 mm 3830010112472  5900007 pachet 200 bucăți 1 buc
160 mm 3830010112489  5900131 pachet 200 bucăți 1 buc
180 mm 3830010112496  5900141 pachet 200 bucăți 1 buc
200 mm 3830010112502 5900005 pachet 200 bucăți 1 buc

Grosime EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

100 mm 3830010111635  5900146 pachet 200 bucăți 1 buc
120 mm 3830010111505  5900111 pachet 200 bucăți 1 buc
140 mm 3830010111512  5900112 pachet 200 bucăți 1 buc
160 mm 3830010111529  5900113 pachet 200 bucăți 1 buc
180 mm 3830010111536  5900145 pachet 200 bucăți 1 buc
200 mm 3830010111543  5900139 pachet 200 bucăți 1 buc
220 mm 3830010111550  5900155 pachet 200 bucăți 1 buc
240 mm 3830010112588  5900020 pachet 200 bucăți 1 buc
260 mm 3830010111567 5900059 pachet 200 bucăți 1 buc

6.5 Elemente de instalare   |   Plase, profile

JUBIZOL Anchor PP 
Element de fixare din plastic

JUBIZOL Anchor PSK 
Ancoră cu ciocan cu miez metalic

Alegere de top pentru beton, cărămidă solidă/goală.

 Pentru ancorarea suplimentară a plăci de izolare într-un sistem de fațadă
 Categoria de substrat: A, B, C
 Adâncime de ancorare: 50 mm
 Metoda de fixare: ciocan

Alegere de top pentru beton, cărămidă solidă/goală.

   Ancore pentru instalarea la suprafață cu capacitate de încărcare 
îmbunătățită, rezistent la coroziune și ambalare ușoară și rapidă

   Categoria de substrat: A, B, C
   Adâncime de ancorare: 50 mm
   Metoda de fixare: ciocan
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Grosime EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

90 mm 3830010113189 5900176 pachet 200 bucăți 1 buc
120 mm 3830010113196 5900175 pachet 200 bucăți 1 buc
150 mm 3830010113202 5900174 pachet 200 bucăți 1 buc

Grosime EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

120 mm 3830010113318 5900760 pachet 200 bucăți 1 buc
140 mm 3830010113325 5900761 pachet 200 bucăți 1 buc
160 mm 3830010113332 5900762 pachet 200 bucăți 1 buc
180 mm 3830010113349 5900763 pachet 200 bucăți 1 buc
200 mm 3830010113356 5900764 pachet 200 bucăți 1 buc
220 mm 3830010113363 5900765 pachet 200 bucăți 1 buc
240 mm 3830010113370 5900766 pachet 200 bucăți 1 buc
260 mm 3830010113387 5900767 pachet 200 bucăți 1 buc

Grosime EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

160 mm 3830010112717  5900118 pachet 200 bucăți 1 buc
180 mm 3830010112724  5900119 pachet 200 bucăți 1 buc
200 mm 3830010112731  5900120 pachet 200 bucăți 1 buc
220 mm 3830010112748  5900121 pachet 200 bucăți 1 buc
240 mm 3830010112762  5900122 pachet 200 bucăți 1 buc
260 mm 3830010112779  5900123 pachet 200 bucăți 1 buc
280 mm 3830010112786  5900702 pachet 200 bucăți 1 buc
300 mm 3830010112809  5900124 pachet 200 bucăți 1 buc
320 mm 3830010113127  5900748 pachet 200 bucăți 1 buc
Instrument JUBIZOL pentru 
instalarea ancorei PPV 3830010112816 5900125 buc 1 buc 1 buc

6.5 Elemente de instalare   |   Plase, profile

JUBIZOL Anchor PZV 
Fixare cu șurub pentru 

acoperișuri plate și EWI.

JUBIZOL Anchor PSV 
Dop de perete pentru 

suprafețe mai mari

JUBIZOL Anchor PPV 
Fixare înșurubată

Alegere de top pentru beton, cărămidă solidă/goală.

  Pentru ancorarea suplimentară a plăcilor de izolare în sistemul de fațadă 
și în peliculele de etanșare pentru acoperișurile plate

  Cu șurub SPAX (șurub opțional autofiletant pentru metal)
  Metoda de fixare: ciocan

Alegere de top pentru beton, cărămidă solidă/goală, 
ușoară și pentru beton poros.

  Ancore pentru instalarea la suprafață cu capac din plastic pentru 
prevenirea podurilor termice

  Categoria de substrat: A, B, C, D, E
  Adâncime de ancorare 30 mm (50 mm beton ușor)
  Metoda de fixare: burghiu.

Alegere de top pentru beton, cărămidă solidă/goală, beton poros.

   Ancore pentru instalarea profundă sau de suprafață
  Categoria de substrat: A, B, C, E
  Metoda de fixare: burghiu.
  Instrument pentru fixarea ancorelor PPV: instalarea elementelor de fixare a grupului PPV
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EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

anchor cap EPS W 3838527455068 1002095 pachet 200 bucăți 1 pachet
anchor cap EPS G 3838527455075 1002094 pachet 200 bucăți 1 pachet
anchor cap MW 5012061954845 5900048 pachet 200 bucăți 1 pachet

EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

3830010113462 5900683 pachet 200 bucăți 1 pachet

EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM Cantitate per palet

145 g 3838527651026 5902370 rolă 55 m2 1 m2 145 g 50 m– 1925 m2

160 g 3838527651002 5902368 rolă 55 m2 1 m2 160 g 50 m- 1815 m2

145 g 3838527651033 5902371 rolă 11 m2 1 m2 145 g 10 m - 1320 m2

160 g 3838527651019 5902369 rolă 11 m2 1 m2 160 g 10 m - 1320 m2

6.5 Elemente de instalare   |   Plase, profile

6.5 Elemente de instalare   |   Plase, profile

Anchor Caps
Capace de ancorare

JUBIZOL Anchor 
 placă dia 100 

Placă de ancorare

JUBIZOL Plasă de 
                          armare

Alegere de top pentru nivelare și prevenire termică în 
sistemele de fațadă.

 Capace de ancorare EPS W, EPS G și MW
 Sunt utilizate pentru nivelarea găurilor realizate în ancorarea profundă

Alegere de top pentru utilizarea pe lamele MW atunci 
când este necesară o suprafață de fixare mai mare în 
combinație cu diferite tipuri de ancore în sistemele de 

Alegere de TOP pentru sistemele de izolație termică 
exterioară ale clădirilor și pentru armarea interioară

   Plasă din fibră de sticlă laminate rezistentă la alkaline, care respect 
cerințele ETAG 004.

  Armarea dublă se face, de asemenea, pentru temperature mai mari sau 
sarcini mecanice și armarea simplă cu suprapuneri în condiții normale.



jub.eu110

 

EAN cod SAP cod Unitate de comandă Nr. de produse per unitate PAC UM
3831000246276 5900095 profil 125 m sau 50 bucăți 1 rm

Marime EAN cod SAP cod Unitate de comandă Nr. de produse per unitate
2 mm 3838527590721 5900833 carton 50 bucăți
3 mm 3838527590738 5900834 carton 50 bucăți
4 mm 3838527590745 5900835 carton 50 bucăți
5 mm 3838527590752 5900836 carton 50 bucăți
8 mm 3838527590769 5900837 carton 50 bucăți
10 mm 3838527590776 5900838 carton 50 bucăți
15 mm 3838527590783 5900839 carton 50 bucăți

Marime EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

50 mm 3838527079936 5900090 profil 50 m 1 rm
60 mm 3838527080109 5900100 profil 50 m 1 rm
80 mm 3838527079820 5900076 profil 50 m 1 rm
100 mm 3838527079691 5900019 profil 50 m 1 rm
120 mm 3838527302676 5900143 profil 50 m 1 rm
130 mm 3838527573243 5900595 profil 25 m 1 rm
140 mm 3838527298504 5900142 profil 25 m 1 rm
150 mm 3838527428789 5900024 profil 25 m 1 rm
160 mm 3838527395890 5900075 profil 25 m 1 rm
JUBIZOL conector pentru profil 
aluminiu U termosistem 

3838527590714 5900832 carton 100 bucăți

6.5 Elemente de instalare   |   Plase, profile

JUBIZOL ALU  
Profil aluminiu U termosistem

JUBIZOL Distanțier 
pentru instalarea 

profilului de aluminiu 
Distanțier pentru instalarea profilului 

de aluminiu termosistem

JUBIZOL PVC 
colț de plasă

Colț de bază din plasă

Alegere de top pentru instalarea precisă și ușoară a 
plăcilor de izolare în linii pare.

 Pentru instalarea precisă a planului vertical de fațadă
 Datorită marginii sale de picurare, previne posibilitatea curgerii apei

de pe suprafața de fațadă în zona soclului
 Permite implementarea precisă a marginilor de picurare, precum și 

consolidarea marginii fațadei la trecerea de la suprafața fațadei la soclu
 Lungime 2,5 m

Alegerea de top pentru nivelarea unui substrat înainte de 
aplicarea profilului de bază

Alegere de top pentru armarea unghiurilor de 90 
(interioare și exterioare)

   Permite fabricarea marginilor uniforme ale colțurilor dezvăluite și 
exterioare

   Previne deteriorarea colțurilor exterioare ale fațadei
   Lungime 2,5 m
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Marime EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

50 mm 3838527079936 5900090 profil 50 m 1 rm
60 mm 3838527080109 5900100 profil 50 m 1 rm
80 mm 3838527079820 5900076 profil 50 m 1 rm
100 mm 3838527079691 5900019 profil 50 m 1 rm
120 mm 3838527302676 5900143 profil 50 m 1 rm
130 mm 3838527573243 5900595 profil 25 m 1 rm
140 mm 3838527298504 5900142 profil 25 m 1 rm
150 mm 3838527428789 5900024 profil 25 m 1 rm
160 mm 3838527395890 5900075 profil 25 m 1 rm
JUBIZOL conector pentru profil 
aluminiu U termosistem 

3838527590714 5900832 carton 100 bucăți

EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

3838527590806 5900841 profil 78 m 1 rm
antracit 5901547 profil 78 m 2 rm

EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

3838527080543 5900188 profil 50 m 1 rm

EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

3838527590790 5900840 profil 72 m 1 rm

EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

3838527590813 5900842 profil 156 m 1 rm

6.5 Elemente de instalare   |   Plase, profile

JUBIZOL profil 
de picurare 

JUBIZOL profil de 
aluminiu descoperit 

Profil descoperit

JUBIZOL 2D profil 
descoperit 
2D profil descoperit

JUBIZOL 3D profil 
descoperit 
3D profil descoperit

Alegere de top pentru formarea unei margini de 
picurare la tranziții de la suprafețe de fațadă verticale la 
orizontale.

 Previne scurgerea apei de pe suprafața fațadei în ramele ferestrelor sau 
a ușilor

 Lungime 2,5 m

Alegere de top pentru îmbinarea ferestrelor sau a 
ușilor cu fațada.

 Permite etanșarea fațadei în zone ramelor ferestrelor și ușilor
 Previne posibilitatea de a trece la îmbinări
 Urmează alungirile fațadei și previne crăparea îmbinărilor datorită 

faptului că garnitura sa este elastică
 Permite implementarea precisă a unei îmbinări, a unei linii de finisare 

uniforme și posibilitatea fixării temporare a unui film protector în timpul 
implementării fațadei

 Lungime 2,4 m

Alegere de top pentru fabricarea contactelor flexibile

 Previne formarea fisurilor liniei (permite schimbări 2D)
 Lungime 2,6 m

Alegere de top pentru fabricarea contactelor flexibile 
între tâmplărie și sistem de izolare termică

 Previne formarea fisurilor liniei (permite schimbări 3D)
 Lungime 2,6 m
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EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

3838527590707 5900831 carton 25 m 1 rm

EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

3838527590844 5900845 carton 62,5 m 1 rm

EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

3838527086460 5900133 carton 62,5 m 1 rm

EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

3838527590905 5900851 carton 62,5 m 1 rm

6.5 Elemente de instalare   |   Plase, profile

JUBIZOL profil 
pentru colț 

Profil flexibil pentru colț

JUBIZOL profil din 
cordon articular E 

Profil pentru îmbinările în mișcare 
potrivit pentru suprafețele planefor

JUBIZOL profil de 
îmbinare V 

Profil de îmbinare în mișcare 
pentru zonele de colț

JUBIZOL profil fixabil 
Profil de picurare clip on pentru baza 

Alegere de top pentru tratarea colțurilor mai mari sau 
mai mici decât 90°

 Profil de colț flexibil cu sticlă laminată rezistentă la alcaline și cu plasă 
de fibre

 Lungime 2,5 m/rolă
 Dimensiunea ochiurilor: 100x100 mm

Alegere de top pentru fabricarea îmbinărilor de 
dilatare pe planul de suprafață

   Lungime 2.5 m

Alegere de top pentru fabricarea îmbinărilor de 
dilatare pe zonele de colț.

   Lungime 2.5 m

Alegere de top pentru montarea profilului din 
aluminiu de bază.

 Previne apariția fisurilor deasupra profilui de aluminiu
 Extinde zona de picurare 
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EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

3838527653303 5902726 carton 62,5 m 1 rm

EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

3838527408163 5900215 carton 62,5 m 1 rm

EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

3838527590899 5900850 carton 60 m 1 rm

EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

3838527590837 5900844 carton 50 m 1 rm

JUBIZOL profil pentru 
picurare ușoară  

Profil cu picurare ușoară

JUBIZOL PVC profil 
starter cu picurare 

Profil de picurare a 
starterului între soclu și fațadă

JUBIZOL profil 
obturator  

De-a lungul căilor de 
ghidare a obturatorului

JUBIZOL Stop profil 
final 

Profil de capăt

Alegere de top pentru realizarea marginilor de picurare 
ascunse deasupra deschiderilor și a suprapunerilor mai scurte 
de 2,5 m.

 Previne scurgerea apei de pe suprafața fațadei în ramele de la ușă și fereastră
 Lungime 2,5 m

Alegere de top pentru instalarea în fanta dintre soclu 
și fațadă ulterior după fixarea izolației termice.

   Cu margine de picurare prefabricată
   Lungime 2.5 m

Alegere de top pentru fabricarea îmbinărilor flexibile 
între tâmplărie și sistem de izolare termică.

   Permite implementarea precisă a articulațiilot, chiar și liniile de 
finisare și posibilitatea fixării temporare a unui film protector în timpul 
implementării fațadei

   Lungime 2.4 m

Alegere de top pentru finalizarea randării atunci când 
se trece peste o altă nuanță, un alt produs, material 
diferit sau la un alt tip de substrat.

