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Защо да направим термо
изолационна система JUBIZOL

Спестяваме средства
Неизолираните или лошо изолираните жилищни обекти губят по различни начини голямо 

количество топлинна енергия. Фасадното пространство може да представлява от 30 до 50 
процента загуба на енергия. Спестяването на средства се осъществява не само през зимата, а 
и през цялата година, също и през летния период при охлаждането на обекта.

С поставянето на топлоизолационна система JUBIZOL с достатъчна дебелина разходът 
на енергия за отопление може да се намали до 40 процента.

Подобряване на битовите условия
Недостатъчната или липсваща топлинна изолация е причина за лошите битови условия както 

през зимата, така и през лятото. Недостатъчната топлинна изолация на обекта позволява 
повишен топлообмен и по този начин съществено влияе на качеството на битовите условия. 
При прекалено сух въздух се увеличава количеството прах, който дразни дихателните 
органи, а при висока, постоянна влага и влиянията на околната среда може да се стигне до 
развитие на мухъл и плесен. Последните отделят в околната среда  голям брой спори, които 
вдишваме и които често могат да предизвика дихателни заболявания. 

Фасадната топлоизолационна система JUBIZOL изпълнява изискванията за достатъчна 
и ефективна топлоизолация и гарантира отлични битови условия. Всичките ни 
продукти гарантират висока степен на екологично съзнание.
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Гаранционни условия
С многогодишни изследвания и разумно комбиниране на компоненти от системата за топлинна 

изолация постигнахме максимално възможните синергийни ефекти. С процедури като 
ускорено стареене и термични шокове, извършени в микроклиматични камери, доказахме 
съществено поголяма устойчивост във времето и подългия живот на на системите Jubizol 
дори и в найнатоварени условия на употреба.

JUB гарантира минимум 10-години гаранция и дългосрочна и обмислена инвестиция в 
системата за топлинна изолация JUBIZOL.

Естетически вид на обекта
Когато става въпрос за естетическия вид на обекта, системите за топлинна изолация JUBI

ZOL гарантират качествени решения. Завършващите мазилки дават възможност видът 
на фасадата да е с драскана или загладена структура, както и с различна зърнистост. 
Системите JUBIZOL дават възможност за избор между голям брой цветови нюанси  и 
максимална устойчивост на цвета. В студиото на JUB Design правим изследвания върху 
цвета на системите JUBIZOL – креативни решения за естетическия вид на обекта.

Системите за топлоизолация UBIZOL гарантират качествен естетически вид и колоритност.

Произведено  в Словения
Системата за топлоизолация JUBIZOL, както и всички нейни компоненти са изцяло 

произведени в Словения.

JUBIZOL – произведено в Словения!
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JUBIZOL топлоизолационните 
системи се произвеждат вече 
45 години

Компанията JUB е найстарият производител на бои за стени в Словения и в целия регион. Началото на 
производството на минерални бои започва в далечната 1875 г. в селището Дол при Любляни, където 
днес се намира седалището на предприятието. Почти 140 години дейност е найголямата гаранция, 

че компанията Jub d.o.o. произвeжда качествени про
дукти, които удовлетворяват нуждите и желанията на 
купувачите. Системата за топлинна изолация JUBIZOL 
е традиционен продукт на предприятието Jub. Тази 
година се отбелязват 45 години от поставянето на 
първата система за топлинна изолация на компанията. 

Дългогодишният опит и употребата на найсъвремен
ни компоненети са гаранция, че системата за топлои
золация Юбизол вече предлага минимум 10-годишна 
гаранция за основните функционални характеристи
ки, като се гарантира до 40% спестяване на енергия. 
Топлинната изолация на сградите е една от найефек

тивните мерки за намаляване разхода на енергия и в следствие намаляване на емисиите на парни
кови газове в околната среда. Необходимо е цялостно проследяване на влиянието на човека върху 
околната среда, което се идентифицира като устойчивост.

Системите за топлоизолация JUBIZOL са разработени в съответствие със системата за  
устойчиво строителство. 
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JUBIZOL  
изключително качество

Изключителното качество на системите за топлинна изолация JUBIZOL се потвърждава от резул
татите от изследванията върху собствени иновативни фасадни полигони и в найсъвременно 
оборудваните лаборатории на TRC JUB – Технологично изследователския център. Освен това 
и резултатите от контролни тествания и сертификации в упълномощени институции в Слове
ния и чужбина потвърджават правилната насока на развитие на системите JUBIZOL.

