
Spole�nost JUB nabízí na difúzn� otev�ené konstrukce spole�nosti 
INSOWOOL osv�d�ený systém povrchové úpravy JUBIZOL DIFFU EXTERIÉR, 
který vyniká vysokou paropropustností a zaji��uje dokonalou dlouhodobou 
ochranu obvodového plá�t� budovy.

HLAVNÍ P�EDNOSTI SYSTÉMU 
JUBIZOL DIFFU EXTERIÉR:
 vysoká paropropustnost;
 výjime�n� jednoduché naná�ení;
 vysoka odolnost proti pov�trnostním 
 vliv�m;
 výb�r z r�zných struktur a zrnitostí 
 vrchních dekorativních omítek;
 odolnost proti vzniku �as a plísní;
 �iroká �kála barevných odstín�  
 vrchních dekorativních omítek nebo 
 fasádních barev;
 �iroká nabídka dopl�kového  
 p�íslu�enství pro �e�ení r�zných typ� 
 detail�.

Systémové povrchové 
úpravy      pro d�evovláknité desky

KONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁ�T� D�EVOSTAVBY:

DODATE�NÉ ZATEPLENÍ ZDIVA A STAR�ÍCH D�EVOSTAVEB:

INSOWOOL s.r.o.
K Nedv�zí 107
104 00  Praha 10
T: +420 734 309 367
E: insowool@insowool.cz
I: www.insowool.cz

JUB a.s.
Masarykova 265
399 01  Milevsko
T: +420 736 774 758
E: info@jub.cz
I: www.jub.cz
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SYSTÉM JUBIZOL DIFFU EXTERIÉR
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SKLADBA SYSTÉMU JUBIZOL DIFFU EXTERIÉR
1. PAVATEX � d�evovláknitá deska
2. JUKOLPRIMER � hloubkový základní nát�r
 Naná�ení �t�tcem nebo malí�ským vále�kem v jedné vrstv�. �ed�ní vodou v pom�ru 1 : 1. 
 Nát�r hluboko penetruje do podkladu, výrazn� sni�uje a vyrovnává savost podkladu. 
 Doba schnutí: min. 12 hod (pro dal�í pracovní fázi).
3. JUBIZOL ULTRALIGHT FIX � zát�r 
 Naná�ení ru�n� � klasickým rovným nerezovým ocelovým hladítkem. Maltovou sm�s zat�eme 
 celoplo�n� do povrchu d�evovláknitých desek v tl. ~1 � 2 mm. Doba schnutí: min. 2 dny (pro dal�í pracovní fázi).
4. JUBIZOL ULTRALIGHT FIX � základní omítka (1. vrstva)
 Naná�ení ru�n� � zubovým nerezovým ocelovým hladítkem. Rozm�r zub� min. 10 x 10 mm nebo speciálním 
 zubovým nerezovým ocelovým hladítkem s polokruhovými mezerami mezi zuby (polom�r 12 mm). Takto snáze 
 dosáhneme nanesení základní omítky v po�adované tlou��ce ~4 mm.
5. PLASTIFIKOVANÁ SKELNÁ M�Í�KA JUBIZOL 160 g
 Plo�ná hmotnost 160 g/m2. Do �erstv� nanesené první vrstvy základní omítky zlehka vtiskneme alkáliím 
 odolnou plastifikovanou skelnou m�í�ku. Doba schnutí: min. 4 dny resp. min. 1 den na 1 mm tlou��ky (pro dal�í pracovní fázi).
6. JUBIZOL ULTRALIGHT FIX � základní omítka (2. vrstva)
 Naná�ení ru�n� � klasickým rovným nerezovým ocelovým hladítkem. Povrch co nejvíce vyrovnáme a pe�liv� uhladíme. 
 Tlou��ka 2. vrstvy základní omítky je ~2 mm. Doba schnutí: min. 2 dny resp. min. 1 den na 1 mm tlou��ky (pro dal�í pracovní fázi).
7. UNIGRUND � univerzální základní nát�r pod dekorativní omítky
 Naná�ení �t�tcem nebo malí�ským vále�kem v jedné vrstv� v odstínu podobném vrchní dekorativní omítce. �ed�ní vodou do 5 %. 
 Doba schnutí: min. 12 hodin (pro dal�í pracovní fázi).
8. JUB SILIKÁTOVÁ nebo SILIKONOVÁ DEKORATIVNÍ OMÍTKA HLAZENÁ / DRÁSANÁ 
 Naná�ení nerezovým ocelovým hladítkem v tlou��ce podle typu a velikosti nejv�t�ího zrna omítky. 
 Doba schnutí: cca 6 hodin (suché na dotyk), resp. 24 hodin (ochrana p�ed de�t�m).
9. REVITALCOLOR SILICATE nebo SILICONE � mikroarmovaná fasádní barva 
 Udr�ovací nát�ry pro silikátové a silikonové dekorativní omítky. Roz�í�ená �kála odstín� oproti dekorativním omítkám. 
 Naná�ení malí�ským vále�kem s dlouhým vlasem nebo �t�tcem ve dvou vrstvách. Doba schnutí: cca 6 hodin (suché na dotyk), resp. 24 hodin (ochrana p�ed de�t�m).