   Lățimea profilului 6 mm
   Lungime 2 m

6.5 Elemente de instalare   |   Plase, profile
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EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

3838527408187 5900216 carton 62,5 m 1 rm

Marime EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

15 x 6 mm 3838527590608 5900821 carton 20 bucăți 1 buc
20 x 6 mm 3838527590615 5900822 carton 15 bucăți 1 buc

EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

picătura profilului 3838527590868 5900847 profil 60 m 1 rm
conectorul profilului 3838527590882 5900849 carton 1 buc 1 buc
finisare profil 3838527590875 5900848 pachet 2 bucăți (1 set) 1 set

6.5 Elemente de instalare   |   Plase, profile

6.5 Elemente de instalare   |   Altele

JUBIZOL Profil final 
pentru folie 

Pentru îmbinări de fațadă și tablă

JUBIZOL profil din 
aluminiu de picurare 

pentru balcoane 
Pentru îmbinări de balcon sau terasă

JUBIZOL  
Bandă de expansiune 

Bandă de etanșare prin expansiune

Alegere de top pentru conectarea garniturilor de 
acoperiș în sistemul fațadei.

   Oferă o articulație flexibilă și previne crăpăturile
   Lungime 2.5 m

Alegere de top pentru instalarea pe marginea unui balcon sau terasă.

   Previne curgerea apei de-a lungul părții din față a balconului sau a terasei.
   Lungime 2 m, gri
   Conector pentru bile de picurare din aluminiu, element de conectare pentru bile în balcon
   Finisaj pentru bine de picurare din aluminiu, element de finisare pentru balcon

Alegere de top pentru etanșarea rapidă a îmbinărilor 
largi neuniform (5-Sloturi de 10 mm lățime).

   Permeabil la vapori și impermeabil
   Lungime 5,6 m
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EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

picătura profilului 3838527590868 5900847 profil 60 m 1 rm
conectorul profilului 3838527590882 5900849 carton 1 buc 1 buc
finisare profil 3838527590875 5900848 pachet 2 bucăți (1 set) 1 set

Marime EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

8 mm 3838527590622 5900823 pachet 100 m 1 tm
12 mm 3838527590639 5900824 pachet 200 m 1 tm
20 mm 3838527590646 5900825 pachet 50 m 1 tm

6.5 Elemente de instalare   |   Altele

Bandă de umplere cu 
spumă JUBIZOL

Profil din spumă PE cu 
structură cu celule închise

Alegere de top pentru construirea corectă a fantelor de dilatare 
sau a îmbinărilor de plăci ceramice, piatră etc.

   Rezistent la temperaturi de la -65 ° C la + 105 ° C
   Lungime 8 mm și 12 mm: 100 m
   Lungime 20 mm: 50m
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JUBIZOL Premium 
Sistem de fațadă autocurățat

Este destinat protecției termice a clădirilor de prestigiu, oferindu-le eleganță și minimalism atrăgător prin 
intermediul unei game atent selecționate de nuanțe de culoare albă și strălucitoare. Repelența ridicată a 
apei și absorbția redusă a murdăriei, care sunt rezultatul descoperirilor nanotehnologice, permit utilizarea 
sistemului pe suprafețele fațadei expuse la precipitații ale clădirilor înalte. Sistemul este potrivit în special 
mediilor poluate din centrele urbane și industriale, mediului litoral salin și altor medii similare.

Avantajele sistemului:
  Materialele avansate tehnologic oferă caracteristici superioare ale sistemului, pentru care oferim o garanție minima de 25 de ani asupra 

proprietăților termico-fizice ale sistemului
  Proprietățile de autocurățare și hidrofugarea stratului de finisare asigură un aspect neschimbat pe termen lung, de asemenea în centrele 

urbane
  Permeabilitate ridicată la vapori de apă
  Rezistență pe termen lung la infecția cu alge și mucegai

6.6 Sisteme JUBIZOL

JUBIZOL Micro air 
Sistem de fațadă care respiră

Sistemul de fațadă cu izolație termică JUBIZOL Micro Air asigură o permeabilitate ridicată și sigură a vaporilor 
de apă, precum și o izolare termică și fonică excelentă. Miezul sitemului este o placă izolatoare inovatoare 
perforate JUBIZOL EPS F-W2 sau EPS F-G2, care asigură o permeabilitate excelentă și sigură la vapori. Cu 
componente ale sistemului selectate special: mortar și silicat sau finisaj de silicon, am creat un sistem care 
previne condensul. Permeabilitatea optimă a vaporilor de apă, precum și izolarea termică și fonică excelentă 
a sistemului Micro Air creează condiții climatice plăcute și sănătoase, care stau la baza bunăstării. Sistemul 
JUBIZOL Micro Air asigură o instalare uțoară în comparație cu sistemele clasice bazate pe vată minerală.

Avantajele sistemului:
  Condiții de viață excelente datorită permeabilitățoo ridicate la vapori a sistemului
  Izolație termică excelentă
  Rezistență pe termen lung la infecția cu alge și mucegai
  Izolare fonică bună
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6.6 Sisteme JUBIZOL

JUBIZOL Strong 
Sistem de fațadă rezistent la grindină

Recomandat clădirilor care necesită o rezistență sporită la flexiune și la tracțiune a straturilor de susținere 
ale sistemului și o rezistență sporită a suprafeței fațadei la impact și perforație. Ambele sunt realizate 
prin îngroșare și armare dublă, precum și cu un strat de bază special fabricat în acest scop cu accesorii de 
microforț, care afectează rezistența crescută la flexie și la tracțiune. Astfel, asigurăm o siguranță ridicată 
a sistemului, în principal împotriva daunelor cauzate de vremea extremă (grindină, precipitații extreme 
cu vânt puternic) și vandalism, daune la fațadă care pot fi cauzate de diverse animale, precum și daune 
datorate alungirii termice majorie și contracției cauzate de instalarea finisajelor de redare în nuanțe închise. 
Un strat de bază întărit este o măsură preventive economică în toate cazurile descrise. Sistemul JUBIZOL 
Strong este clasat pe locul patru, adică cea mai bună clasă în conformitate cu cerințele clasei de aprobări 
FM 4473 a Asociației Companiilor Americane de Asigurări pentru testarea acoperișurilor pentru impactul 
grindinei/ Această clasificare înseamnă că nu există daune vizibile asupra sistemului după ce o minge de 
gheață, cu diametrul de 5 cm, afectează fațada perpendicular pe suprafață, la o viteză de 140 km/h și o 
energie cinetică de 40 J. 

Avantajele sistemului:
   Rezistență puternică la grindină
   Până la 10 ori rezistența crescută a suprafațelor fațadei la impact și perforație
   Selecție largă de nuanțe de fațadă și posibilă instalare a celor specific, de asemenea, cu Y mai mare de 25 pe suprafețe mai mari datorită 
armăturii duble 

JUBIZOL MW 
Sistem personalizat de vată minerală

Sistemul de fațadă de izolație termică este proiectat atât pentru clădirile inferioare de până la 22 m, cât 
și pentru clădirile superioare de peste 22 m. Lamele sau plăcile din lână mineral (de piatră) pot fi utilizate 
pentru învelișul izolant și multe tipuri de material de finisare JUBIZOL sunt disponibile pentru stratul de 
finisare. Sistemul este incombustibil, de aceea este util pentru protecția termică a tuturor clădirilior (de 
asemenea, peste 22 m) cu cea mai mare cerință de siguranță la incediu. De asemenea, se remarcă prin 
permeabilitatea ridicată a vaporilor de apă, care este extrem de dorită pentru mmajoritatea clienților, în 
timp ce toate finisajele de randare oferă, de asemenea, sistemului o protecție ridicată împotriva apei de 
precipitații, în ciuda permeabilității sale bune a vaporilor de apă.

Avantajele sistemului:
   O selecție de componente personalizate 
  Siguranță la foc ridicată și izolare fonică bună
  Rezistență pe termen lung la infecția cu alge și mucegai

JUBIZOL EPS 
Sistem de izolare termică personalizat 

pe bază de polistiren

Sistemul JUBIZOL EPS se bazează pe cunoștințele și experiența acumulată în ultimele patru decenii în 
instalarea a peste 10 milioane m2 de sisteme de izolare termică a fațadelor de contact pe capacul de izolație 
din polistiren expandat clasaic. Sistemul satisfice nevoile celui mai mare număr de clienți. Implementarea 
este ușoară, prin urmare este prima alegere a majorității profesioniștilor.

Avantajele sistemului:
  Selectarea componentelor personalizate cu raportul calitate-preț potrivit
  Sistemul cu cel mai mic indicator de mediu  ΔOI3 important pentru evaluarea ciclului de viață (LCA)  
  O selecție largă de nuanțe rezistente într-o structură netedă sau gletată
  Rezistență pe termen lung la infecția cu alge și mucegai Durabilitate pe termen lung a culorii
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6.7 Soluții suplimentare de sistem JUBIZOL

JUBIZOL Smooth este un sistem de izolare termică a fațadelor de contact destinat fabricării fațadelor netede. 
Sistemul cu un strat de finisare fină JUBIZOL Finish S 1,0 mm este destinat protecției termice a renovării noi 
și termice a clădirilor rezidențiale, comerciale și a altor clădiri de până la 22 m înălțime. JUBIZOL Smooth 
subliniază suprafețele simple ale construcțiilor modern, design-urile modern și adaugă un aspect pretigios, 
distins clădirilor mai vechi atunci când sunt renovate. Potrivit pentru toate tipurile de substraturi solide. 
Clădirile nu pot avea nici o protecție minimă a suprafețelor fațadei împotriva precipitațiilor. Sistemul este 
potrivit și pentru cele mai exigente condiții de exploatare, chiar și în medii puternic poluate.

Avantajele sistemului:
  Suprafața sistemului de izolare termică este complet nivelată și netezită
  Fațada netedă a clădirii adaugă un aspect prestigios și nobil
  Reduce posibilitatea acumulării de murdărie pe suprafața fațadei

JUBIZOL Smooth

JUBIZOL Horizontal este un sistem de izolare termică de contact cu finisaj de plăci ceramice pentru 
suprafețe exterioare ale pardoselii (balcoane, tersae …). Poate fi instalat pe clădiri noi și vechi 
pantru a îndeplini cerințele pentru o izolare termică suficientă și eficientă și pentru a asigura o 
protecție adecvată a suprafețelor podelei împotriva apei de precipitații și a altor sarcini de mediu. 
 
Instalarea sistemului orizontal JUBIZOL rezolvă în mod eficient apariția podurilor termice pe fațadă prin 
puncta reci, cum ar fi balcoane și terase, unde apar pierderi termice majore. Datorită faptului că acesta 
este un sistem cu strat subțire, pe care nu sunt instalate podele din beton (șapă) cu grosimea de 5 sau mai 
mulți centimetri, instalarea acestuia, în ciuda stratului suplimentar de izolație termică, previne o înălțime 
crescută a pardoselii. Este o soluție excelentă pentru adaptarea balcoanelor și teraselor, unde suntem limitați 
de înălțimea existentă a pragului ușilor, gardurilor balconului, scărilor și diverselor puncta de contact cu 
suprafețe adiacente.

Avantajele sistemului:
   Rezolvă eficient problema podurilor termice în cazul unui balcon/terasă
   Alternativă oprimă la instalarea pardoselilor clasice din beton pe placa izolatoare EPS
   Soluție rațională pentru adaptarea balconului: în loc de pardoseală din beton (șapă) este instalat sistemul orizontal jubizol, care asigură 
izolația termică a plăcii balconului și menține înălțimea pardoselii existente.

JUBIZOL Horizontal
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6.7 Soluții suplimentare de sistem JUBIZOL

JUBIZOL Passive este o versiune a fațadei JUBIZOL în care detaliile sunt construite și optimizate pentru 
utilizare în case pasive sau construcții cu consum redus de energie. Aceste detalii standardizate servesc 
drept asistență sau instrucțiuni pentru arhitecți, investitori și contractori pentru a realiza clădiri etanșe fără 
poduri termice. JUB este primul producător de sisteme de izolare termică din Slovenia, cu soluții certificate 
pentru construcția de case pasive, verificate și certificate de Institutul Passivhaus, precum și de consorțiul 
Pasivna hiša. Certificatul de către un institut german recunoscut garantează adecvarea implementării 
pasive a sistemelor de fațadă JUBIZOL Strong, JUBIZOL Premium și JUBIZOL EPS.

Avantajele sistemului:
   Consum de energie de 10 ori mai puțin decât media clădirilor existente
  Previne apariția podurilor termice, posibilitatea creșterii mucegaiului în interior și asigură un confort mai mare al vieții
  Permite achiziționarea de diverse stimulente financiare: subvenții ecologice, împrumuturi favorabile, subvenții, deduceri fiscale ...

JUBIZOL Passive

JUBIZOL  EPD - Construcții prietenoase cu mediul
Utilizarea durabilă a resurselor naturale și responsabilitatea față de generațiile viitoare sunt cel mai 
important ghid al nostru în dezvoltarea și producția sistemelor de fațadă JUBIZOL.

Suntem mândri să vă prezentăm declarația de mediu obținută:
Sistem de fațadă termoizolant JUBIZOL EPS și JUBIZOL MW

Declarația de produs de mediu (EPD) conform SIST EN ISO 14025 prezintă un impact măsurabil asupra 
mediului în timpul ciclului de viață al produsului. Acest lucru oferă un complex și fiabil bază pentru 
construcții durabile.

Prin obținerea certificatelor EPD, permitem partenerilor noștri să concureze cu succes și să participe la 
proiecte unde sunt necesare certificate / evaluări durabile (Achiziții Publice Verde, cerințe în standarde: 
LEED, BREEAM, DGNB).
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7 Repararea și renovarea 
suprafețelor verticale
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

gri 3831000200797 1002822 palet 48 20 kg

Permeabilitatea vaporilor de apă µ < 30

Valoare Sd < 0,12 m (d=4 mm)

Protecția la foc A1

Grosimea stratului până la 4 mm (un strat)

Culoare gri

7.1 Reparații

RENUVATION Render 
Compus de Nivelare de

 fațadă micro-armată

Consum: 1,4 kg/m2 for 1 mm grosimea stratului

Perioada de utilizare: Cel puțin 9 luni

Alegere de TOP pentru netezirea suprafețelor de 
fațadă tratate grosier, finisaje decorative uzate, (crăpate) 
și tratarea pereților din beton poros.

   Previne răspândirea fisurilor 
  Conține fibre
  Elasticitate excepțională
  Permeabilitate excelentă la vapori de apă 
  Excelentă hidrofugare

1  Reface aspectul și funcționalitatea suprafeței tratate
2 Previne crăparea și este o alternative excelentă la randările clasice pe 
suprafețe solicitante
3  Posibilă instalare a ochiurilor de armare

Reparație
    La renovarea clădirilor, produsul corect este selectat în funcție de tipul de avarie și de tipul de suport.