С процедури като ускорено старее
не и термични шокове, извършени 
в микроклиматични камери, устано
вихме съществено подългия живот 
на системите JUBIZOL дори  в найна
товарени условия на експлоатация, 
по този начин поставихме основите 
за оптимизация и минимизиране на 
операциите по поддръжката на сис
темите за топлоизолация JUBIZOL. 
Собственото производство на  екс
пандиран полистирен ни гарантира 
пълен контрол на всички компонен
ти, които се вграждат в системата.
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JUBIZOL 
Гарантиран професионализъм

Организираме найразлични 
специализирани и практични 
квалификации в областта на 
вграждането на завършващи 
строителни слоеве. По този начин 
изпълнителите на строителни 
работи получават  необходимите 
знания за професионално 
вграждане на нашите системи за 
топлоизолация. 
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JUBIZOL engineering 
da boste vedeli vnaprej

В помощ на проектанти, архитекти 
и инвеститори сме разработили 
програма за изчисление на 
стротелна физика, изпълнение на 
строителни детайли, използване на 
връзки в зависимост от зоните на 
вятър и др.
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JUBIZOL 
Фасадни системи по мярка

Системата за топлоизолация на фасади JUBIZOL изпълнява изискванията за  достатъчна и ефективна 
топлинна изолация на външни стени на сгради, защитава фасадните повърхности от атмосферни 
натоварвания и отговаря на желанията за добър естетически вид на обекта. 

Продължителността на живота, физико
строителните и други характеристики на 
системата за топлинна изолация JUBIZOL за
висят от избрания вид и дебелина на изола
ционните панели, вида на използваната ле
пилна смес, дебелината и вида на вградения 
в системата грунд, а също и от завършващата 
обработка на системата, съответно от вида, 
цвета, зърнистостта и други свойства на 
вградената довършителна мазилка.

С многогодишни изследвания и  разумно 
комбиниране на отделните компоненти по
стигнахме максимално възможните синер
гийни ефекти. По този начин създадохме 
доказано найдобрите контактни фасадни 
системи за топлинна изолация.
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С какво се чувстванай-добревашият дом?
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JUBIZOL Standard 
изборът на професионалистите

Системата JUBIZOL Standard се основава на знанието и натрупания през изминалите 
четири десетилетия опит във вграждането на повече от 10 милиона контактни фасадни 
топлоизолационни системи от изолационен материал от класически експандиран 
полистирен. Системата задоволява нуждите на найголям брой клиенти. Изпълнението е 
много лесно, затова тя е изборът на повечето професионалисти.

Основни характеристики

1. Висококачествена традиционна система на изключително изгодна цена.

2. Изключително голям избор от цветове за завършващия слой (яркост Y > 25).

3. Варианти на загладена или драскана фасадна повърхност с различна зърнистост.

4. Дълготрайна устойчивост от заразяване с гъбички, плесен и мухъл.
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Употреба
� За всички видове масивни основи;
� За фасадни повърхности, които са защитени от валежи с поне минимални стрехи;
� за средни или помалко натоварени условия на експлоатация;
� предимно за топлинна защита на нови и топлинна санация на съществуващи,  

високи до  22м жилищни сгради и търговски, производствени и подобни обекти.  

Състав Продукт Разход МЕ

1 изолационен материал  JUBIZOL EPSFW0 (бял без фалц) 1 м/м2

2 лепило EPS лепилна смес или лепило  JUBIZOL 3,5  5 кг/м2

3, 5 основно покритие EPS лепилна смес 4,5 кг/м2

4 арматура JUBIZOL фасадна мрежа мин. 145 гр/м2 1,1 м/м2

6 грунд Unigrund 120  200 гр/м2

7 завършваща 
обработка 

Акрилна гладка мазилка 1,5 мм 2,5 кг/м2

Акрилна гладка мазилка 2,0 мм 3,0 кг/м2

Акрилна гладка мазилка 2,5 мм 5,0 кг/м2

Акрилна драскана мазилка 2,0 мм 2,5 кг/м2

Акрилна драскана мазилка 2,5 мм 3,2 кг/м2

Системата JUBIZOL Standard  е получила Европейско техническо одобрение  - ETA. За неговото поддържане веднъж 
годишно се извършва контрол на производството от страна на Института по строителство на Словения – ZAG.