ZATEPLENÍ STROPU BUNGALOVU A ST�ECHY Z MÍSTNOSTI:

INSOWOOL s.r.o.
K Nedv�zí 107
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I: www.insowool.cz

JUB a.s.
Masarykova 265
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Spole�nost JUB nabízí na difúzn� otev�ené konstrukce spole�nosti 
INSOWOOL osv�d�ené systémy povrchové úpravy JUBIZOL DIFFU INTERIÉR 
pro B��NÉ a VLHKÉ prost�edí. Systém pro B��NÉ prost�edí vyniká vysokou 
paropropustností a mimo�ádn� nízkým obsahem tekavých organických 
látek (VOC). Systém pro VLHKÉ prost�edí vyniká vynikající vodot�sností a 
parot�sností. Díky t�mto svým vlastnostem p�ispívají oba systémy k 
zaji�t�ní kvalitního zdravého bydlení.

B��NÉ 
PROST�EDÍ

VLHKÉ
PROST�EDÍ

8a

Systémové povrchové 
úpravy      pro d�evovláknité desky

SKLADBA SYSTÉMU JUBIZOL DIFFU INTERIÉR 
PRO B��NÉ PROST�EDÍ:
1. PAVATEX � d�evovláknitá deska
2. JUBIZOL ULTRALIGHT FIX � zát�r 
 Naná�ení ru�n� � klasickým rovným nerezovým ocelovým hladítkem.  
 Maltovou sm�s zat�eme celoplo�n� do povrchu d�evovláknitých desek 
 v tl. ~1 � 2 mm. Doba schnutí: min. 2 dny (pro dal�í pracovní fázi).
3. JUBIZOL ULTRALIGHT FIX � základní omítka (1. vrstva)
 Naná�ení ru�n� � zubovým nerezovým ocelovým hladítkem. Rozm�r zub�  
 min. 8 x 8 mm. Tlou��ka nanesené 1. vrstvy základní omítky ~2 - 3 mm.
4. PLASTIFIKOVANÁ SKELNÁ M�Í�KA JUBIZOL 160 g
 Plo�ná hmotnost 160 g/m2. Do �erstv� nanesené první vrstvy základní omítky  
 zlehka vtiskneme alkáliím odolnou plastifikovanou skelnou m�í�ku. Doba  
 schnutí: min. 3 dny resp. min. 1 den na 1 mm tlou��ky (pro dal�í pracovní fázi).
5. JUBIZOL ULTRALIGHT FIX � základní omítka (2. vrstva)
 Naná�ení ru�n� � klasickým rovným nerezovým ocelovým hladítkem. Povrch  
 co nejvíce vyrovnáme a pe�liv� uhladíme. Tlou��ka 2. vrstvy základní omítky 
 je ~2 mm. Doba schnutí: min. 2 dny resp. min. 1 den na 1 mm tlou��ky (pro  
 dal�í pracovní fázi).
6. JUBOLIN P-25 nebo JUBOLIN P-50 � vyrovnávací tmely na zdivo 
 Naná�ení ru�n� � nerezovým ocelovým hladítkem nebo strojn� � st�íkáním.  
 Celková tlou��ka naná�ení (dv� vrstvy): max. 3 mm. Suchou vrstvu obrousíme  
 jemným brusným papírem.
7. JUPOL GOLD � vysoce kvalitní malí�ská barva 
 Naná�ení malí�ským vále�kem, �t�tcem nebo st�íkáním ve dvou vrstvách.