    Deteriorările cauzate de scăderea sau îmbătrânirea fațadelor în fațadele clasice sau sistemele de izolație termică 
pot fi reparate cu RENOVATION Render.

    RENOVARE: Renderul este utilizat în principal pentru refacerea fațadelor fisurate, a interiorului și a altor suprafețe 
tratate grosier.

    Deteriorările cauzate de pătrunderea umezelii și desalanizarea pe suprafețele de perete și tavan pot fi reparate cu 
sistemul JUBOSAN W.

    Sistemul de renovare JUBOSAN W permite evacuarea vaporilor de apă din construcție și încărcarea substanțelor 
nocive în porii destinați acestui scop.

EN 998-1
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

gri 3831000200810 1002537 palet 48 20 kg

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

gri 3838527442143 1002655 palet 48 18 kg

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

natural alb 3831000200827 1002538 palet 48 12 kg

Permeabilitatea vaporilor de apă µ < 15

Valoare Sd < 0,45 m (for d=30mm)

Protecția la foc A1

Culoare gri

Quantity of air pores in fresh mortar > 20 %

Permeabilitatea vaporilor de apă µ < 15

Valoare Sd < 0,45 m (for d=30mm)

Protecția la foc A1

Grosimea stratului până la 3 cm (un strat)

Culoare gri

7.1 Reparații

JUBOSAN W110 
Pardoseală de renovare

JUBOSAN W120 
Grund de renovare

Consum: 7 - 12 kg/m2

Perioada de utilizare: cel puțin 6 luni

Recomandat în sistem:
JUBOSAN W 2K/3K

Recomandat cu:
JUBOSAN W120/130

Consum: 14 kg/m2 for 1 cm grosimea stratului

Perioada de utilizare: cel puțin 6 luni

Recomandat în sistem:
JUBOSAN W 3K

Recomandat cu:
JUBOSAN W110/130

Alegere de TOP pentru pre-acoperire și aderență 
sporită la renovarea pereților umezi (case vechi, biserici 
și alte clădiri fără impermeabilizare adecvată)

   Excepțional de eficient în renovarea suprafețelor umede și încărcate cu 
sare

   Oferă o armare excelentă și nivelează absorbția substratului 
   Aderență excelentă la substrat 
   Permeabilitate excepțională a vaporilor de apă 
   Respectă cerințele WTA

1   Previne desalinizarea suprafeței
2  Îmbunătățește condițiile
3  Ușor de pregătit și de aplicat
4  Durată lungă de viață

Alegere de TOP pentru nivelarea suprafeței în renovarea  
pereților umezi (case vechi, biserici și alte clădiri fără 
hidroizolație adecvată).

  Excepțional de eficient în renovarea suprafețelor umede și încărcate cu 
sare

  Bună izolare termică
  Permeabilitate excepțională
  Foarte poros-previne complet apariția capilarelor
  Respectă cerințele WTA

1  Previne desalinizarea suprafeței
2  Îmbunătățește condițiile 
3  Poate fi folosit și ca mortar de zidărie
4  Ușor de pregătit și de aplicat

EN 998-1

EN 998-1

Quantity of air pores in fresh mortar > 25 %

Resistance to desalination resistance

Permeabilitatea vaporilor de apă µ < 15

Valoare Sd < 0,60 m (for d=40mm)

Protecția la foc A1

Grosimea stratului până la 3 cm (un strat)

Culoare natural alb

JUBOSAN W130 
Tencuiala Renovare

Consum: 7 kg/m2 for 1 cm grosimea stratului

Perioada de utilizare: cel puțin 6 luni

Recomandat în sistem:
JUBOSAN W 2K/3K

Recomandat cu:
JUBOSAN W110/120, JUBIZOL Fine render 1,0, 
SILICATECOLOR

Alegere de TOP pentru nivelarea fină a suprafeței în 
renovarea pereților umezi (case vechi, biserici și alte 
clădiri fără impermeabilizare adecvată)

   Excepțional de eficient în renovarea suprafețelor umede și încărcate cu 
sare

  Permeabilitate excepțională a vaporilor de apă
  Excelență hidrofugă
  Foarte poros-previne complet apariția capilarelor
  Respectă cerințele WTA
  Conductivitate termică favorabilă

1   Previne desalinizarea suprafeței
2   Albire excelentă
3   Îmbunătățește condițiile de viață
4   Posibilitatea de a aplica grosimi mai mari
5   Posibilitatea netezirii fine
6   Ușor de pragătit și de aplicat

EN 998-1
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

Alb cremos 8057093676546 5901658 palet 42 25 kg

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

Alb cremos 8057093676492 5901657 palet 42 25 kg

Rezistența la difuzia vaporilor de apă µ = 9

Conductivitatea termică 0,40 W/mK

Reacție la foc A1

Culoare Alb cremos

JUBOSAN NHL 
Bază 110 

Pardoseală de înnoire 
pentru suprafețe absorbante

Consum: 7 - 8 kg/m2 

Perioada de utilizare: Cel puțin 12 luni

Recomandat în sistem:
JUBOSAN NHL

Recomandat cu:
JUBOSAN NHL Fill 120, JUBOSAN NHL Finish 130, 
JUBOSAN W

Alegere de top pentru pre-acoperirea și creșterea 
aderenței pe suprafețe absorbante la renovarea clădirilor 
sub protecție monumentală (biserici, clădiri istorice, 
clădiri protejate).

   Înaltă elasticitate
   Difuzie ridicată și deschidere capilară 
   Aderență excelentă la substrat
   Posibilitatea de a regla umiditatea în cameră

1   Previne desalinizarea suprafeței 
2   Condiții climatice foarte bune în cameră 
3   Restabilirea aspectului și funcționalității suprafeței tratate
4   Tratament manual și mecanic ușor
5   Durată lungă de viață

EN 998-1

7.2 Renovarea siturilor de interes istoric și cultural

PERFECT SYSTEM 

FOR RENUVATION 

BUILDINGS UNDER 

MONUMENTAL 

PROTECTION

JUBOSAN NHL Fill 120 
Tencuiala de renovare a varului

Consum: 14 kg/m2/cm

Perioada de utilizare: Cel puțin 12 luni

Recomandat în sistem:
JUBOSAN NHL

Recomandat cu:
JUBOSAN NHL Bază 110, JUBOSAN NHL Finish 130, 
JUBOSAN W

Alegere de top pentru nivelarea suprafețelor aspre 
pentru renovarea clădirilor sub protecție monumentală 
(biserici, clădiri istorice, clădiri protejate).

 Înaltă elasticitate
 Difuzie ridicată și deschidere capilară
 Aderență excelentă la substrat
 Posibilitatea de a regla umiditatea în cameră

1   Previne desalinizarea suprafeței
2  Condiții climatice foarte bune în cameră
3  Restabilirea aspectului și funcționalității suprafeței tratate
4  Tratament manual și mecanic ușor
5  Durată lungă de viață 
6  Posibilitatea de a instala o plasă de armare
7  Aplicare ușoară

EN 998-1

Rezistența la difuzia vaporilor de apă µ = 6

Conductivitatea termică 0,36 W/mK

Reacție la foc A1

Culoare Alb cremos
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Absorbția substratului Produs Consum/m2

Substrat absorbant 
(cărămizi, gresie)

JUBOSAN NHL Bază 110 8,00 kg

JUBOSAN NHL Fill 120 4,00 kg

JUBOSAN NHL Finish 130 14,00 kg

SILICATECOLOR 300 ml

Substrat non absorbant 
(piatră dolomitică, beton)

JUBOSAN W 110 7,00 kg

JUBOSAN NHL Fill 120 4,00 kg

JUBOSAN NHL Finish 130 14,00 kg

SILICONECOLOR 300 ml

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

Alb cremos 8057093676553 5901616 palet 42 25 kg

Cele mai frecvente exemple de instalare a sistemului: 

7.2 Renovarea siturilor de interes istoric și cultural

JUBOSAN NHL 
Finisaj 130 

Compus de nivelare a regenerării 

Consum: 3 - 4 kg/m2

Perioada de utilizare: Cel puțin 12 luni

Recomandat în sistem:
JUBOSAN NHL

Recomandat cu:
JUBOSAN NHL Bază 110, JUBOSAN NHL Fill 120, 
JUBOSAN W

Alegere de top pentru nivelarea fină a suprafețelor 
pentru renovarea clădirilor sub protecție monumentală 
(biserici, clădiri istorice, clădiri protejate).

 Excelentă elasticitate
 Difuzie ridicată și deschidere capilară
 Aderență la substrat
 Posibilitatea de a regla umiditatea în cameră

1   Previne desalinizarea suprafeței
2   Condiții climatice foarte bune în cameră
3   Restabilirea aspectului și funcționalității suprafeței tratate
4   Tratament manual și mecanic ușor
5   Durată lungă de viață 
6   Posibilitatea de a instala o plasă de armare
7   Aplicare ușoară

EN 998-1

Rezistența la difuzia vaporilor de apă µ = 9

Conductivitatea termică 0,38 W/mK

Reacție la foc A1

Culoare Alb cremos
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8 Protecția suprafețelor din beton

8
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Vopsele de beton

Numele produsului TAKRIL Clasaic EPOKSIL

Caracteristici distinctive 
şi scopuri

Vopsea excelentă pentru protejarea 
suprafețelor din beton.

Vopsea epoxidică bicomponentă împotriva 
uzurii chimice și mecanice

Rezistența la apă

 Protecția betonului 
împotriva deteriorării

Permeabilitatea vaporilor 
de apă

Varietate de nuanțe de 
culoare

Durată de viață, 
rezistență, durabilitate
Rezistență la substanțe 

chimice

Pentru suprafețe vertical și podea exterior și interior Vertical și podea interior

Catalog pagina 129 130

Ghid pentru produse pentru suprafețe de beton
    Multe suprafețe de beton încep să prezinte semen vizibile de degradare în timp, care pot fi rezultatul 

fabricației, metodei de instalare și maturării betonului sau a încărcărilor de mediu. 

    Structura și instalarea corectă pot preveni foarte mult deteriorarea betonului. Cu ajutorul materialelor 
adecvate pentru protecția și repararea suprafețelor din beton, acestea sunt protejate suplimentar.

    JUB oferă o serie de soluții pentru protecția suprafețelor din beton, iar cel mai ușor de înțeles este cu 
siguranță TAKRIL.
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

1001 3838527569970 1003479 carton 6 0,75 l
2 3831000243367 1002951 carton 6 0,75 l
4 3831000243411 1002953 carton 6 0,75 l
5 3831000243435 1002954 carton 6 0,75 l
6 3831000243459 1002955 carton 6 0,75 l
7 3831000243480 1002956 carton 6 0,75 l
8 3831000243503 1002957 carton 6 0,75 l
9 3831000243527 1002958 carton 6 0,75 l
31 3838527487984 1002961 carton 6 0,75 l
101 3838527488004 1002960 carton 6 0,75 l
1001 3838527557984 1003483 carton 2 5 l
2 3838527059945 1002965 carton 2 5 l
6 3838527059983 1002966 carton 2 5 l
1001 3838527558028 1003386 cutie plastic 16 l
2 3838527259918 1002969 cutie plastic 16 l

Bază EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

baza 1000 3838527556284 1003484 carton 2 4,50 l
baza 2000 3838527556291 1003485 carton 2 4,75 l
baza 1000 3838527558042 1003387 cutie plastic 14,40 l
baza 2000 3838527558059 1003486 cutie plastic 15,20 l

8.1 Vopsele de beton

TAKRIL Clasaic 
Vopsea de protecție pentru beton

Consum: 180–200 ml/m2 pentru dublă aplicare 

Perioada de utilizare: cel puțin 18 luni

Nuanțare: Diagrama de culori JUB FF: A-F ,10 nuanțe gata 
de utilizat

Recomandat cu:
AKRIL Emulsion / JUKOL Primer

Alegere de TOP pentru o protecție durabilă a betonului 
interior și exterior și a altor suprafețe legate de ciment.

  Protecție excelentă a suprafețelor din beton împotriva deteriorării
  Previne coroziunea armăturii betonului și carbonatarea betonului  
 Protecție excelentă antipraf a suprafețelor vertical și a podelei din beton
  Aderență și acoperire excelente
  Rezistență ridicată la difuzie a CO2 Repelență permanentă superioară 

a apei
  Rezistență excelentă la sarcinile atmosferice
  Rezistent la efectul pe termen scurt al acizilor (diluați) și leșie
  Rezistent la uzură
  Acesta îndeplinește cerințle EN 1504-2

1   Cea mai frecventă alegere
2   Extinde durata de viață a suprafețelor din beton
3   Durabilitate superioară a nuanțelor (stabilitate UV)
4   O gamă largă de nuanțe de culoare
5   Stratul de protecție al suprafețelor vertical în sistemele de protecție și 

reparare a construcțiilor din beton
6   Ușor de aplicat
7   Poate fi aplicat fie mecanic, fie manual
8   O gamă largă de utilizare

1001 2 4 5 6 7 8 9 31 101

 Nuanțele de culoare sunt doar cu titlu informativ, un eșantion reprezentativ este indicat în diagrama de culori
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

2 3838527301297 1002004 carton 2 6 kg
3 3838527301303 1002005 carton 2 6 kg
7 3838527301310 1002006 carton 2 6 kg
8 3838527301334 1002007 carton 2 6 kg
10 3838527301327 1002008 carton 2 6 kg

2 3 7 8 10

Nuanțele de culoare sunt doar cu titlu informativ, un eșantion reprezentativ este indicat în diagrama de culori

8.1 Vopsele pentru beton

EPOKSIL 
Vopsea de beton Epoxidică 

bicomponentă

Consum: 250–350 g/m2 pentru dublă aplicare 

Perioada de utilizare: cel puțin 12 luni

Nuanțare: 5 nuanțe conform graficului de culori JUB Vopsele 
pentru beton

Recomandat cu:
JUKOL Primer

Alegere de TOP pentru protecția superioară a 
pardoselilor interioare puternic expuse și a suprafețelor 
pereților, unde este necesară rezistența superioară la 
uzura chimică și mecanică.