Състав
1 �  изолационен материал

2 �  лепило

3 �  основно покритие

4 �  арматура

5 �  основно покритие

6 �  грунд

7 �  завършваща обработка
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JUBIZOL Comfort 
изборът на повзискателните

Предназначен е предимно за обекти с повисок битов стандарт. Системата предлага избор от 
максимален брой цветни нюанси – от модерни интензивни жълти, оранжеви и червени нюанси, 
отличаващи се с изключителна UV устойчивост, до потъмни цветни нюанси Unixil cool с Y < 25, 
които се отличават с до 25% пониска степен на нагряване, заради пониската абсорбция на 
инфрачервената част на светлинния спектър. Използването на микроармирана лепилна смес в 
основното покритие гарантира дори при минимална дебелина съответните характеристики на 
твърдост и желана безопасност при избора на потъмни завършващи покрития, дори и в най
натоварени микроклиматични условия.

Основни характеристики

1. Голям избор от цветови нюанси.

2.
По-ниска степен на загряване на повърхността  (JUBIZOL Comfort със завършващ 

слой  UNIXIL Cool).  

3. Вид на много фино загладена фасадна повърхност с различна зърнистост.

4. Дълготрайна устойчивост от заразяване с водорасли, плесен и мухъл.
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Употреба
� за всички видове масивни основи;
� за модерна урбанизирана среда с фасадна архитектура в модерни интензивни и потъмни цветови тонове;
� за фасадни повърхности, защитени от валежи с поне минимални стрехи;
� за понатоварени експлоатационни условия, при завършващи мазилки в модерни 

интензивни и потъмни цветове;
� за топлинна защита на нови и топлинна санация на съществуващи, до 22м високи, жилищни, 

търговски и други обекти.

UNIXIL G Cool  IR устойчива силоксанизирана акрилна гладка мазилка, която се отличава с до 25% 
пониска степен на загряване на повърхността. За изготвяне на нюансите се използват специални 
IR отблъскващи пигменти, които са резултат от многогодишни изследвания, финансирани със 
средства на ЕС. Те предотвратяват прекомерното разтягане на фасадните повърхности заради 
прегряване. Дават възможност за използване на нюанси върху цялата повърхност на обекта.

Състав Продукт Разход МЕ

1 изолационен материал  JUBIZOL EPSFW2 (бял с дупки) 1 м/м2

2 лепило JUBIZOL лепилна смес 3,5  5 кг/м2

3, 5 основно покритие JUBIZOL лепилна смес 4,5 кг/м2

4 арматура JUBIZOL фасадна мрежа мин. 160 гр/м2 1,1 м/м2

6 грунд Unigrund 120  200 гр/м2

7 завършваща 
обработка 

Unixil G 1,5 мм 2,5 кг/м2

Unixil G 2,0 мм 3,1 кг/м2

Системата JUBIZOL Comfort е получила Европейско техническо оодобрение  - ETA. За неговото поддържане веднъж 
годишно се извършва контрол  на производството от страна на Института по строителство на Словения – ZAG.

Състав
1 �  изолационен материал

2 �  лепило

3 �  основно покритие

4 �  арматура

5 �  основно покритие

6 �  грунд

7 �  завършваща обработка
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JUBIZOL Premium 
технологично завършена 
система за топлоизолация

Системата е предназначена за топлинна защита на престижни обекти, с грижливо подбраната си 
палитра от бели и светли цветни нюанси тя гарантира елегантност и приятен минимализъм. Високата 
хидрофобност и помалкото поемане на нечистотии – свойства, които са резултат от достиженията 
на нанотехнологията, правят възможно използването на системата дори при изложени на валежи 
фасадни повърхности на високи обекти. Системата е особено подходяща за замърсена околна среда 
в градски и индустриални центрове, в солена крайморска среда и друга подобна среда.

