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   Tisztelt                                                                  
   Partnerünk!

2020-as JUB-ÚJDONSÁGOK kiadványunkban szeretnénk Önnek bemutatni az idei év 
újdonságait. Ezzel is igyekszünk lelkesíteni ebben a nehéz, szokatlan, feladatokkal és váratlan 
helyzetekkel teli időszakban Önt és ügyfeleit, vásárlóit. 

Az újdonságok minden termékcsoportunkat érintik, a középpontban pedig a JUBIN és JUPOL 
márka megújulása áll. Az új termékeket információkkal és hasznos tanácsokkal kiegészítve 
mutatjuk be, melyek segítségével a legjobb megoldásokat szeretnénk nyújtani partnereinknek.

Az új termékek 2020. tavaszától kezdődően folyamatosan cserélődnek le és lesznek rendelhetőek.

Üdvözlettel  
A JUB csapata
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JUBIN
Az idei évben frissült arculattal mutatkozik be a JUBIN termékcsalád. A megjelenését szerettük volna 
jobban összekapcsolni kínálatunk egyéb termékeivel, ugyanakkor továbbra is kellő eltérést biztosítani, 
amivel lágy, mégis egyértelmű határokat húzhatunk a termékcsaládok között. A víz alapú új termékek 
fokozatosan kerülnek bevezetésre, némelyek csak új köntösben, némelyek továbbfejlesztett recepttel, 
vagy teljesen új termékként.
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Meglévő megjelenés Új megjelenés Megjegyzés

JUBIN Impregnacia F JUBIN Wood impregnation

Új elnevezés, 
új termék. 
Hatékonyan védi a 
fát a kékpenésztől, 
a korhadástól és 
a rovaroktól.

JUBIN Lasur JUBIN Lasur

Megszüntetett 
színárnyalat: körte

Új színárnyalatok: 
erdei fenyő, 
rusztikus tölgy.

JUBIN Lasur transparent matt

Új termék: matt 
fényesség, extra UV 
védelemmel!
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Meglévő megjelenés Új megjelenés Megjegyzés

JUBIN Metal primer JUBIN Metal primer

Új megjelenés

JUBIN Metal JUBIN Metal

Új megjelenés

JUBIN Decor primer JUBIN Decor primer
Megújult 
termék javított 
keménységgel, 
valamint a 
csersavak és a 
vízben oldódó 
anyagok 
blokkolásával!
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Meglévő megjelenés Új megjelenés Megjegyzés

JUBIN Decor universal matt

Új termék!

JUBIN Decor universal JUBIN Decor universal gloss

Megnövelt 
fényesség. A régi 
és új termékek 
egy felületen nem 
festhetőek egymás 
mellé.

JUBIN Akrilin

Új megjelenés
Új csomagolás tervezés alatt
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Termék EAN kód SAP kód Kiszerelés Megjegyzés

JUBIN Lasur (Rusztikus tölgy 8) 3838527652849 1010947 0,65 l Új színárnyalatok

JUBIN Lasur (Erdei fenyő 10) 3838527652863 1010948 0,65 l Új színárnyalatok

JUBIN Lasur 
vastagrétegű lazúr bevonat

Ami változott:
2 új színárnyalat – Rusztikus tölgy és Erdei fenyő. Megszűnt színárnyalat: körte

Termék EAN kód SAP kód Kiszerelés Megjegyzés

JUBIN Wood impregnation 3838527653174 1010990 0,65 l

Hozzáadott rovarölő védelem
Új megjelenés
Új kód
Új EAN kód

JUBIN Wood impregnation  
biocid faimpregnálószer – megújult termék

Ami változott:
Hatékonyan védi a fát a rovaroktól, kékpenésztől és korhadástól. Egyaránt 
használható víz- és oldószeres bázisú termékek alá is.
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Termék EAN kód SAP kód Kiszerelés Megjegyzés

JUBIN Decor primer 3838527390406 1002455 0,65 l
Megújult termék
A logisztikai adatok változatlanok

Termék EAN kód SAP kód Kiszerelés Megjegyzés

JUBIN Lasur transparent mat 3838527652887 1010949 0,65 l
Új termék!
Kiváló UV védelem
Matt megjelenés

JUBIN Decor primer 
alapozó festék fafelületekre – megújult termék

Ami változott:
új generációs termék. Megnövelt keménységű filmréteg, valamint ellenálló 
képesség a csersavak, és az egyéb vízben oldódó anyagokkal szemben.