   Protejează betonul împotriva carbonatării Rezistență superioară la 
difuzie a CO2

   Rezistență superioară la uzură chimică și mecanică (de aproximativ zece 
ori mai mare decât în cele mai puternice vopsele acrilice pe bază de apă) 

   Este conform  EN 13813
   Folia de vopsea este rezistentă la efectele diferitelor lichide agresive

1   Protecție pe termen lung
2   Poate fi aplicat fie mecanic, fie manual
3   Ușor de pregătit, pa bază de apă, curățare ușoară a sculelor
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

gri 3838527472157 1002445 palet 48 20 kg

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

gri 3838527586601 5900727 palet 48 25 kg

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

gri 3838527586472 5900725 palet 48 25 kg

PROTECȚIEREMARCABILĂA ARMĂTURII

8.2 Renovarea suprafețelor din beton

JUBOSAN C110 
Mortar adeziv anticoroziv

JUBOSAN C120 
Mortar de reprofilare grosier

Consum: 1,9 kg/m2 for 1 mm grosimea stratului

Perioada de utilizare: cel puțin 6 luni

Nuanțare: Diagrama de culori JUB FF: A-F ,10 nuanțe gata de 
utilizat

Recomandat cu:
JUBOSAN C120/C130

Recomandat în sistem:
JUBOSAN C 3 K sistem pentru renovarea 

Consum: 20 kg/m2 for 1 cm grosimea stratului

Perioada de utilizare: cel puțin 12 luni

Recomandat cu:
JUBOSAN C120/C130

Recomandat în sistem:
Sistem pentru renovarea suprafețelor din beton

Alegere de TOP pentru protejarea armăturii și 
creșterea aderenței mortarului de renovare la beton în 
sistemul JUBOSAN C.

  Protejează armătura împotriva sarcinilor de mediu
  Stratul adeziv între suprafața veche și cea nouă
  Bază înainte de aplicarea JUBOSAN C120 
  Aderență excelentă

1   Oferă o protecție mai îndelungată a construcțiilor de beton deteriorate
2   Ușor de pregătit și de aplicat

Alegere de TOP pentru reprofilarea și repararea 
deteriorărilor de construcție ale elementelor.

   Mortar excelent pentru reparații de construcții (SIST EN 1504-3)
   Aplicare posibilă cu grosimi până la 4.5 cm
   Conține fibra care împiedică micșorarea
   Aderență excelentă

1   Oferă o protecție mai îndelungată a construcțiilor de beton
2   Ușor de aplicat
3   Tixotropie excelentă-potrivită în special pentru aplicarea pe suprafețe 

înclinate, verticale și deasupra 

EN 998-1

EN 998-1

Caracteristici anticorozive Acestea îndeplinesc cerințele 6.2 
of EN 15183:2006

Rezistența la rupere pe beton > 2,5 Mpa

Culoare gri

Grosime (o aplicare) până la 1 mm

Tear Rezistență on concrete > 2 Mpa

Rezistența la compresiune > 45 Mpa

Modul elastic > 15 Gpa

Culoare gri

Grosime (pentru un singur strat) până la 4,5 cm

JUBOSAN C130 
Beton de umplere

Consum: 2 kg/m2 for 1 mm grosimea stratului

Perioada de utilizare: Cel puțin 12 luni

Recomandat cu:
JUBOSAN C120/C130

Recomandat în sistem:
JUBOSAN C 3 K sistem pentru renovarea 
suprafețelor din beton

Alegere de top pentru tratarea fină a suprafețelor de 
beton din sistemul JUBOSAN C.

   Mortar excelent pt reparații în construcții (SIST EN 1504-3)
 Tixotropie excepțională
 Aderență excelență

1   Oferă o protecție mai îndelungată a construcțiilor de beton deteriorate
2   Ușor de aplicat
3   Tixotropie excelentă- potrivită în special pentru aplicarea pe înclinare, pe 

verticală și suprafețele aeriene
4   Masă hidrofugă pentru protecția decorativă a încăperilor umede.

EN 998-1

Rezistența la rupere pe beton > 2 Mpa

Rezistența la compresiune > 40 Mpa

Modul elastic > 15 Gpa

Culoare gri

Grosime (într-un singur strat) până la 5 mm
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9 Hidroizolarea și instalarea ceramicii

9
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Produsele HYDROSOL

Numele produsului HYDROSOL Express 1K HYDROSOL Superflex 2K HYDROSOL Elastic HYDROSOL Clasaic HYDROSOL Decor Bază HYDROSOL Decor floor

Caracteristici distinctive 
şi scopuri

Compus elastic impermeabil interior 
pt impermeabilizarea sub căptuțeli 
ceramice și pt scopuri decorative.

Compus elastic 2K impermeabil pt cele mai 
expuse suprafețe cu instalare opțională în 
sistemele JUBIZOL.

Potrivit pentru contactul cu apa 
potabilă.

Compus etanș, potrivit 
pentru contactul cu apa 
potabilă.

Water-repellent mass for 
decorative protection of wet 
rooms.

Aderența la substrat

Gata pt tratament 
ulterior

Acoperire

Elasticitate 

Potrivit pt utilizarea 
etanșării casete

DA DA DA NU NU NU

Catalog pagina 138 138 139 139 137 136

Ghid pentru produse pentru hidroizolarea și 
instalarea ceramicii

    Suprafețele de perete și podea căptușite cu plăci ceramice/clincher/mozaic de sticlă oferă o protecție mai bună 
împotriva udării apei și a deteriorăriloe mecanice. Acestea permit curățarea și întreținerea ușoară.

    Adezivii pentru ceramic diferă în funcție de caracteristicile lor sau de satisfacerea cerințelor standard, precum și 
de diverse tehnici de aplicare a acestora pe un substrat.

    Garniturile pentru îmbinarea plăcilor asigură conexiunea dintre plăcile individuale și afectează, de asemenea, 
imaginea estetică a ceramicii instalate și utilizarea acestora.

    Clădirile/camerele mai exigente (băi, terase) necesită, pe lângă căptușeala ceramică, și o protecție adecvată 
împotriva intrării apei curgătoare în construcție, care se realizează prin aplicarea unui compus impermeabil.



jub.eu 135

-AKRINOL adezivi

Numele produsului AKRINUL Flex AKRINUL Elastic AKRINUL Uniflex AKRINUL Uniflex Alb AKRINUL Uniflex Rapid AKRINUL Clasaic

Caracteristici distinctive 
şi scopuri

Adeziv flexibil pentru suprafețe 
foarte expuse, cu o durată de viață 
extinsă.

Adeziv elastic pentru suprafețe 
interioare și exterioare mai expuse.

Pentru suprafețe interioare mai 
expuse și suprafețe exterioare.

Adeziv îmbunătățit cu strat mediu 
alb pentru fixarea suprafeței 
transparente și a pietrei albe.

Adeziv de fixare rapidă îmbunătățit 
pentru ceramică, unde este nevoie 
de o prelucrare rapidă ulterioară.

Adeziv pentru ceramică și poros 
beton, potrivit și pentru suprafețe 
cu încălzire prin pardoseală.

Aderența la substrat

Sarcina de suprafață

Caracteristicile aplicării

Elasticitate 

Cerințele suprafeței Suprafețe interioare și exterioare 
foarte expuse și foarte frecvente.

Suprafețe interioare și exterioare 
mai expuse.

Suprafețe interioare puternic 
expuse și expuneri medii.

-Suprafețe interioare mai expuse și 
medii exterioare expuse.

Suprafețe interioare mai expuse și 
medii exterioare expuse.

Suprafețe interioare mai expuse și 
medii exterioare expuse.

Catalog pagina 141 141 142 143 142 143

Chit pentru rosturi AKRINOL

Numele produsului AKRINUL Fugamix AKRINUL Fugalux

Caracteristici distinctive 
şi scopuri

Umplutură foarte flexibilă pentru  
îmbinarea țiglelor de dispersie pentru 
cele mai expuse suprafețe.

Umplutură pt îmbinarea plăcilor cu 
rezistență excelentă la dezvoltarea 
algelor și a mucegaiului.

Rezistența la apă

Varietate de nuanțe de 
culoare

Durabilitatea nuanțelor

Elasticitate 

Cereri de suprafață Pentru suprafețe interioare și exterioare 
puternic expuse

Pentru suprafețe interioare și exterioare 
mai expuse

Catalog pagina 144 145
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EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

3838527589428 1010157 carton 8 2 kg
8605022125773 1006903 18 kg

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

HYDROSOL Decor floor 3838527653013 1010960 carton 2 8 kg
HYDROSOL Decor floor niansirani 3838527656441 1011803 buc 8 kg
HYDROSOL Anti-slip powder 3838527656465 1011805 carton 6 2 kg

TOP CHOICE FOR 

DECORATIVE FLOOR 

PROTECTION OF 

BATHROOMS 

9.1 Pregătirea substratului

9.2 Compuși etanșare

AKRINUL Super grip 
Grund special pentru suprafete 

netede si non absorbante

HYDROSOL  
Decor floor 

Pardoseală decorativă
Compus de impermeabilizare

Consum: 100- 150 g/m2

Perioada de utilizare: Cel puțin 12 luni

Recomandat cu:
AKRINUL Uniflex/Elastic/Flex, JUBIZOL adhesives/
adhesive mortars, JUBOLIN/JUBOGLET levelling 
compounds

Consum: 1,7 kg/m2

Perioada de utilizare: cel puțin 12 luni

Nuanțare: Diagrama de culori JUB FF: C-F

Recomandat cu:
HYDROSOL Polyurethane 2K,  
HYDROSOL Express 1K

Alegere de TOP pentru suprafețe netede și 
neabsorbante unde este necesară o aderență superioară 
(plăci ceramice, metal, sticlă bitumată, vopsea latex, 
plăci OSB).

   Gata pt tratament ulterior
   Crește semnificativ grosimea subtratului 
   Conține fibre
   Îmbunătățește aderența
   Egalizează suprafața 
  Uscare rapidă

1   Economisește timp și bani la renovarea căptușelilor ceramice
2   Umplerea microfisurilor
3   Nu este necesară amestecarea (nu se separă)
4   Permite aplicarea rapidă a următorului strat
5   Eficacitate excepțională
6   Permite aplicarea pe cele mai exigente suprafețe

Alegere de top pentru protecția decorativă a pardoselilor 
expuse la apă și umiditate, în special pentru băile noi dar și 
pentru cele renovate.

 Se instalează aspectul decorativ ”topping” într-o nuanță de culoare selectată
 Potrivirea pentru pardoseli confirmată prin măsurători ale rezistenței la 

alunecare
 Repelență la apă
 Nuanțarea este posibilă
 Aplicare ușoară

1   Cost eficient în comparație cu faianța ceramică tradițională
2   Renovarea simplă a băilor sau a unor zone similare chiar și fără îndepărtarea 

plăcilor vechi
3   Rezistența la presiunea pozitivă a apei
4   Aspect rafinat, la modă
5   Întreținere ușoară 
6   Aplicare rapidă și ușoară

Timp de uscare, suitable for further treatment (h) ~ 4

Timp de uscare pentru a obține rezistența 
suprafeței la spălarea cu apă de precipitații (h) ~ 24

Absorbția apei w24 (kg/m2h0,5) W3

Adeziune (MPa) > 2

=

=

Rating alunecare 

•  sistem HYDROSOL Decor floor+HYDROSOL 
poliuretan 2K: comparabil până la R10

•  dacă nisipul de cuarț se adaugă la sistemul 
de bază, crește la R11

Crăpături de punte > 1,49 mm

NEW

IM
PA

C T
 R

E S I S T A N T

   I M P A C T  R
E

S
I S

T
A

N
T  
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EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

NEW 3838527604121 1009107 8 kg

EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

3838527650333 1009701 cutie plastic 2,25 kg

TOP CHOICE FOR 
DECORATIVE 

PROTECTION OF 

BATHROOMS 

9.2 -Compuși etanși decorative

HYDROSOL Decor Consum: 1,7 kg/m2

Perioada de utilizare: Cel puțin 12 luni

Nuanțare: Diagrama de culori JUB FF

Recomandat cu:
HYDROSOL Polyurethane, HYDROSOL Express 1K, 
JUPOL Strong/Auriu

Alegere de top pentru protecția decorativă a 
suprafeței verticale încărcată cu apă și umezeală.

 Complet impermeabil 
 Posibilitatea de nuanțare 
 Aplicare și șlefuire ușoară 
 Posibilitatea de protecție suplimentară cu HYDROSOL poliuretan 2K

1 Posibilă implementarea micro-toppingului
2 Un sistem accesibil fără plăci
3 Ușor de întreținut
4 Gata de aplicat
5 Tratament suplimentar rapid

Timp de uscare, potrivit pentru un tratament 
ulterior (h) ~ 2

Minimum Grosimea stratului (mm) 1 mm

=

HIDROSOL 
Poliuretan 2k

Bi-componentă foarte durabilă cu 
acoperire transparentă

Consum: 0,13 kg/m2

Perioada de utilizare: cel puțin 12 luni

Recomandat cu:
HYDROSOL Decor Bază, HYDROSOL Express 1K, 
JUPOL Strong/Auriu

Alegere de top pentru protejarea suprafețelor 
cu încărcături crescute de umiditate, apă și frecare 
mecanică.

   Complet impermeabil
  Rezistență ridicată la frecare mecanică 
  Rezistența la substanțe chimice
  Rezistență la UV

1   Ușor de întreținut
2  Durată de viață foarte lungă 
3  Rezistența la mucegai și alge
4  Instalare ușoară 
5  Consum redus
6  Uscare rapidă

=

IM
PA

C T
 R

E S I S T A N T

   I M P A C T  R E S
I S

T
A

N
T

  

HIGH 

RESISTANCE TO 

MECHANICAL 

RUBBING
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EAN koda/kos SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC ME

component A 3838527528854 1002287 sac 20 kg
component B 3838527528861 1002288 cutie plastic 7,5 kg

EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

3838527594187 1006975 carton 2 5 kg

 
9.3 Compuși etanși

HYDROSOL Express 1K
Compus etanș gata de utilizare

Consum: 1,3 kg/m2 for 1 mm

Perioada de utilizare: cel puțin 12 luni

Recomandat în sistem:
HYDROSOL Express, HYDROSOL Renovare

Recomandat cu:
AKRINUL Super grip, benzi de etanșare HYDROSOL 
/ foi, JUPOL Strong

Alegere de top pentru suprafețe interioare solicitante 
precum impermeabilizarea sub căptușeli ceramice din 
baie și pentru implementarea unui strat de finisare 
decorativ în încăperi cu umiditate ridicată.

 Ușor de aplicat
 Uscare rapidă 
 Elasticitate ridicată deja la 1 mm

1 Un sistem accesibil fără plăci
2 Rezistența la alge și mucegai
3 Implementare mai rapidă - instalarea rapidă a următorului strat
4 Gata de utilizare
5 Consum redus
6 Instalare ușoară cu diverse instrumente

Grosimea minimă pentru atingerea etanșeității la apă 1 mm

Presiunea admisă a apei 1,5 bar

EN 12004

HYDROSOL  
Superflex 2K 

Compus etanș elastic 2K

Consum: 1,5 kg/m2 for 1 mm

Perioada de utilizare: Cel puțin 12 luni

Recomandat în sistem:
Baie HYDROSOL, soclu în Sisteme JUBIZOL, 
JUBIZOL Orizontal

Recomandat cu:
Benzi de etanșare / foi HYDROSOL, AKRINUL Flex / 
Elastic, AKRINUL Flex / Elastic

Alegere de top pentru suprafețe interioare și 
exterioare mai exigente cum ar fi piscine, terase, băi și 
pentru tratament de soclu în fațadă.