Основни характеристики
1.

Отлична хидрофобност и самопочистващи свойства при използване  
на завършащ слой Nanoxil.

2. Елегантни и минималистични бели и светли пастелни цветове.

3. Вид на много фино загладена фасадна повърхност с различна зърнистост.

4. Дълготрайна устойчивост от заразяване с водорасли, мухъл и плесен.

5. Висока пожароустойчивост за вариантите върху ламели от минерална вълна.

6. 20 % по-малка дебелина на изолацията, ако се използват графитни EPS плочи.
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Употреба
� за всички видове масивни основи, за найнатоварени условия на експлоатация;
� за топлинна защита на нови и топлинна санация на съществуващи, високи до 22м. жилищни, 

търговски и други обекти или нови, ниски, модерно оформени престижни жилищни, търговски 
и други сгради, без или с минимална защита на фасадните повърхности от валежи, както и за 
топлинна санация на същите такива обекти, дори в силно замърсена околна среда;

� изпълнение върху ламели от минерална вълна за всички видове обществени и търговски 
сгради (детски градини, болници, домове за възрастни хора) с изискване за повисока 
пожарна безопасност и за топлинна санация на такива обекти, също и за топлинна защита 
на нови, високи над 22м жилищни сгради и топлинна санация на същите такива обекти  − 
изпълнението върху ламели гарантира добра звукова изолация.

Състав Продукт Разход МЕ

1 изолационен материал  JUBIZOL EPSFG2 (графитни с дупки) 1 м/м2

Ламели или плоскости от минерална вълна за контактни фасади        1 м/м2

2 лепило JUBIZOL Ultralight Fix или лепилна смес JUBIZOL 3,5  5 кг/м2

3, 5 основно покритие JUBIZOL Ultralight Fix или лепилна смес JUBIZOL EPS 4,5 кг/м2

volna 7,0 кг/м2

4 арматура фасадна мрежа JUBIZOL 160 гр/м2 1,1 м/м2

6 грунд Unigrund 120  200 гр/м2

7 завършваща 
обработка 

Силиконова  гладка мазилка 1,5 мм 2,4 кг/м2

Силиконова  гладка мазилка 2,0 мм 3,0 кг/м2

Силиконова  драскана мазилка 2,0 мм 2,8 кг/м2

Nanoxil G 1,5 мм 2,4 кг/м2

Nanoxil G 2,0 мм 3,0 кг/м2

Системата JUBIZOL Premium е получила Европейско техническо одобрение - ETA. За неговото поддържане веднъж 
годишно се извършва контрол на производството от страна на Института по строителство на Словения – ZAG. 

Състав
1 �  изолационен материал

2 �  лепило

3 �  основно покритие

4 �  арматура

5 �  основно покритие

6 �  грунд

7 �  завършваща обработка
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JUBIZOL Strong 
система против градушка 

Препоръчваме я за обекти, които се нуждаят от повишен отпор на опъване и огъване на носещите 
слоеве на системата както и повишено съпротивление на фасадната повърхност срещу 
удари и перфорация.  Двете се постигат с удебеляване и двойно армиране както и с мазилка 
с микроармирани добавки, изработена специално с това предназначение, която влияе на 
повишената гъвкавост и еластичност.  По този начин гарантираме висока сигурност на системата 
преди всичко против щети от екстремни природни явления (градушка, екстремни валежи със 
силен вятър) и вандализъм, против щети по фасадата, които са предизвикани от различни животни, 
както и против щети причинени от големи топлинни разширения и стягания, така също и щети, 
които са последица от поставянето на финишна мазилка с тъмни цветови тонове.  Подсилената 
шпакловка във всички посочени случаи е икономична превантивна мярка.  Системата UBIZOL 
Strong е разпределена в четвърти, тоест найвисок клас в съответствие с изискванията на  FM 
Approvals class 4473 Обединение на американските застрахователи за тестиране на покривни 
покрития срещу удари от градушка.  Споменатото разпределение означава, че по системата няма 
видими щети при удар от ледена топка с радиус  5 см, скорост 140 km/h и кинетична енергия 40 J 
правоъгълно на фасадната повърхност.

Основни характеристики
1. Висока устойчивост на градушка. 