JUBIN Lasur matt 
áttetsző bevonat matt megjelenéssel

KITŰNŐ VÁLASZTÁS minden fából készült beltéri bútor, kerítés, gyerekjáték és 
játékszer, kaptár, zsaluzat és egyéb faburkolatok, valamint kerti bútorok dekorációs 
védelmére. A terméket nano titánnal dúsítottuk, melynek köszönhetően jobban 
védi a fát a korhadástól és az elszürküléstől.
• A fa hosszan tartó UV védelme az időjárási hatásokkal szemben
• Kiemeli a fa természetes szépségét és matt megjelenést kölcsönöz neki
• Lehetővé teszi az előzőleg lazúrral festett fafelület matt megjelenésének 

elérését
• Gyors száradás
• Nincs kellemetlen szaga
• Környezet- és felhasználóbarát termék
• Tanúsítvány igazolja a bevonat alkalmasságát gyerekjátékok védelmére és az 

élelmiszerekkel való közvetlen érintkezésre
• Önmagában nem alkalmazható
• Anyagszükséglete 60-80 ml/m2 egy réteg esetén.
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Termék EAN kód SAP kód Kiszerelés Megjegyzés

JUBIN Decor universal gloss 1001 fehér 3838527390734 1002627 0,65 l

Javított fény
A logisztikai adatok 
változatlanok

JUBIN Decor universal gloss 2000 3838527390741 1002628 0,65 l

JUBIN Decor universal gloss 1000 3838527390727 1002626 0,65 l

JUBIN Decor universal gloss 1000 3838527390758 1002629 2,25 l

JUBIN Decor universal gloss 2000 3838527390772 1002631 2,25 l

JUBIN Decor universal matt 1001 fehér 3838527652900 1010950 0,65 l
Új termék!
Matt fény

JUBIN Decor universal matt 2000 3838527652948 1010952  0,65 l

JUBIN Decor universal matt 1000 3838527652924 1010951 0,65 l

JUBIN Decor universal 
fedőfesték fa- és fémfelületekre. Megújult termék + 
újdonság

Ami változott:
• Az új JUBIN Decor Universal gloss magas fényű, ami különösen a 

bázisoknál figyelhető meg. A termék nem festhető közvetlenül a régi 
termék mellé ugyanazon a felületen. A csomagolásán jól látható helyen 
feltüntettük a fényességet – gloss (fényes) vagy matt.

• Új termék a matt fényű JUBIN Decor universal fehér (1001) és bázis (2000; 
1000)
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Termék EAN kód SAP kód Kiszerelés Megjegyzés

JUBIN Metal 3in1 fehér 01 8605022139572 5902566 0,75 l

Új termék!

