Zidne površine

ZIDNE IMPREGNACIJE
Pri barvanju tako novih kot starih zidnih površin je zelo pomembna priprava podlage.
Impregnacija mora biti pravilno izbrana glede na obstoječo podlago in načrtovan končni
premaz. Impregnacija prodira globoko v podlago, jo utrdi, zmanjša njeno vpojnost in izboljša
oprijem kitov in zidnih barv.
V naši trgovini najdete:
-

Akril emulzija (Jub)
Unigrund (Jub)
Color emulzija
Idr.

ZIDNE IZRAVNALNE MASE oz. KITI
Izravnava površin pred barvanjem sicer ni obvezna, je pa zelo priporočljiva, saj za večjo
obstojnost in učinkovitost barvnega premaza mora biti površina ravna in gladka.
V naši trgovini najdete:
-

Hobi kit (Jub)
Jubolin (Jub)
Nivelin (Jub)
Spektra notranji kit
Kemaglet
Rigips (Riamano)
Maltex (Weber)
Filin
Idr.

NOTRANJE ZIDNE BARVE – MEŠALNICA BARV!
V naši trgovini lahko dobite različne notranje barve, odvisno od prostora in stanja, v katerem
boste barvo nanašali. V osnovi so barve bele, mi jih pa v nekaj minutah zmešamo po vaši
izbiri z mešalnico barv. Za enkrat uporabljamo Jub mešalnico, v kratkem pa lahko
pričakujete tudi Dulux mešalnico.
Najpogosteje prodane notranje bele barve pri nas sta
- Jupol Classic
- Color notranja zidna barva
- Idr.
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Za nekatere bolj izpostavljene in obremenjene površine, ki se hitreje umažejo, se uporabljajo
barve, katerih barvni film na površini je bolj obstojen ali celo pralen. Take barve v naši trgovini
so:
- Jupol Gold
- Jupol Latex
- Ipd.

Včasih so za prekrivanje napak (močnih madežev, plesni…) na naših stenah potrebne barve s
specifičnimi lastnostmi. Take barve so običajno visoko pralne in dobro pokrivne ter se izredno
hitro sušijo. Izdelane so na vodni osnovi ali na osnovi človeku prijaznih dearomatiziranih topil.
Za prekrivanje trdovratnih madežev in površine izpostavljene trdovratnim madežem v naši
trgovini najdete:
- Jupol Block,

Za površine izpostavljene vlagi pa:
- Jupol Citro.

Poleg že naštetih izdelkov z enobarvnim videzom si lahko v vaših prostorih umislite tudi
dekorativne večbarvne premaze. Z različnimi natančno izvedenimi dekorativnimi tehnikami
lahko naši strokovnjaki naredijo čudovite stenske vzorce v različnih izbranih barvah. Več takih
vzorcev si lahko ogledate v naši trgovini. Tovrstni izdelki v naši trgovini so:
- Antiche Terre fiorentine
- Marmorin
- Idr.

FASADNE BARVE – MEŠALNICA BARV!
Pri končni izbiri barve za fasado ne sme biti pomemben zgolj videz temveč je tu še kar nekaj
parametrov. Za dolgoročno obstojnost fasade moramo biti pazljivi tudi pri izbiri premazov. Ti
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morajo biti ustrezni obstoječi podlagi. Ob pravilni izbiri bo stavba zaščitena pred agresivnimi
okoliščinami iz okolja, izpušnimi plini, meteornimi vodami, drugimi vremenskimi pojavi, idr.
Seveda lahko vašo stavbo poživite z eno od mnogih barv iz barvne lestvice, ki jo lahko najdete
tudi v naši trgovini. Tudi fasadno barvo zmešamo v toni po vaši izbiri v le nekaj minutah!
V naši trgovini iz tega naslova najdete:
-

Acrylcolor (Jub)
Revitalcolor AG
Jubosilcolor silicone
Color fasadna barva
Idr.

OMETI
Ometi dajejo kakovostno zaščito in dekoracijo fasadnim površinam ter jim daljšajo življenjsko
dobo.
Za polepšanje zgleda vaše stavbe lahko pri nas izbirate med različnimi dekorativnimi ometi:
-

Bavalit (Jub)
Valit
Minerol
Kulirplast
Akrilni zaribani omet
Akrilni glajeni omet
Idr.

Nudimo tudi toplotne izolacije fasad različnih proizvajalcev (JUBIZOL sistem, WEBER,
SPEKTRA sistem).
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