2. Отлична устойчивост на фасадната повърхност на удари и перфорация.

3. Голям избор на цветови нюанси на финишна мазилка (слетло Y > 25) − Unixil.

4. Дълготрайна устойчивост против мухъл и плесен. 
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Употреба
� за всички видове масивни основи; 
� за топлинна защита на нови и топлинна санация на съществуващи жилищни, работни и 

други обекти високи до 22 м, в околна среда с повишена нужда от устойчивост против щети 
от градушка, вандализъм и щети, предизвикани от различни животни, както и срещу щети 
причинени от екстремни топлинни разширявания и стягания.

Състав Продукт Разход МЕ

1 изолационен материал  JUBIZOL EPSFW0 (бял без застъпване) 1 м/м2

2 лепило JUBIZOL Strong Fix 3,5  5 кг/м2

3, 5 основно покритие JUBIZOL Strong Fix 8,4 кг/м2

4 арматура 2x JUBIZOL фасадна мрежа 160 г/м2 2,2 м/м2

6 грунд Unigrund 120  200 гр/м2

7 завършваща 
обработка 

Unixil G  1,5 мм 2,5 кг/м2

Unixil G 2,0 мм 3,1 кг/м2

Силиконова гладка мазилка 1,5 мм 2,4 кг/м2

Силиконова гладка мазилка 2,0 мм 3,0 кг/м2

Силиконова драскана мазилка 2,0 мм 2,8 кг/м2

Системата JUBIZOL Strong е носител на Европейски сертификат  ETA . За поддържане на сертификата веднъж годишно
се извършва контрол на производството от страна на Управлението по строителство на Словения – ZAG.

Състав
1 �  изолационен материал

2 �  лепило

3 �  основно покритие

4 �  арматура

5 �  основно покритие

6 �  грунд

7 �  завършваща обработка
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JUBIZOL Nature за всички, 
които държат на естествените 
строителни материали

Топлоизолационни фасадни системи предназначени за онези купувачи, които държат на 
естествените строителни материали. За изолационна облицовка сме използвали ламели 
от минерална (каменна) вата, а за финишно покритие силикатна декоративна мазилка.  
Системата е огнеопорна, затова може да се използва за топлинна защита на всички обекти с 
необходимост от найвисока пожарна безопасност.  Отличава я и висока паропропускливост, 
която в много от случаите е изключително желана от купувачите, при това силикатната 
финишна мазилка въпреки добрата паропропускливост, гарантира солидна защита срещу 
дъждовната вода.

Основни характеристики
1. Система от естествени строителни материали.

2. Висока паропропускливост.

3. Висока пожарна безопасност, огнеупорност. 

4. Добра звукоизолация. 

5. Изглед на гладка или  драскана фасадна повърхност с различни гранули.
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Употреба
� за всички видове масивни основи, където преобладават средни или малки изисквания на 

експлоатационните условия;
� за фасадни повърхности, които са защитени от дъжд с минимална стряха;
� за всички видове обществени, работни и други сгради (детски градини, болници, домове 

за възрастни) с потребност от повишена пожарна безопасност и за топлинна санация на 
подобни обекти;

� за топлинна защита на нови, жилищни сгради до 4 етажа и за топлинна санация на такива 
обекти;

� за топлинна защита на нови и стари строителни обекти с потребност от повишена 
паропропропускливост на фасадната топлоизолационна система.

Състав Продукт Разход МЕ

1 изолационен материал  ламели или плочи от минерална вата за контактни фасади           1 м/м2

2 лепило JUBIZOL Ultralight Fix или JUBIZOL лепилна смес  3,5  5 кг/м2

3, 5 основно покритие JUBIZOL Ultralight Fix или JUBIZOL лепилна смес 7,0 кг/м2

4 арматура JUBIZOL фасадна мрежа 160 г/м2 1,1 м/м2

6 грунд Unigrund 120  200 гр/м2

7 завършваща 
обработка 

Силикатна гладка мазилка 1,5 мм 3,0 кг/м2

Силикатна гладка мазилка 2,0 мм 3,5 кг/м2

Силикатна драскана мазилка 2,0 мм 2,5 кг/м2

Системата JUBIZOL Nature  е носител на Европейски сертификат  ETA . За поддържане на сертификата веднъж годишно
се извършва контрол на производството от страна на Управлението по строителство на Словения – ZAG.