HLAVNÍ P�EDNOSTI SYSTÉMU JUBIZOL DIFFU INTERIÉR:
 vysoká paropropustnost;
 jednoduché naná�ení;
 nabídka více ne� 10.000 barevných odstín�;
 odolnost povrchové úpravy proti mokrému od�ru t�ída 2 podle EN 13 300;
 nízký obsah t�kavých organických látek (VOC < 0,1 g/l);
 �iroká nabídka dopl�kového p�íslu�enství pro �e�ení r�zných typ� detail�.

Skladba systému JUBIZOL DIFFU INTERIÉR WATER STOP 
pro vlhké prost�edí:
1. PAVATEX � d�evovláknitá deska
2. JUKOLPRIMER � hloubkový základní nát�r
 Naná�ení �t�tcem nebo malí�ským vále�kem v jedné vrstv�. �ed�ní vodou v  
 pom�ru 1 : 1. Nát�r hluboko penetruje do podkladu, výrazn� sni�uje a  
 vyrovnává savost podkladu. Doba schnutí: min. 12 hod (pro dal�í pracovní fázi).
3. JUBIZOL ULTRALIGHT FIX � zát�r 
 Naná�ení ru�n� � klasickým rovným nerezovým ocelovým hladítkem. Maltovou 
 sm�s zat�eme celoplo�n� do povrchu d�evovláknitých desek v tl. ~1 � 2 mm.  
 Doba schnutí: min. 2 dny (pro dal�í pracovní fázi).
4. HIDROZOL SUPERFLEX 
 dvouslo�ková elastická vodot�sná hmota � 1. vrstva
 Naná�ení ru�n� � klasickým rovným nerezovým ocelovým hladítkem. Na styku 
 svislých a vodorovných ploch, u prostup� potrubí apod. zabudujeme speciální  
 elastické t�snicí pásky a man�ety, které rovn�� vlo�íme do 1. vrstvy. Tlou��ka  
 nanesené 1. vrstvy ~2 mm.
5. PLASTIFIKOVANÁ SKELNÁ M�Í�KA JUBIZOL 160 g
 Plo�ná hmotnost 160 g/m2. Do �erstv� nanesené 1. vrstvy zlehka vtiskneme  
 alkáliím odolnou plastifikovanou skelnou m�í�ku a uhladíme povrch rovným  
 nerezovým ocelovým hladítkem. Doba schnutí: ~5 hod. 
6. HIDROZOL SUPERFLEX 
 dvouslo�ková elastická vodot�sná hmota � 2. vrstva
 Naná�ení ru�n� � klasickým rovným nerezovým ocelovým hladítkem. Tlou��ka  
 nanesené 2. vrstvy ~1 - 2 mm. Doba schnutí ~5 hod.
7a. AKRINOL ELASTIK nebo AKRINOL FLEX - flexibilní lepidla na keramiku.
  Zat�íd�ní podle EN 12004, t�ída C2T / C2TE. Zat�íd�ní podle EN 12002, t�ída S1.
7b. JUBOLIN P-25 nebo JUBOLIN P-50 � vyrovnávací tmely na zdivo
 Naná�ení ru�n� � nerezovým ocelovým hladítkem nebo strojn� � st�íkáním.  
 Celková tlou��ka naná�ení (dv� vrstvy): max. 3 mm. Suchou vrstvu obrousíme  
 jemným brusným papírem.
8a. FUGALUX + keramický obklad nebo dla�ba
 Vysoce kvalitní spárovací hmota. 20 odstín� podle vzorníku FUGALUX. Zat�íd�ní 
 podle EN 13888, t�ída CG2AW.
8b. JUPOL STRONG nebo JUPOL LATEX �  vysoce odolné malí�ské barvy 
 Naná�ení malí�ským vále�kem, �t�tcem nebo st�íkáním min. ve dvou vrstvách.

HLAVNÍ P�EDNOSTI SYSTÉMU JUBIZOL DIFFU INTERIÉR 
WATER STOP:
 vynikající vodot�snost;
 parot�snost;
 uplatn�ní nap�. v koupelnách, prádelnách, velkých kuchyních apod.
 jednoduché naná�ení;
 �iroká nabídka barevných odstín�;
 odolnost povrchové úpravy proti mokrému od�ru 
 t�ída 1 resp. t�ída 2 podle EN 13 300;
 nízký obsah t�kavých organických látek (VOC < 0,1 g/l);
 �iroká nabídka dopl�kového p�íslu�enství pro �e�ení r�zných typ� detail�.
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