 Excelentă umplere a fisurilor de până la 0,75 mm
 Ușor de aplicat
 Aderență foarte bună
 Elasticitate ridicată la grosime de 2 mm
 Rezistența la apă
 Protecție împotriva presiunii pozitive și negative a apei
 Inclus în ETA - 09/0393 - JUBIZOL EPS

1   Protecție impermeabilă de lungă durată
2   Previne degradarea betonului
3   Poate fi aplicat doar în 2 straturi
4   Utilizare universală
5   Excepțional de ușor de aplicat
6   Nu are efect de coroziune asupra fierului
7   Posibilă aplicație directă pe EPS

Grosime minimă pentru atingerea etanșeității la apă de 2 mm

Presiunea de apă admisă 3 bar

EN 12004
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

gri 3838527301556 1002289 sac 18 kg

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC ME

gri 3838527301532 1002290 sac 20 kg
3838527558110 1003710 sac 5 kg

9.3 Compuși etanși

HYDROSOL Clasaic 
Hidroizolație clasică

Consum: 1,5 kg/m2 for 1 mm

Perioada de utilizare: Cel puțin 12 luni

Recomandat în sistem:
HYDROSOL Wall

Alegere de TOP pentru suprafețe rigide interioare 
și exterioare mai puțin solicitante, cum ar fi pereții de 
susținere, garduri și pentru protecția altor suprafețe 
orizontale împotriva pătrunderii umezelii podelei.

   Instalare ușoară Etanșeitate bună 
   Ușor de tratat
   Certificat dobândit de adecvare pentru contactul cu apa potabilă
   Protecție împotriva presiunii pozitive a apei și a construcțiilor monolitice 

din beton și împotriva presiunii negative a apei

1   Alegere rentabilă
2   Permite nivelarea finală a suprafeței-potrivită pentru vopsirea excesivă
3   Ușor de instalat

Grosimea minima pentru realizare etanșeitate la apă 3 mm

Presiunea admisă a apei 1,5 bar

EN 12004

HYDROSOL Elastic 
Hidroizolatie elastică

Consum: 1,5 kg/m2 for 1 mm

Perioada de utilizare: Cel puțin 12 luni

Recomandat în sistem:
HYDROSOL Balcony

Recomandat cu:
HYDROSOL Sealing strips/sheets, AKRINUL Flex/
Elastic

Alegere de TOP pentru suprafețe interioare și exterioare 
mai exigente cum ar fi balcoane, terase și în instalațiile în 
care se obține și se depozitează apă potabilă (rezervoare 
de apă).

  Elasticitate ridicată  
  Aderență excelentă
  Excelentă hidrofugă
  Certificat dobândit de adecvare la contactul cu apa potabilă 
  Protecție împotriva presiunii pozitive și negative a apei

1   Previne eflorescența pe articulații și suprafețe ale căptușelilor poroase
2  Permrabilitate reudsă la radon
3  Previne degradarea concretă
4  Ușor de instalat
5  Posibilitatea de a imprima plasele și benzile de etanșare
6  O gamă largă de utilizare
7  Aderență excelentă și la ceramic veche

Grosimea minima pentru realizare etanșeitate la apă 3 mm

Presiunea admisă a apei 1,5 bar

EN 12004
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EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

3838527596761 5901020 carton roll 10m 1 rm

EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

3838527397191 5900200 carton roll 50m 1 rm
3838527422459 5900221 carton roll 10m 1 rm

EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

3838527397252 5900203 carton 20 1 buc
3838527397276 5900204 carton 10 1 buc

EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

3838527397238 5900202 carton 20 1 buc

9.4 Benzi de etanșare și foi

HIDROSOL bandă de 
etanșare adezivă 

Bandă de etanșare

Recomandat în sistem:
HYDROSOL Bathroom/Balcony/Express/
ReNUvation

Recomandat cu:
HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic, 
HYDROSOL Express 1K

Alegere de TOP pentru toate îmbinările și colțurile în 
care se așteaptă deformări majore și pentru etanșarea 
elastică a fisurilor de dilatare.

   Instalare ușoară (nu este necesară pre-aplicarea compusului 
hidroizolant) Aderență bună

   Utilizare posibilă la instalarea pragurilor exterioare
   Elasticitate foarte bună

HYDROSOL 
Etanșare bandă 

Bandă de etanșare

Recomandat în sistem:
HYDROSOL Bathroom/Balcony/Express/
ReNUvation

Recomandat cu:
HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic, 
HYDROSOL Express 1K

Alegere de TOP  pentru toate îmbinările și colțurile în 
care se așteaptă deformări majore și pentru etanșarea 
elastic a fisurilor de dilatare.

   Elasticitate excepțională
   Rezistență excelentă la alkaline și la temperature
   Aderență excelentă

HYDROSOL Foaie 
de etanșare

Foaie de etanșare 120 și 350

Recomandat în sistem:
HYDROSOL Bathroom/Balcony/Express/
ReNUvation

Recomandat cu:
HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic, 
HYDROSOL Express 1K

Alegere de TOP pentru etanșarea tuturor penetrărilor de 
perete, a conexiunilor de instalare și a canalelor de scurgere.

  Elasticitate foarte bună 
  Aderență excelentă 
  Instalare ușoară
  Legătură excelentă cu compus impermeabil pe toată suprafața de etanșare

HYDROSOL Element 
de colț exterior

Element de colt exterior

Recomandat în sistem:
HYDROSOL Bathroom/Balcony/Express/
ReNUvation

Recomandat cu:
HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic, 
HYDROSOL Express 1K

Alegere de TOP  pentru armare și ca etanșant în 
colțurile sub capacele ceramice, deoarece colțurile 
exterioare trebuie să fie imprimate într-un etanșant 
adecvat pe întreaga suprafață.

   Elasticitate excepțională 
   Aderență excelentă
   Rezistență excelentă la alkaline și la temperatură
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

gri 3838527428321 1000148 sac 42 25 kg
gri 3838527652061 1010800 sac 4 5 kg

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

gri 3838527652825   1010936 sac 42 25 kg
gri 3831000200742 1000146 pachet 4 5 kg

EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

3838527397214 5900201 carton 20 1 buc

9.4 Benzi și foi de etanșare

HIDROSOL element 
de colt interior 

Element de colț interior

Recomandat în sistem:
HYDROSOL Bathroom/Balcony/Express/
ReNUvation

Recomandat cu:
HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic, 
HYDROSOL Express 1K

Alegere de TOP pentru armare și ca etanșant în colțuri 
sub capacele ceramice, deoarece colțurile interioare 
trebuie să fie imprimate într-un etanșant adecvat pe 
întreaga suprafață.

   Elasticitate excepțională 
   Aderență excelentă
   Rezistență excelentă la alcaline și la temperatură

9.5 Adezivi pentru plăci ceramice

 AKRINUL Flex 
Adeziv flexibil pentru ceramică 

AKRINUL Elastic 
Adeziv elastic pentru ceramică 

Consum: 2 - 3 kg/m2

Perioada de utilizare: Cel puțin 12 luni

Recomandat în sistem:
HYDROSOL Bathroom, AKRINUL Flex Bază

Recomandat cu:
AKRINUL Super grip, AKRINUL Fugamix, 
HYDROSOL Express 1K

Consum: 2 - 3 kg/m2

Perioada de utilizare: cel puțin 12 luni for 5-kg sau 6 de 
luni za 25-kg packing

Recomandat în sistem:
HYDROSOL Balcony, AKRINUL Revital

Recomandat cu:
AKRINUL Super grip, AKRINUL Fugamix, 
HYDROSOL Superflex 2K

Alegere de TOP pentru interiorul puternic expus și 
zonele exterioare foarte frecvente, unde se așteaptă 
temperaturi și încărcături fizice majore (centre 
comerciale, școli, cerammică întunecată exterioară, 
suprafețe de încălzire prin pardoseală, piscine, terase) 

 Flexibilitate superioară – S1 pentru sarcini extreme
 Aderență superioară

1   Posibilitatea de a rezista la sarcini mari
2  O durată de viață foarte lungă
3  Durată de viață extinsă
4  Aplicare și tratament ușor

Alegere de TOP pentru suprafețele interioare li 
exterioare puternic expuse, unde se așteaptă sarcini 
fizice și de temperatură mai mari (suprafețe de încălzire 
prin pardoseală, garaje, balcoane, scări).

   Utilizabil pe piesele puternic expuse 
   Elasticitate excelentă
   Aderență superioară

1   Posibilitatea de a rezista la sarcini mari
2   O durată de viață foarte lungă
3   Aplicare și tratament ușor
4   Durată lungă de viață

Clasificare C2TE S1

Compoziția Pe bază de ciment, polimeric și alți aditivi speciali

Clasificare C2T S1

Compoziția Pe bază de ciment, polimeric și alți aditivi speciali

EN 12004

EN 12004
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

gri 3838527560342 1003762 sac 42 25 kg

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

gri 3838527650302 1009691 sac 42 25 kg

9.5 Adezivi pentru plăci ceramice

AKRINUL Uniflex 
Adeziv universal 

flexibil pentru ceramică 

AKRINUL  
Uniflex rapid

Adeziv îmbunătățit pentru 
plăci fixate rapid

Consum: 2 - 3 kg/m2

Perioada de utilizare: Cel puțin 12 luni

Recomandat în sistem:
HYDROSOL Balcony,  AKRINUL Revital

Recomandat cu:
AKRINUL Super grip, AKRINUL Fugamix, 
HYDROSOL Superflex 2K

Consum: 2 - 3 kg/m2

Perioada de utilizare: Cel puțin 6 luni

Recomandat cu:
AKRINUL Super grip, AKRINUL Fugalux, HYDROSOL 
Express 1K

Alegere de TOP pentru suprafețe interioare mai 
expuse (cum ar fi garaje, suprafețe de încălzire prin 
pardoseală) și suprafețe exterioare mai puțin expuse, 
potrivite pentru renovări.

   Aderență excelentă
   Pentru fixare pe căptușeli ceramice vechi 
   Elasticitate bună

1 Durată lungă de viață 
2 Aplicare și tratament ușor 
3 Durată lungă de viață

Alegere de top pentru interior încărcat puternic 
(scară, holuri, garaje) și exterior cu încărcare medie 
pe suprafețe, unde este necesară prelucrarea rapidă 
ulterioară.

 Stabilitate la mers după 2 ore
 Posibil tratament suplimentar după 4 ore
 Aderență excelentă 
 Elasticitate bună

1   Posibilitatea de utilizare rapidă a camerelor
2   Durată lungă de viață
3   Trafic rapid pe jos
4   Scăderea căderii verticale

Clasificare C2TE

Compoziția Pe bază de ciment, polimeric și alți aditivi speciali

Clasificare C2FTE

Compoziția Bază pe ciment și aditivi pentru legarea accelerată

EN 12004

EN 12004
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă Nr. de produse per unitate PAC UM

gri 3838527652818    1010934 sac 42 25 kg
gri 3831000200292 1000151 pachet 4 5 kg

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

alb 3838527604664 5901120 sac 42 25 kg

9.5 Adezivi pentru plăci ceramice

AKRINUL Uniflex alb
Placă îmbunătățită albă 
cu strat mediu de adeziv

AKRINUL Clasaic
Adeziv pentru ceramică

Consum: 2 - 3 kg/m2

Perioada de utilizare: Cel puțin 12 luni

Recomandat în sistem:
AKRINUL Extra light

Recomandat cu:
AKRINUL Super grip, AKRINUL Fugalux

Consum: 2 - 3 kg/m2

Perioada de utilizare: Cel puțin 12 luni

Recomandat cu:
AKRINUL Super grip, AKRINUL Fugalux

Alegere de top pentru interior mai încărcat (scară, 
holuri, garaje) și exterior cu încărcare medie pe 
suprafețe, în special pentru fixarea plăcilor transparente 
precum și piatră albă și marmură.

   Posibilă aplicare de până la 10 mm
  Aderenta excelenta
  Elasticitate bună

1 Nu există decolorare a materialelor de umplutură mai ușoare 
2 Împiedică vizibilitatea substratului sub căptușeli transparente
3 Posibilitatea de nivelare a unor piese inegale
4 Durată de viață extinsă
5 Economisirea timpului la curățarea mortarului

Alegere de TOP pentru interior mai expus (suprafețe 
cu încălzire prin pardoseală), și suprafețe exterioare 
mai puțin expuse, potrivit și pentru fixarea blocurilor de 
beton poros.

   Pentru interioare și exterioare 
   Aderență exceptional de bună

1 Raport calitate-preț ideal
2 Aplicare și tratament ușor
3 Utilizare universală

Clasificare C2TE

Compoziția Bază din ciment alb sau aditiv polimeric

Clasificare C1T

Compoziția Pe bază de  ciment

EN 12004

EN 12004
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

3838527589510 1004466 carton 8 3 kg

9.6 Materiale de umplutură pentru plăci

AKRINUL Fugamix
Chit pentru rost gata de utilizare

Consum: 0,5 - 1,5 kg/m2

Perioada de utilizare: Cel puțin 12 luni

Nuanțare: Diagrama de culori JUB FF: 315 nuanțe selectate.

Recomandat în sistem:
JUBIZOL Horizontal, HYDROSOL Balcony, 
HYDROSOL Bathroom, AKRINUL Flex Bază

Recomandat cu:
AKRINUL Flex, AKRINUL Super grip, HYDROSOL 
Express 1K

Alegere de TOP pentru suprafețele interioare și 
exterioare puternic expuse (cabine de duș, terase, 
balcoane, scări, suprafețe cu încălzire prin pardoseală).