Състав
1 �  изолационен материал

2 �  лепило

3 �  основно покритие

4 �  арматура

5 �  основно покритие

6 �  грунд

7 �  завършваща обработка
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JUBIZOL Micro Air 
оптимално паропропусквателна 
система

Топлоизолационната фасадна система JUBIZOL Micro Air гарантира висока и сигурна 
паропропускливост, при отлична топло и звукова изолация.  Ядро на системата е иновативна 
перфорирана изолационна плоча JUBIZOL EPS FW2 или EPS FG2, която гарантира отлична и 
сигурна паропропускливост. Със специално избрани компоненти на системата: Micro Air  хоросан 
и Силикатна финишна мазилка сме създали система в която не се получава  кондензация.  
Оптималната паропропускливост, отличната топло и звучна изолация в системата Micro Air 
създават приятен и здравословен микроклимат, който е основа за доброто разположение. Jubizol 
Micro Air системи са полесни за поставяне в сравнение с класическите системи с минерална вата.

Основни характеристики
1. Отлични условия за живот. 

2. Висока паропропускливост.

3. Отлична топло изолация. 

4. Добра звукоизолация.
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Употреба
� за топлинна защита на нови и стари строителни обекти с потребност от повишена 

паропропропускливост на фасадната топлоизолационна система;
� за топлинна защита на нови и стари строителни обекти с потребност от повишена 

паропропропускливост на фасадната топлоизолационна система;
� за всички видове масивни основи;
� за фасадни повърхности, които са защитени от дъжд с минимални стрехи;
� преди всичко за топлинна защита на нови и топлинна санация на стари жилищни сгради с 

височина до 22 м  и работни, производствени и подобни обекти.

Състав Продукт Разход МЕ

1 изолационен материал  JUBIZOL EPSFW2 (бяла с дупки), EPS FG2 (графитна с дупки)      1 м/м2

2 лепило JUBIZOL Microair Fix 3,5  5 кг/м2

3, 5 основно покритие JUBIZOL Microair Fix 4,5 кг/м2

4 арматура JUBIZOL фасадна мрежа 145 г/м2 1,1 м/м2

6 грунд Unigrund 120  200 гр/м2

7 завършваща 
обработка 

Силикатна гладка мазилка 1,5 мм 3,0 кг/м2

Силикатна гладка мазилка 2,0 мм 3,5 кг/м2

Силикатна драскана мазилка 2,0 мм 2,5 кг/м2

Системата JUBIZOL JUBIZOL Micro Air е носител на Европейски сертификат  ETA . За поддържане на сертификата веднъж 
годишно се извършва контрол на производството от страна на Управлението по строителство на Словения – ZAG.

Състав
1 �  изолационен материал

2 �  лепило

3 �  основно покритие

4 �  арматура

5 �  основно покритие

6 �  грунд

7 �  завършваща обработка
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JUBIZOL  
вграждане на 
топлоизолационната система

Поставяне на топлоизолационната система JUBIZOL препоръчваме за обект:

1. който е изцяло покрит със завършена работа по покрива и улуците;

2. на който фасадните стени или  замазките не са по-стари от един месец;

3. след като дограмата (врати и прозорци) е вградена;

4.
когато по външните стени са заключени всички електро  

и други инсталационни работи;

5. когато във вътрешността на обекта са завършени всички главни мокри зидарски 
работи (мазилка, циментови замазки, бетонови настилки и т.н.).



1

2

3

4

5

4

6

7

JU
BI

ZO
L 

– 
Ф

ас
ад

ни
 с

ит
ем

и 
по

 м
яр

ка

www.jub.eu 23

Компоненти на системата
1. лепило на топлоизолационната облицовка
2. топлоизолационна облицовка (плочи от 

експандиран или екструдиран полистирен, 
твърди плочи или ламели от минерална вата);

3. дюбели с разширяеми пластмасови тела;
4. шпакловка (долен и горен пласт);
5. арматурна мрежа;
6. грунд и 
7. декоративна мазилка.

Фази на вграждане на системата

1. Лепене на изолационната облицовка

Изолационните облицовки се различават помежду си преди всичко по твърдост, 
топлопроводимост запалимост и паропропускливост.  Можем да избираме между:

� плочи от експандиран полистирен  (EPS), които са найчесто използваната облицовка при 
контактните топлоизолационни фасадни системи, поставянето е бързо и лесно;

� плочи от екструдиран полистирен  (EPS F strong), които имат затворена структура на 
експандирани топчета и много низко попиване на вода  изработени с калъпна технология,  
подходяща за изолационни облицовки на цокъла на обектите;

� плоскости от екструдиран полистирен (XPS), които заради изключително ниското попиване 
на вода и повишената твърдост са подходящи за изолационна облицовка на подземните 
части на обектите.

� твърди плоскости от минерална вата, които се използват за фасадни топлоизолационни  
системи, където е необходима найвисока степен на пожарна безопасност;

� ламели от минерална вата с подобни качества като твърдите плоскости от минерална вата.

Подходящата дебелина на 
топлоизолационната облицовка 
определяме по желание на купувача и на 
основата на изискванията за допустимата 
загуба през фасадните стени на сградата. 
Долния ред изолационни плоскости 
обикновено полагаме на специален 
алуминиев цокълен профил,  а при 
изолационната облицовка на рамките 
на прозорците и вратите поставяме 
специални профили за первази. 
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За лепене на изолационните облицовки можем да избираме между различни видове 
JUBIZOL лепилна смес. Лепилната смес JUBIZOL избираме в зависимост от с вида на 
топлоизолационните плочи и избора на съответната JUBIZOL топлоизолационна система.

� JUBIZOL лепило
� EPS лепилнa смес
� JUBIZOL лепилнa смес
� JUBIZOL Ultralight Fix
� JUBIZOL Strong Fix
� JUBIZOL Micro Air Fix

2. Допълнително анкериране на изолационните облицовки 

Закрепване с лепене е разрешено само 
на неизмазани фасадни стени  високи до 
8м с пълни тухли и неизмазани фасадни 
стени от всички видове кухи тухли, но само 
ако за шпакловката изберем тънкослойна 
декоративна мазилка, и обектът се 
намира в агломерация (категория 5).  За 
всички останали случаи и всички други 
комбинации допълнителното анкериране 
на топлоизолационни облицовки е 
задължително, обикновенно го изпълняваме 
със специални набивни дюбели 6 до 10 
с разширяеми пластмасови тела. Преди 

поставянето на основната мазилка трябва да подсилим ъглите и рамките на обекта с ъглови 
профили от твърда пластмаса или от алкално защитен и перфориран  алуминиев метал, а 
ъглите на фасадните отвори с диагонално поставена  пластифицирана стъклофибърна мрежа. 
На ръбовете на рамката над прозорците и вратите както и на ръбовете на балконите в тази 
фаза вграждаме подходящ водооткапващ профил. 

3. Шпакловка

Шпакловането представлява двойно нана
сяне на подходяща лепилна смес (избираме 
вида в съответствие с типа на топлоизола
ционните облицовки и JUBIZOL системата). 
Долният, подебел слой се армира с пласти
фицирана стъклофибърна мрежа.  Общата 
дебелина на грунда на изолационната 
облицовка от експандиран или екструдиран 
полистирен е приблизително 3 мм, на изо
лационната облицовка от минерална вата 
(твърди плочи или ламели) 4 до 6 мм.
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4. Грунд

Преди нанасянето на финишното 
покритие  декоративна мазилка  върху 
шпакловката нанасяме избрания грунд, 
който да е подходящ за избраната финишна 
мазилка. За пастозни акрилни, силикатни 
и силиконови мазилки препоръчаме 
универсален UNIGRUND, при подготовката 
на повърхността за шпакловка за 
топлоизолационна система и други 
декоративни обработки вземете предвид 
конкретното упътване за избраната 
обработка.