   Peste 300 de nuanțe de culoare disponibile 
   Gata de utilizare
   Potrivit pentru asfaltarea îmbinărilor existente 
   Protecție suplimentară împotriva algelor și mucegaiului 
   Flexibilitate superioară
   Rezistență superioară la apă
   Rezistent la curățători mai agresivi

1  O gamă largă de nuanțe de culori 
2  Împrospătarea îmbinărilor vechi
3  Gata de utilizare
4  Umplutura pentru rosturi de țiglă poate fi aplicată în mai multe straturi

Lățimea îmbinării 6 mm

Rezistența la compresiune > 40 MPa

Clasificare conform  SIST EN 13888 DG2ArW S2

EN 12004
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

10 Alb   3838527394565 1002252 carton 6 2 kg
11 Jasmin   3838527399362 1002253 carton 6 2 kg
12 Ivory   3838527399379 1002254 carton 6 2 kg
13 Bej   3838527399386 1002255 carton 6 2 kg
14 Manhattan    3838527394572 1002256 carton 6 2 kg
18 Maro   3838527399423 1002260 carton 6 2 kg
20 Castan   3838527399447 1002262 carton 6 2 kg
22 Sky Albastru   3838527399461 1002264 carton 6 2 kg
25 Caramel   3838527399492 1002267 carton 6 2 kg
111 Natura   3838527586687 1005572 carton 6 2 kg
112 Crem   3838527586700 1005573 carton 6 2 kg
113 Vanilie   3838527586724 1005574 carton 6 2 kg
251 Sienna   3838527586748 1005575 carton 6 2 kg
211 Roșu   3838527586762 1005576 carton 6 2 kg
221 Ocean   3838527586786 1005577 carton 6 2 kg
171 Iarbă   3838527586809 1005578 carton 6 2 kg
141 Argintiu   3838527586823 1005579 carton 6 2 kg
142 Antracit   3838527586847 1005580 carton 6 2 kg
143 Grafit   3838527586861 1005581 carton 6 2 kg
151 Negru 3838527586885 1005582 carton 6 2 kg
10 Alb 3838527394589 1002272 carton 4 5 kg
14 Manhattan 3838527401942 1002273 carton 4 5 kg

9.6 Materiale de umplutură pentru plăci

AKRINUL Fugalux
Chit pentru rost flexibil

Consum: 0,5 - 1,5 kg/m2

Perioada de utilizare: cel puțin 24 de luni

Nuanțare: 20 nuanțe gata de utilizat

Recomandat în sistem:
HYDROSOL Bathroom, AKRINUL Restore, AKRINUL 
Extra light

Recomandat cu:
AKRINUL Elastic, AKRINUL Super grip, HYDROSOL 
Superflex 2K

Alegere de TOP pentru suprafețe interioare și 
exterioare mai expuse (cabine de duș, suprafețe foarte 
frecvente, suprafețe cu încălzire prin pardoseală) 

  Flexibilitate excelentă 
  Rezistență superioară la apă 
  Protecție suplimentară împotriva algelor și mucegaiului 
  Rezistență sporită la abraziune

1   Rezistență excelentă la sarcini ambientale (formare de alge/mucegai, 
abraziune, absorbție de apă)

2   Caracteristici foarte bune de aplicare

Lățimea aplicării 10 mm

Rezistența la compresiune > 20 MPa

Clasificare conform SIST EN 13888 CG2ArW

EN 12004

10 Alb   11 Jasmin   12 Fildeș   13 Bej   14 Manhattan    18 Maro   20 Castan   22 Albastru Sky   25 Caramel   111 Natura   

112 Crem   113 Vanilie   251 Sienna   211 Roșu   221 Ocean   171 Iarbă   141 Argintiu   142 Antracit   143 Grafit   151 Negru

 Nuanțele de culoare sunt doar cu titlu informativ, un eșantion reprezentativ este indicat în diagrama de culori
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

alb 3838527407890 5901243 carton 12 300 ml
ivory 3838527407913 5901247 carton 12 300 ml
bej 3838527407937 5901242 carton 12 300 ml
manhattan 3838527407951 5901245 carton 12 300 ml
caramel 3838527408019 5901244 carton 12 300 ml
transparent     3838527421582 5901248 carton 12 300 ml
jasmin 3838527650906 5902356 carton 12 300 ml
Antracit 3838527650920 5902357 carton 12 300 ml
argintiu 3838527650944 5902358 carton 12 300 ml
Maro 3838527650968 5902359 carton 12 300 ml
negru 3838527650982 5902360 carton 12 300 ml

 
M OLD RESISTANT

  

OD
PORNOST NA PLESNI

NEW
Culoare
SHADES

10 Alb 12 Ivory 13 Bej 14 Manhattan 25 Caramel Transparent

11 Jasmin 142 Antracit 18 Maro 141 Argintiu 151 Negru 143 Grafit

Nuanțele de culoare sunt doar cu titlu informativ, un eșantion reprezentativ este indicat în diagrama de culori

9.7 Etanșanți

JUBOFLEX Silicone
Etanșant universal din silicon

Perioada de utilizare: Cel puțin 15 de luni

Nuanțare: 11 nuanțe gata de utilizat

Recomandat în sistem:
HYDROSOL Bathroom, HYDROSOL Balcony, vsi 
AKRINUL sistemi

Recomandat cu:
AKRINUL Fugamix/Fugalux, AKRINUL Flex/Elastic/
Uniflex

Alegere de TOP pentru etanșarea fisurilor în încăperi 
umede (băi, bucătării, cabine de duș) unde este necesară 
o protecție elastic permanentă împotriva formării 
algelor și a mucegaiului.

  Creșterea rezistenței la alge și mucegai
  Elasticitate excepțională chiar și la temperature extreme 
  Etanșare elastic permanentă
  Nu provoacă coroziune
  Rezistentă la UV

1 Posibilitate redusă de infecție a suprafeței înainte de formarea algelor 
2 Previne răspândirea coroziunii pe suprafețele metalice deteriorate
3 Instalarea sticlei în rame din lemn, aluminiu sau pvc
4 Utilizare polivalentă
5 Aderență excelentă la majoritatea materialelor de construcție

Contracție în timpul întăririi

Putere 15 - 25 Mpa

Modul elastic 0,25 - 0,40 Mpa

Alungirea la rupere 300 - 400%

Rezistența la temperatură - 40°C to + 180°C
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

alb 3838527408057 5901240 carton 12 290 ml
gri 3838527408064 5901241 carton 12 290 ml

Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

alb 3838527408033 5901239 carton 12 300 ml

9.7 Etașanți

JUBOFLEX MS
Compus de etanșare-adeziv polimeric

JUBOFLEX Acryl
Etanșant acrilic

Perioada de utilizare: cel puțin 12 luni

Nuanțare: alb, gri

Recomandat în sistem:
all Sisteme JUBIZOL, HYDROSOL Express, 
HYDROSOL Renovare

Recomandat cu:
JUBIZOL Finisaje decorative, JUPOL Vopsele 
interioare, toate vopselele de fațadă, toate 
vopselele de beton

Perioada de utilizare: cel puțin 12 luni

Nuanțare: alb

Recomandat cu:
JUPOL interior paints, TAKRIL, EPOKSIL

Alegere de TOP  pentru fixarea și etanșarea 
elementelor pe suprafețele interioare și exterioare 
expuse și încărcate puternic (fațade, instalarea pragurilor 
exterioare, dilatații, foi metalice pentru acoperișuri

   Rezistent la UV 
   Fără solvenți
   Elasticitate excepțională

1  Poate fi vopsit cu cele mai apoase vopsele și lacuri epoxidice și poliuretanice
2  Extrem de rezistent la îmbătrânire (păstrarea elasticității)
3  Fără miros neplăcut la uscare

Alegere de TOP pentru umplerea îmbinărilor dintre 
gips-carton și părți solide ale clădirilor din interioare 
care trebuie suprapuse.

 Poate fi vopsit în exces cu vopsele interioare 
 Fără solvenți
 Elasticitate excelentă

1 Cel mai bun raport calitate-preț
2 Crește durabilitatea articulațiilor
3 Poate fi folosit și pe suprafețe care nu sunt uscate
4 Aderență excelentă la majoritatea materialelor de construcție

Contracție în timpul întăririi < 1%

Rezistență 15 - 20 Mpa

Modul elastic 0,20 - 0,30 Mpa

Alungirea la rupere 500 - 700%

Fără miros neplăcut la uscare - 40°C to + 90°C

Rezistență 20 - 25 Mpa

Alungirea la rupere 300 - 400%

Fără miros neplăcut la uscare - 20°C to + 75°C

alb gri Nuanțele de culoare sunt doar cu titlu informativ, un eșantion reprezentativ este indicat în diagrama de culori
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Calcule de consum pentru instalarea ceramicii în sistemul HYDROSOL Decor
Produs Consum kg/m2

AKRINUL Super grip 0,12
HYDROSOL Express 1K 1,3
HYDROSOL Banda de etanșare sau foaie
HYDROSOL Decor Bază 1,7
HYDROSOL poliuretan 2K 0,13

1. Impermeabilizarea penetrărilor și colțurilor: HYDROSOL Banda de etanșare sau foaie

2. Impermeabilizare de bază: HYDROSOL Express 1K

3. Impermeabilizare decorativă: HYDROSOL Decor Bază (în cazul unei tehnici decorative, o colorăm în nuanța roșu)

4. Protect Impermeabilizare: HYDROSOL Polyurethane 2 K

5. Strat decorativ pentru tratarea peretelui neted: JUPOL Strong sau JUPOL Auriu + HYDROSOL Polyurethane 2K

6. Acoperire ceramică existentă (la reînnoire)

7. Acoperire pe suprafețe absorbante: AKRINUL Super grip (pentru renovări)

Sistem decorativ impermeabil pentru protejarea suprafețelor umede și înlocuiește în mod eficient 
plăcile ceramice clasice de pe suprafețele pereților. Principalele avantaje ale sistemului sunt o protecție 
impermeabilă excepțională, impermeabilitate completă a apei și ușurința utilizării în renovații. Un mare 
avantaj al sistemului este că, datorită protecției sporite împotriva apariției algelor și mucegaiului, este 
foarte ușor de întreținut și curățat sistemul. De asemenea, sistemul este împodobit cu un aspect estetic 
excepțional și posibilități imense de a combina nuanțele.

Utilizare:
   Datorită protecției excelente impermeabile și rezistenței mecanice, poate fi aplicat pe suprafețele cele mai poluate cu umezeală și apă, cum 
ar fi de exemplu băi cu toate elementele, bucătării, holuri, scări. Poate fi aplicat și în încăperi în care este nevoie de o rezistență sporită la 
abraziune și curățare. 

   Aderența excelentă a materialului permite realizarea acestuia pe diferite suprafețe. Poate fi aplicat direct pe tencuială de beton sau var-
ciment sau poate fi utilizat pe plăci de gips și alte elemente de construcție de gips-carton. În renovații poate fi aplicat direct la cele existente 
acoperire ceramică.

   Unul dintre cele mai mari beneficii ale decortificării este curățarea ușoară. Deoarece este așezat perfect, nu există articulații ca în versiunea 
clasică cu plăci ceramice, unde s-ar putea acumula murdărie. Prin urmare, este ușor de curățat cu detergenți clasici. În acest fel, etanșanții sunt 
protejați suplimentar, care le prelungește durata de viață și le protejează suplimentar de apariția algelor și a mucegaiului.

HYDROSOL Decor 
Un sistem de tratament de perete 

care înlocuiește în mod eficient plăcile 

9.8 Sisteme HYDROSOL
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Calcule de consum pentru instalarea ceramicii în sistemul de baie HYDROSOL
Produs Consum kg/m2

JUKOL Grund 0,10
HYDROSOL Elastic sau HYDROSOL Superflex 1,50
HYDROSOL Banda de etanșare sau foaie
HYDRIOSOL Superflex și plasă de armare 1,50
Plasa de armare JUBIZOL 1,10
HYDROSOL Elastic 1,50
AKRINUL Flex sau AKRINUL Elastic 2,50
AKRINUL Fugamix 0,75

Construcție unei băi – ca una dintre cele mai frecvent utilizate și funcționale cele mai diverse camere-
necesită suficient timp și o planificare preliminară atentă. Hidroizolarea este un element important care 
trebuie luat în considetate în încăperile în care se poate produce și evacuarea apei.

Utilizare:
   Pentru băi și alte camera în care este necesară etanșeitate completă.
   Sistemul poate fi utilizat atât pentru clădiri noi, cât și pentru renovări-dacă există deja căptușeli existente pe podea și pereți, se utilizează 
grundul AKRINOL Super Grip, ca și în cazul sistemului AKRINOL Restore.

   Prin implementarea corectă a sistemului și utilizarea elementelor de etanșare, asigurăm etanșeitatea maximă a suprafeței pe care instalăm 
garniturile ceramice.

HYDROSOL Baie 
Sistem de impermeabilizare și 

placare ceramică în băi

9.8 HYDROSOL systems

1. Grund (substraturi de ciment sau var-ciment): JUKOL Grund (1:1 -diluat cu apă) 

2. Impermeabilizare:  1. strat HYDROSOL Superflex, HYDROSOL Elastic sau HYDROSOL Express (dacă folosim compusul Superflex sau Express putem omite 
aplicarea primului strat)

3. Impermeabilizare: HYDROSOL Banda de etanșare sau foaie

4. Impermeabilizare: 2. strat HYDROSOL Superflex, HYDROSOL Elastic sau HYDROSOL Express + JUBIZOL plasă de armare (suprafețe de podea)

5. Impermeabilizare: 3. strat HYDROSOL Superflex, HYDROSOL Elastic sau HYDROSOL Express

6. Atașarea ceramicii: AKRINUL Elastic, AKRINUL Flex sau AKRINUL Uniflex

7. Chituire: AKRINUL Fugamix sau AKRINUL Fugalux
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Calcule de consum pentru instalarea ceramicii în sistemul HYDROSOL Wall
Produs Consum kg/m2

JUKOL Grund 0,10
HYDROSOL Clasaic (3x) 4,50
EPS și membrană îndoită
TAKRIL Clasic (2x) 0,19

1. Impermeabilizare: 3x aplicarea compusului HYDROSOL

2. Protecție decorativă: 2x Takril vopsea de beton

1. Impermeabilizare: 3x aplicări ale HYDROSOL Clasaic compus

2. Protecție impermeabilizare

Zidurile de susținere au atât o funcție practică cât și estetică. Ele reprezintă structure de reținere a 
solului oferind în același timp niște teren plat. Zidurile de susținere și de spijin sunt o parte integrantă 
a împrejurimilor clădirii, dar îmdeplinesc și o funcție decorativă, astfel încât aspectul lor estetic este, de 
asemenea, important. Diferența dintre cele două tipuri de perete este faptul că cel de susținere protejează 
sau susține un terasament, iar, cel normal protejează o pantă proiectantă.

Utilizare:
  Cu ziduri de sprijin nou construite, precum și cu renovări.
  Cu o implementare adecvată a sistemului, betonul este protejat împotriva încărcăturilor atmosferice și a pătrunderii apei din spatele peretelui.
  Tratamentul estetic al structurii se realizează cu vopsea adecvată sau finisaj decorativ.

HYDROSOL Perete 
Sistem de impermeabilizare pentru 

susținerea pereților

9.8 Sisteme HYDROSOL
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Calcule de consum pentru instalarea ceramicii în sistemul HYDROSOL Balcony
Produs Consum kg/m2

JUBIZOL Mortar adeziv 4,50
JUBIZOL PROFIL DE COLȚ
HYDROSOL Elastic sau HYDROSOL Superflex 1,50
HYDROSOL Banda de etanșare sau folie
Plasă de armare 1,10
HYDROSOL Elastic 1,50
HYDROSOL Elastic sau HYDROSOL Superflex 1,50
AKRINUL Flex sau AKRINUL Elastic 2,50
AKRINUL Fugamix 0,75

Balcoanele și terasele sunt părți exterioare ale clădirilor și sunt părți importante ale facilității, deoarece pot servi 
drept contact cu exterioarul sau ca un spațiu destinat petrecerii timpului liber. Datorită locației lor, suprafețele lor 
sunt expuse la sarcini atmosferice (fluctuații majore de temperature, precipitații), precum și la alte sarcini de mediu. 
De obicei balcoanele sunt mai mici decât terasele și sunt integrate în construcție ca o console, în timp ce terasele 
sunt adiacente clădirii sau pe clădire. Diferența dintre o terasă și un balcon este că, sub terasă, există uneori camera 
locuibile (camera încălzite) sau partial locuibile (garaje, subsoluri), astfel încât diferențele de temperatură dintre 
camera de sub terasă și exterior pot fi destul de mari.

Utilizare:
  Pentru balcoanele și terasele nou construite și pentru renovarea balcoanelor și teraselor, unde există șapă existentă.
  Pentru a preveni tragerea capilară a apei de pe substrat la suprafață. 
  La renovarea balcoanelor și teraselor sau a sistemelor fără șapă, vă recomandăm utilizarea JUBIZOL Horizontal.

HYDROSOL Balcon 
Sistem de impermeabilizare și placare 

ceramică pe balcoane și terase

9.8 Sisteme AKRINOL

1. Renovarea sau armarea colțurilor: Profil de colț JUBIZOL și mortar adeziv JUBIZOL

2. Grund: JUKOL Grund (1:1 diluare 1: 1 cu apă) 

3. Impermeabilizare: 1. strat HYDROSOL Superflex sau HYDROSOL Elastic (dacă folosim compus Superflex putem omite aplicarea primului strat) 

4. Impermeabilizare: Banda de etanșare HYDROSOL

5. Impermeabilizare: 2. acoperiți plasa de armare HYDROSOL Superflex sau HYDROSOL Elastic + JUBIZOL

6. Impermeabilizare: 3. strat HYDROSOL Superflex sau HYDROSOL Elastic

7. Atașarea ceramicii: AKRINUL Elastic sau AKRINUL Flex

8. Impermeabilizare: AKRINUL Fugamix
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Tipul adezivului Tip și clasa  Descriere
AKRINUL Clasic/Light C1T Adeziv standard pe bază de ciment cu alunecare redusă
AKRINUL Uniflex C2TE Adeziv îmbunătățit pe bază de ciment cu alunecare redusă
AKRINUL Elastic C2T S1 Adeziv pe bază de ciment îmbunătățit cu alunecare redusă și flexibilitate
AKRINUL Flex C2TE S1 Adeziv îmbnătățit pe bază de ciment cu alunecare redusă, durată de viață extinsă și flexibilitate sporită
AkriNUl Uniflex rapid C2TEF Adeziv cu baza de ciment cu îmbinare rapidă îmbunătățit cu alunecare redusă
AkriNUl Uniflex alb C2TE Adeziv baza de ciment îmbunătățită cu alunecare redusă, durată de viață extinsă

Majoritatea produselor din grupul AKRINOL au un marcaj CE care asigură calitatea în conformitate cu toate 
reglementările și normele aplicabile materialelor de construcție din UE. Acest marcaj garantează și confirm 
calitatea și standardele înalte ale producătorului în faza de cercetare, dezvoltare și producție.

Toate produsele AKRINOL sunt fabricate conform celor mai stricate standard europene (EN) care generează 
calitatea și siguranța.

Clasificarea adezivilor pentru plăci ceramice și piatră EN 12004:
  C1 Adezivi standard de ciment
  C2 Adezivi de ciment îmbunătățit

În plus, acolo unde caracteristicile specific ale adezivilor sunt importante, calificările sunt următoarele: 
   T Adeziv cu alunecare redusă
   E Adeziv cu durată de viață extinsă

Clasificarea adezivilor pentru plăci ceramice și piatră EN 12002:
   Standard care prescrie nivelul de elasticitate al adezivilor pe bază de ciment
   Adeziv S1 cu flexibilitate sporită de 2,5 mm deformabilitate

Clasificarea umpluturilor pentru îmbinări conform EN 13888. Standard, care definește criteriile și metodele 
de clasificare a umpluturilor pentru îmbinări pentru ceramic, piatră și alte căptușeli, pentru pardoseli și 
pereți.

Garniturile de îmbinare sunt împărțite în următoarele categorii:
 CG1 Umplutura de îmbinare standard pe bază de ciment care indeplinește cerințele minime
 CG2 Umplutură îmbinată pe bază de ciment îmbunătățită
 DG2 Îmbunătățirea umpluturii rosturilor de dispersie

În plus, acolo unde caracteristcile specific ale umpluturilor articulare sunt importante, calificările sunt următoarele:
 Ar Rezistență crescută la abraziune
 W Repelență crescută a apei

AKRINOL Fugalux este marcat cu CG2ArW, ceea ce înseamnă că este un material de umplutură îmbunătățit, cu o rezistență crescută la abraziune 
și o hidrofugare crescută.

AKRINOL Fugamix este marcat cu CG2ArW S2, ceea ce înseamnă că este o umplutură îmbinată îmbunătățită cu rezistență crescută la abraziune, 
hidrofugare sporită și flexibilitate sporită.

Explicația clasificării 
adezivului și a 

umpluturii rosturilor 

Umpluturi 
comune

9.9 Sisteme HYDROSOL
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Calcule de consum pentru instalarea ceramicii în sistemul AKRINUL Restore
Produs Consum kg/m2

AKRINUL Super Grip 0,12
JUBOFLOOR 1-10 (optional) 6,00
AKRINUL Flex ali AKRINUL Elastic 2,50
AKRINUL Fugalux alb 0,80

Sistemul este indispensabil atunci când dorim să oferim încăperilor un aspect nou, fără a fi nevoie să 
efectuăm lucrări de demolare majore. Componenta cheie a sistemului este grundul AKRINOL Super Grip, 
care reprezintă puntea de legătură între ceramic veche și alte produse din ciment. Sistemul include, de 
asemenea, compusul autonivelant Jubofloor, cu care substraturile inegale pot fi nivelate cât mai mult posibil 
și astfel pregătite pentru instalarea de ceramică nouă pe vechiul substrat. În același timp, încălzirea electrică 
prin pardoseală poate fi instalată în complexul de nivelare în încăperi unde nu a fost planificată anterior.

Utilizare:
   Mod mai ușor de a obține un nou aspect al unei camere.
   În cazul în care ceramica veche este bine aderată la suprafață sau nu vrem să o îndepărtăm din alt motiv.
   Când vrem să instalăm încălzirea prin pardoseală.

Restaurare AKRINOL 
Sistem pentru reîmprospătarea 

vechilor placari ceramice

9.9 Sisteme AKRINOL

1. Căptușeală ceramica veche

2. Grund: AKRINUL Super grip

3. Încălzire electrică prin pardoseală  –  dacă este necesar

4. Compus de nivelare a pardoselii  – JUBOFLOOR 1-10 (atunci când utilizați încălzirea prin pardoseală, altfel acest strat poate fi omis)

5. Atașarea ceramicii: AKRINUL Uniflex, AKRINUL Elastic sau AKRINUL Flex

6. Chituire: AKRINUL Fugalux

7. Contacte de etanșare (între căptușeli): JUBOFLEX Silicone

8. Contacte de etanșare (între căptușeală și perete): JUBOFLEX Acryl
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Calcule de consum pentru instalarea ceramicii în sistemul AKRINUL FLEX Bază
Produs Consum kg/m2

AKRINUL Super Grip 0,12
HYDROSOL Superflex (2 aplicări) 3,00
JUBIZOL Plasă de armare160g 1,10
AKRINUL Flex sau AKRINUL Elastic 2,50
AKRINUL Fugamix 0,75

Sistemul este utilizat pe construcții uscate și substraturi similar mai puțin rigide, unde suprafețe trebuie 
să fie protejate corespunzător din punct de vedere estetic și funcțional. O component importantă este 
compusul etanș HYDROSOL Superflex în care este imprimată o plasă. Împreună contribuie la o mai mare 
elasticitate a sistemului și, prin urmare, la durabilitatea și stabilitatea acestuia.

Utilizare:
  Instalare pe pereți și podele ale clădirilor prefabricate. 
  Tratarea substraturilor de construcție uscate (gips-carton, plăci OSB).

AKRINUL Flex Bază 
Sistem pentru montarea placilor 

ceramice un substrat flexibil

9.9 Sisteme AKRINOL

1. Suprafață flexibilă: OSB plăci, gips-carton, etc

2. Grund: AKRINUL Super grip

3. Impermeabilizare: 1. și 2. strat HYDROSOL Superflex sau HYDROSOL Elastic

4. Strat de armare: plasă de armare

5. Atașarea ceramicii: AKRINUL Elastic si AKRINUL Flex

6. Chituire: AKRINUL Fugamix

7. Contacte de etanșare (între căptușeli): JUBOFLEX Silicone

8. Contacte de etanșare (între căptușeală și perete): JUBOFLEX Acryl
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Calcule de consum pentru instalarea ceramicii în sistemul AKRINUL FLEX Bază
Produs Consum kg/m2

JUBOSAN C120 (dacă este necesar)
HYDROSOL Superflex (2 aplicări) 3,00
JUBIZOL Plasă de armare 160g 1,10
AKRINUL Flex sau AKRINUL Elastic 2,50
AKRINUL Fugamix 0,75

Sistemul funcționează excelent pe suprafețe de beton, cum ar fi terase și alte suprafețe de beton care au fost 
expuse la sarcini atmosferice pentru o perioadă mai lungă de timp și care trebuie renovate corespunzător 
înainte de instalarea căptușelilor ceramice. Baza sistemului este un produs pentru renovarea suprafețelor din 
beton – JUBOSAN C, care poate rezolva foarte eficient problemele suprafețelor grav deteriorate, pregătind 
în același timp substratul pentru instalarea hidroizolațiilor.

Utilizare:
   Renovarea anterioară a suprafețelor de beton exterioare și interioare deteriorate
   Buna etanșeitate la apă
   Sistemul asigură o toleranță foarte bună la sarcini datorită alungirii de temperatură a suprafețelor

AKRINUL Revital 
Contacte de etanșare (între 

căptușeală și perete)

9.9 Sisteme AKRINOL

1. Suprafață de beton deteriorată

2. Mortar de renovare: JUBOSAN C120 (dacă suprafața betonului este deteriorată se utilizează și mortar adeziv anticoroziv)

3. Impermeabilizare: 1. si 2. strat HYDROSOL Superflex sau Elastic

4. Strat de armare: Plasă de armare

5. Atașarea ceramicii: AKRINUL Elastic sau AKRINUL Flex

6. Chituire: AKRINUL Fugamix

7. Contacte de etanșare (între căptușeli): JUBOFLEX Silicone
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10 Agenți de nuanțare
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Agenți de nuanțare
   Pentru nuanțarea vopselelor, oferim mai mulți agenți de nuanțare diferiți: de la celebrul DIPI pentru orice expert 

în bricolaj, până la agenți de nuanțare pentru uz profesional pe sistemul de nuanțare JUMIX.

   Clientul poate alege între câteva mii de nuanțe pe sistemul de nuanțare JUMIX-ceea ce este important, deoarece 
vopseaua vine de obicei ultima în conectarea elementelor camerei.

   Nuanțele pot fi selectate în conformitate cu graficul de culori JUB Sentimente preferate, JUB Vopsele și randări, 
NCS, etc.
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

gaben 5 3838527572734 1003879 carton 15 1 buc
portocaliu 15 3838527572758 1003880 carton 15 1 buc
roșu 25 3838527572772 1003882 carton 15 1 buc
violet 35 3838527572802 1003883 carton 15 1 buc
ocru 45 3838527572819 1003884 carton 15 1 buc
Maro 55 3838527572833 1003885 carton 15 1 buc
verde 75 3838527572857 1003886 carton 15 1 buc
albastru 85 3838527572871 1003887 carton 15 1 buc
negru 95 3838527572895 1003888 carton 15 1 buc
fistic 70 3838527572918 1003889 carton 15 1 buc
țiclam 30 3838527572932 1003890 carton 15 1 buc
alb coffee 50 3838527572956 1003891 carton 15 1 buc
coral roșu 20 3838527572970 1003892 carton 15 1 buc

gaben 5 portocaliu 15 roșu 25 violet 35 ocru 45 Maro 55 verde 75

albastru 85 negru 95 fistic 70 țiclam 30 alb coffee 50 coral roșu 20

 Nuanțele de culoare sunt doar cu titlu informativ, un eșantion reprezentativ este indicat în diagrama de culori

30% INCREASEDCULOARE REZIS-TENȚĂ

10.1 Nuanțarea vopselelor de perete la interior

DIPI Super color
Colorant manual pentru interior

Consum: Maximum 3 sticle de plastic care conțin 100 ml pe 
15l de vopsea

Nuanțare: 13 nuanțe de bază

Avertisment: Nu este potrivit ca strat independent

Alegere de TOP pentru nuanțarea vopselelor de 
perete interioare și sigiliu din lemn acrilic

   Intesitate de culoare cu 30% mai mare decât nuanțele clasice
  Nuanțe atractive
  Posibilitatea de a amesteca
  Nuanțe foarte durabile și pe bază de apă 

1   Posibilitatea de a selecta și pregăti rapid umbra la locul de implementare
2   Colorare ușoară și rapidă
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

Nº 05 gaben 3838527260464 1000270 carton 12 1 buc
Nº 15 portocaliu 3838527260488 1000271 carton 12 1 buc
Nº 45 ocru 3838527260501 1000274 carton 12 1 buc
Nº 55 Maro 3838527260525 1000275 carton 12 1 buc
Nº 25 roșu 3838527260549 1000272 carton 12 1 buc
Nº 75 verde 3838527260563 1000276 carton 12 1 buc
Nº 85 albastru 3838527260587 1000277 carton 12 1 buc
Nº 95 negru 3838527260600 1000278 carton 12 1 buc
Nº 35 violet  3838527485263 1000273 carton 12 1 buc
Nº 10 terracotta 3838527586533 1005945 carton 12 1 buc
Nº 20 coral roșu 3838527586496 1005948 carton 12 1 buc
Nº 70 fistic 3838527586557 1005949 carton 12 1 buc

Nuanțele de culoare sunt doar cu titlu informativ, un eșantion reprezentativ este indicat în diagrama de culori

10.1 Nuanțarea vopselelor de perete la interior

DIPI Koncentrat
Colorant manual pentru vopsele 

interioare și exterioare

Consum: Maxim 2 tuburi care conțin 100 ml la 10 l de vopsea.