5. Нанасяне на финишното покритие 

Финишния слой в контактните фасадни 
топлоизолационни системи е найчесто 
една от тънкослойните декоративни 
мазилки. За фасадни повърхности, които 
са изложени на дъжд избираме между 
поводоотпорни силиконови и акрилни 
декоративни мазилки,  силикатната 
и минерална декоративна мазилка 
гарантират повишена противопожарна 
защита за фасадната топлоизолационна 
облицовка, побогато предложение на 
нюанси намираме в групата на акрилните 
мазилки, а минералните се предлагат 
само в бяла боя, и т.н. Често изборът 

е продиктуван и от условията по време на извършване на фасадните работи, тъй като 
изискванията за силикатните и минерални декоративни мазилки са много поголеми 
отколкото за акрилните и силиконните.  Предлагаме декоративни мазилки от всички видове 
и в различна гранулация  можем да избираме между  номинална големина на гранулите 1.5, 
2.0 и 2.5 мм – и няколко различни текстури – можем да избираме между, гладка, драскана 
или пръскана. Ъглите на обекта както и фасадните отвори  прозорци и врати можем да 
подчертаем с декоративни контури или други декоративни елементи.  Такива контури и 
елементи лепим на шпакловката преди поставянето на финишната  декоративна мазилка, а 
в случай на гладена фасадна повърхност преди нейното боядисване.
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KULIRPLAST  
за идеален завършек на  
вашата фасадна система

Kulirplast Premium
KULIRPLAST Premium е декоративна гладка мазилка изработена от оцветен естествен гранулат. 

Специално избраните уникални цветови оттенъци на Kulirpast Premium  гарантират желаната 
елегантност, а в комбинация с оттенъците от JUBIZOL топлоизолационни системи  гарантират 
съвременни и модерни архитектурни решения. Иновативната технология за нанасяне на 
боята със специално избрани пигменти и използването на найсъвременно свързващо 
вещество с UV защита дава възможност за отлична устойчивост на атмосферните влияния и 
високо водоотблъскване на продукта. Kulirplast Premium има отлична приложимост, лесен е 
за нанасяне и поставяне (при подготовката не е необходимо интензивно мешане). 

Kulirplast Classic
Kulirplast 1,5 и 2,0 мм е тънкослойна акрилна гладка мазилка, изработена на основата на 

естествения мраморен гранулат с отлична устойчивост на атмосферните влияния.  Подходяща 
е за поставяне върху всички финограпави основи.  Предназначена е за декоративна 
защита на фино обработени вътрешни и външни фасадни повърхности,  особено за цокли.  
Продуктът съдържа естествени мраморни гранули, затова между нюансите на отделни 
доставки и мострите в цветните карти може да има малки разлики.
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KULIRPLAST  
за идеален завършек на  
вашата фасадна система

Поддържане на фасадата

За дългосрочно действие на  JUBIZOL топлоизолационни системи е предвидено освежително 
боядисване, което  зависи от отделните JUBIZOL системи.

15 години JUBIZOL Standard освежително боядисване на 15 години

15 години JUBIZOL Comfort освежително боядисване на 15 години

15 години JUBIZOL Premium освежително боядисване на 15 години

10 години JUBIZOL Nature освежително боядисване на 10 години

15 години JUBIZOL Strong освежително боядисване на 15 години

10 години JUBIZOL Micro Air освежително боядисване на 10 години

С времето фасадната повърхност се изпира, цапа и малко избледнява, така че с новия слой боя 
и връщаме подходящия естетичен вид.  Резултат от ненавременното обновяване на боята са 
щети по мазилката. Разходите за санация на такива щети принципно превишават разходите 
за освежаващото боядисване. Обновяването на фасадните повърхности в случай, че основата 
е здрава е лесна, обикновено е необходимо само освежително боядисване с предварително 
нанасяне на шпакловка, а за напуканите повърхности е потребно първо качествено изкърпване, 
след това боядисване с подходяща микроармирана фасадна боя. В нашата програма имаме 
различни фасадни бои за освежително боядисване на гладки и грапави повърхности. В зависимост 
от качеството, старостта и състоянието на фасадната основа можем да избираме между високо 
или средно паропропусклива както и високо и средно водоотблъскваща боя.



JUB kemična industrija d.o.o. 
Dol pri Ljubljani 28, SI1262 Dol pri Ljubljani

T: 080 15 56, 01 588 4217, F: 01 588 4250, E: info@jub.si
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