Nuanțare: 13 nuanțe de bază

Avertisment: Nu este potrivit ca un strat independent

Alegere de TOP pentru nuanțarea interioară și într-o 
măsură limitată, și nuanțarea vopselelor de fațadă, 
straturilor de top pentru lemn și metal și etanșant pe 
bază de apă.

   Nuanțe specifice potrivite pentru exterior
   Permite realizarea unor nuanțe mai intense 
   Posibiliatea de amestecare
   Durabilitate ridicată a nuanțelor pe bază de apă 

1   Posibiliatea de a selecta și pregăti rapid umbra la locul de implementare
2  Colorare ușoară și rapidă

Nº 05 gaben Nº 15 portocaliu Nº 45 ocru Nº 55 Maro Nº 25 roșu Nº 75 verde Nº 85 albastru

Nº 95 negru Nº 35 violet  Nº 10 terracotta Nº 20 coral roșu Nº 70 fistic Nº 90 plămâniu
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Nuanţa culorii/descrierea EAN cod SAP cod Unitate de 
comandă

Nr. de produse per 
unitate PAC UM

W101 3838527375977 1003023 carton 6 1,5 l
W101 3838527376851 1003044 carton 2 5 l
Y201 3838527375991 1003024 carton 6 1,5 l
Y201 3838527376868 1003045 carton 2 5 l
Y202 3838527376011 1003025 carton 6 1,5 l
Y202 3838527376899 1003046 carton 2 5 l
Y203 3838527376035 1003026 carton 6 1,5 l
Y204 3838527481876 1003027 carton 6 1,5 l
R302 3838527376073 1003029 carton 6 1,5 l
R303 3838527376097 1003030 carton 6 1,5 l
R305 3838527376134 1003032 carton 6 1,5 l
R306 3838527376158 1003033 carton 6 1,5 l
R310 3838527411224 1003036 carton 6 1,5 l
B401 3838527376196 1003037 carton 6 1,5 l
B402 3838527376219 1003038 carton 6 1,5 l
G501 3838527376233 1003039 carton 6 1,5 l
G502 3838527376257 1003040 carton 6 1,5 l
X601 3838527376271 1003041 carton 6 1,5 l
X602 3838527509655 1003042 carton 6 1,5 l

10.2 Agenți de nuanțare pentru utilizare profesională

UNIPAS
POS pastă pigmentară  

Consum: Depinde de culoarea nuanței și de produs

Perioada de utilizare: cel puțin 18 luni

Nuanțare: 16 nuanțe de bază

Avertisment special: Nu este potrivit ca un strat 
independent

Alegere de TOP pentru nuanțarea vopselelor interioare 
și de fațadă, finisaje decorative pentru finisare, straturi 
din lemn și metal, pete și produse pentru un tratament 
decorativ exigent al suprafeței.

   Permite amestecarea nuanțelor de culoare în funcție de diferite 
diagrame de culori

   Pentru o gamă largă de produse pe bază de apă (vopsele de perete, 
lacuri, emailuri și pete, produse pentru tehnici decorative, etc.)

   Compatibil cu majoritatea lianților (acrilați, siliconi, silicați) Rezistență 
UV superioară

   Protecție excelentă împotriva uscării
   Pigmenți lichizi de apă, adecvați pentru decantare și extragere VOC 

extrem de scăzut

1 Aspect superior al suprafeței vopsite.
2 Posibilă combinație cu toate elementele din cameră.
3 Umbra omogenă.
4 Aspect superior al suprafeței vopsite.
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VSI ODTENKI
VAŠIH NAJLJUBŠIH 
OBČUTKOV.

• Za vse vrste površin: notranje in zunanje zidne površine, les in kovino.

• Na voljo takoj.

• Na prodajnih mestih z JUMIX mešalnico.

• Sedaj še dodatno odtenki po NOVI JUB barvni karti.

11 Alte bunuri complementare
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EAN cod SAP cod
3838527567174 5900137

EAN cod SAP cod
3838527651071 5901504

EAN cod SAP cod
3838527651064 5900744

EAN cod SAP cod
3838527487328 5900052

EAN cod SAP cod
3838527653044 5902706

EAN cod SAP cod
3838527387185 5900731

EAN cod SAP cod
3838527487311 5900051

EAN cod SAP cod
3838527082752 5900097

11.1 Echipamente hardware JUMIX

Distribuitor automat JUMIX X-SMART
Mașină automată de dozare X-Smart 16 canistre (F&FM) – BASIC

Distribuitor automat JUMIX HA480
Mașină automată de dozare Harbil 480 18 canistre (F&FM) –PREMIUM

Mașină de agitat JUMIX SK-550
Mașină de scuturare a vibrațiilor SK550 (F&FM) –PREMIUM

Monitor LCD JUMIX
Monitor LCD

Distribuitor automat JUMIX HA180
Mașină automată de dozare Harbil 180 18 canistre (F&FM) –MEDIUM

Mașină de agitat JUMIX SK-350
Mașină de scuturare a vibrațiilor SK350 (F&FM) –MEDIUM

Calculatorul personal JUMIX
Calculator personal

JUMIX SLP tiskalnik
Imprimantă SEIKO SLP pentru imprimarea etichetelor - mașini automate 
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EAN cod SAP cod
3838527651040 9400990

EAN cod SAP cod
3838527354682 9400013

EAN cod SAP cod
3838527651057 9400992

EAN cod SAP cod Unitate de comandă Nr. de produse per 
unitate PAC UM

3830000328838 5900108 carton 12 1 buc

EAN cod SAP cod Unitate de comandă Nr. de produse per 
unitate PAC UM

3831104104960 5900182 carton 24 1 buc

EAN cod SAP cod Unitate de comandă Nr. de produse per 
unitate PAC UM

3831104104953 5900181 carton 12 1 buc

11.2 Diagrama de culori

11.3 Instrumente JUB

Diagrama de culori JUB JUMIX
Diagrama de culori, creată în colaborare cu Facultatea de Arhitectură, oferă:

  515 nuanțe atractive împărțite în 11 seturi de culori
  Nuanțare în peste 40 de produse
  Accesorii suplimentare care ghidează clientul în alegerea nuanțelor 

Rolă JUPOL 180

   Blană specială de înaltă calitate care oferă rezultate excelente la pictare
   Nu este necesară grilă de vopsea
   Nu rămân urme vizibile ale marginii rolei la aplicarea vopselei
   Oferă o structură uniformă a vopselei aplicate

Rolă JUPOL 120

  Nu lasă urme vizibile ale marginii rolei la aplicarea vopselei
  Absorbție bună a vopselei
  Oferă o structură uniformă a vopselei aplicate

Rolă JUPOL 180

  Nu lasă urme vizibile ale marginii rolei la aplicarea vopselei
  Absorbție bună a vopselei
  Oferă o structură uniformă a vopselei aplicate

Diagrama de culori JUB NCS
Diagrama de culori standard cu până la peste 2000 de nuanțe de culori

Diagrama de culori JUB JUMIX în varianta mini
O versiune mai mică a diagramei culorilor favorite de la JUB
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EAN cod SAP cod Unitate de comandă Nr. de produse per 
unitate PAC UM

3831104104946 5900105 carton 36 1 buc

EAN cod SAP cod Unitate de comandă Nr. de produse per 
unitate PAC UM

3838527602004 5901141 carton 10 1 buc

EAN cod SAP cod Unitate de comandă Nr. de produse per 
unitate PAC UM

3830011405979 5900053 trowel 1 1 buc

EAN cod SAP cod Unitate de comandă Nr. de produse per 
unitate PAC UM

8413797229288 5900871 buc 8 1 buc

11.3 Instrumente JUB

Rolă JUPOL 250

 Blană specială de înaltă calitate care oferă rezultate excelente la pictare
 Nu este necesară grila de vopsea
 Nu lasă urme vizibile ale marginilor rolei la aplicarea vopselei
 Oferă o structură uniformă a vopselei aplicate

Rolă fațadă 250 

 Oferă o bună eficiență a vopselei
 Ușor de manevrat
 Nu există urme vizibile ale marginilor rolei la aplicația vopselei
 Oferă o structură uniformă a vopselei aplicate.

Mistrie JUBIZOL Ultralight

 Mistria de netezire din oțel inoxidabil cu zimțare semicirculară (R=12mm)
 Excelent pentru aplicarea mortarului JUBIZOL Ultralight și a altor mortare JUBIZOL în instalația sistemului de izolare 

termică

AKRINOL Burete pentru chituirea celulozei

   Burete pentru chituirea celulozei cu AKRINOL Fugamix;
 190x120x40 mm

EAN cod SAP cod Unitate de comandă Nr. de produse per 
unitate PAC UM

5907798350919 5900870 buc 1 1 buc

Mistrie de netezire AKRINOL

   Mistria de netezire din cauciuc pentru chituirea ceramicii cu material de umplutură AKRINOL.
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Volumul umpluturii după nuanțare Unitate Volumul umpluturii după nuanțare
1000 1001 2000

0,65 l 0,585 0,65 0,6175
0,75 l 0,675 0,75 0,7125
2 l 1,8 2 1,9
2,25 l 2,025 2,25 2,1375
5 l 4,5 5 4,75
10 l 9 10 9,5
15 l 13,5 15 14,25
25 kg 24 25 24

Nuanțe în conformitate cu diagrama de culori JUB vopsele și 
randări care nu sunt disponibile pentru suprafețele exterioare

1264, 1265, 1285, 1295, 1305, 1315
2261, 2262, 2263, 2282, 2283, 2284, 2292, 2293, 2294, 2302, 2303, 2304, 2312, 2313, 2314, 2332
3260, 3281, 3291, 3301, 3311, 3331, 3361
4280, 4290, 4300, 4310, 4360, 4590, 4591, 4592
5550, 5551, 5552, 5560, 5561, 5562, 5572, 5580, 5581, 5582

Nuanțe în conformitate cu diagrama de culori JUB vopsele și 
randări sunt disponibile pentru suprafețe exterioare numai cu 

anumite materiale, dar adecvate pentru instalarea pe toată 
suprafața clădirii

1235, 1245, 1335, 1344, 1345, 1355, 1365, 1374, 1375
2061, 2062, 2233, 2234,2242, 2243, 2244, 2322, 2333, 2334, 2341, 2342, 2343, 2352, 2353, 2354, 2363, 2364, 2371, 2372, 2373, 2381, 2382
3060, 3241, 3340, 3450, 3480
4600, 4601, 4602, 4610, 4611, 4612
5510, 5511, 5512, 5520, 5521, 5522, 5620, 5621, 5622, 5630, 5631, 5632

Nuanțe în conformitate cu diagrama de culori JUB vopsele și 
randări care sunt disponibile pentru suprafețe exterioare cu 

restricții (cu anumite materiale și sisteme de fațadă selectate și 
numai pentru suprafețele mici)

1090, 1110, 1120, 1130, 1140, 1141, 1180, 1181, 1190, 1191, 1200, 1201, 1210, 1211, 1212, 1250, 1251, 1270, 1271, 1440, 1460, 1490, 1500, 1501, 1502
2232, 2321, 2391, 2431
3170, 3221, 3231, 3320, 3351, 3370, 3380, 3390, 3420, 3430, 3470
4220, 4230, 4240, 4330, 4350, 4640, 4650, 4660
5530, 5531, 5532, 5540, 5541, 5542, 5570, 5571

Nuanțe cu extensie 0 sau 1, colorate în finisaj acrilic JUBIZOL S/
Unixil finisaj S și aparținând clasei medii 4641, 4651, 4661

Nuanțe cu extensie 0 sau 1, colorate în finisaj acrilic JUBIZOL S/
Unixil finisaj S și aparținând clasei medii 1212, 1502, 5632

Nuanțe COOL conform JUB Favorite Feelings diagrama de culori 
care sunt disponibile în JUBIZOL Trend Finish S/T și produse 

TRENDCOLOR

010C, 020C, 030A, 050A, 060A, 070A, 080A, 090A, 090C, 100A, 100C, 110A, 120A, 130A, 140A, 150A, 160A, 170A, 190A, 
200A, 220A, 230A, 290A, 
310A, 320A, 330A, 340A, 380A, 400A, 385A, 
190B, 400B, 385B, 060B, 120B, 030B, 070B, 080B, 100B, 090B, 110B, 040B, 020B, 010B

Nuanțe COOL conform JUB Favorite Feelings diagrama de culori 
care sunt disponibile în JUBIZOL Trend Finish S/T și produse 

TRENDCOLOR
4660, 1500, 1501, 1490, 3420, 1190, 1140, 1130, 1120, 1090

Nuanțele seriilor C și D conform JUB Favorite Feelings diagrama 
de culori care sunt disponibile în TRENDCOLOR dar nu și în 

ACRYLCOLOR
190C, 385C, 390C, 420C, 430C, 480C, 490C, 660C, 670C, 710C, 740C, 750C, 770C, 790C, 800C, 820C, 800D, 820D

Nuanțe în conformitate cu diagrama de culori JUB vopsele și 
randări care sunt disponibile în TRENDCOLOR și nu în ACRYLCOLOR 1502, 2012, 2062, 2222, 2232, 2432, 4612, 5512, 5522, 5622

* Cantitatea înainte de nuanțare. Citiți cu atenție fișa tehnică și de siguranță înainte. 

-Noua modalitate de a indica umplutura de pe ambalaj nu afectează nuturile pe mixere. În procesul de 
alegere a rețetelor, baza și nuanțarea rămân la fel, doar declarația produsului a fost modificată. Acest lucru 
înseamnă că, atunci când se nuanțează, nu trebuie schimbat volumul de bază pe software-ul de la stația 
de amestecare, deoarece acest lucru afectează umplerea bazei înainte de nuanțare. Programul de pe mixer 
prezintă întotdeauna volumul final al produsului după nuanțare, care este prezentat și în tabelul de mai jos:

11.6 -Informații suplimentare despre disponibilitatea nuanțelor

11.7 Informații despre volumul de umplere a bazei înainte de nuanțare
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11.8 Legendă pictograme

perie burete temperatură de lucru

rolă Pistol de stropire feriți de soare

rolă de spumă
mistrie de găleată
răzuitor cu 

evitați contactul cu mâinile 
și ochii

mistrie de finisare din oțel răzuitor cu dinți curățarea sculelor cu apă

mistrie crestată cloth exterior

plutitor de cauciuc mistrie de cărămidă interior

 

răzuitor a cufunda
utilizare interioară și 

exterioară

pistol de 
pulverizare

nivelare cu o latură rezistent la UV

mistrie specială amesteca
JUMIX
Agenți de nuanțare

pistol de pulverizare fără aer netezire în cerc Aplicare prin pulverizare

mistrie de 
găleată
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