JUBIN Metal 3in1 piros 40 8605022139596 5902567 0,75 l

JUBIN Metal 3in1 kék 50 8605022139619 5902568 0,75 l

JUBIN Metal 3in1 zöld 65 8605022139633 5902569 0,75 l

JUBIN Metal 3in1 szürke 70 8605022139657 5902570 0,75 l

JUBIN Metal 3in1 barna 80 8605022139671 5902571 0,75 l

JUBIN Metal 3in1 fekete 90 8605022139398 5902555 0,75 l

JUBIN Metal 3in1 antik fekete 8605022139756 5902575 0,75 l

JUBIN Metal 3in1 antik szürke 8605022139770 5902576 0,75 l

JUBIN Metal 3in1 antik réz 8605022139794 5902577 0,75 l

JUBIN Metal 3in1 fehér 01 8605022139435 5902557 2,5 l

JUBIN Metal 3in1 piros 40 8605022139459 5902558 2,5 l

JUBIN Metal 3in1 kék 50 8605022139473 5902559 2,5 l

JUBIN Metal 3in1 zöld 65 8605022139497 5902560 2,5 l

JUBIN Metal 3in1 szürke 70 8605022139510 5902561 2,5 l

JUBIN Metal 3in1 barna 80 8605022139534 5902562 2,5 l

JUBIN Metal 3in1 fekete 90 8605022139411 5902556 2,5 l

JUBIN Metal 3in1 antik fekete 8605022139695 5902572 2,5 l

JUBIN Metal 3in1 antik szürke 8605022139718 5902573 2,5 l

JUBIN Metal 3in1 antik réz 8605022139732 5902574 2,5 l

JUBIN Metal 3 in 1 
gyorsan száradó korróziógátló alapozó és fedőbevonat 
egyben

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS bel- és kültéri fémfelületek korrózió elleni és díszítő 
védelmére, például: kerítések, udvari kapuk, acélszerkezetek, radiátorok, 
ereszcsatornák, párkányok, mezőgazdasági gépek.
• Felhordás közvetlenül a rozsdára, alapozó alkalmazása nélkül
• Felhordásra kész
• Gyors száradás
• Hosszantartó dekorációs, korrózió gátló védelem
• Kiváló rugalmasság és szilárdság.
• Árnyalatok: 7 kész színárnyalat + 3 antik színárnyalat
• Anyagigény: 100 - 125 ml/m²
• Felhordás: ecsettel, hengerrel vagy szórással  

(JUBIN nitro hígítóval való hígítással a szóráshoz)
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JUPOL
A tavalyi évben ünnepeltük a márkanév 50. évfordulóját, valamint megújítottuk a JUPOL Classic és a 
JUPOL Gold megjelenését. Megőriztünk minden kulcsfontosságú elemet a csomagoláson, ugyanakkor a 
JUPOL megjelenését szorosabbra fűztük a JUB-bal. Az idén új köntösbe öltöztetve csatlakoznak hozzájuk a 
'speciális tulajdonságú beltéri falfestékek' és a falfestékek új csoportja – az ún. 'well-being (komfortérzet 
javító) festékek'. 
Egyre nagyobb jelentőséget kell tulajdonítanunk a beltéri levegő minőségének a belső helyiségekben 
és ezek komfortérzetét minél kellemesebbé kell tennünk, hiszen bennük töltjük az időnk közel 90%-át. A 
termékeknek ebbe a csoportjába vontuk be a JUPOL Bio silicate-ot, a JUPOL Bio mészfestéket és a JUPOL 
Clima Control-t, amelyek a maguk módján a különleges tulajdonságaiknak köszönhetően javítják a beltéri 
helyiségekben való tartózkodás komfortérzését, minőségét.

Termék EAN kód SAP kód Kiszerelés Megjegyzés

JUPOL Clima Control 15 L 3838527652764 1010912 15 l
Új termék!

JUPOL Clima Control 5 L 3838527652771 1010914 5 l

JUPOL Clima control  
szilikát beltéri falfesték, amely megköti a formaldehidet

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS minden beltéri helyiség számára, mindenekelőtt az új 
lakások, illetve újonnan berendezett lakások számára, a lakásba az új bútorral 
és más felszereléssel bevitt formaldehid miatt.
• Különleges formaldehid megkötési képességének köszönhetően elnyerte 

az Eco-INSITUT Germany tanúsítványát (teszt megfelelések: ISO 16000-23 
szabvány szerint) 

• Több mint 80 µg formaldehidet köt meg m2-enkén az első 
hónapban, illetve 0,5 g-ot a telítettségig.

• Kellemes klímát teremt az otthonban
• Ellenálló a nedves törléssel szemben (2. osztály)
• Anyagigény 180 - 210 ml/m2 (kétrétegű felhordás esetén)
• A JUB FF színkártya D – F színárnyalataiban színezhető, továbbá a JUB 

Festékek és vakolatok színkártyák szerint is

WELLBEING komfortérzet javító 
beltéri falfestékek
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A well-being beltéri falfestékek megjelenésének változásai:

Meglévő megjelenés Új megjelenés Megjegyzés

JUPOL Bio silicate JUPOL Bio silicate

Új megjelenés

JUPOL Bio beltéri mészfesték JUPOL Bio beltéri mészfesték

Új megjelenés
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Különleges tulajdonságú beltéri falfestékek

Problémás felületekhez kifejlesztett speciális termékeink alkalmasak a következő problémák orvoslására: 
penészgomba (JUPOL Citro), baktérium taszítás (JUPOL Amikol), nagy fokú moshatóság és ellenállóság 
fizikai sérülésekkel szemben (JUPOL Strong), utólagos hőszigetelés (JUPOL Thermo) vagy különösen 
makacs foltok 1 rétegben való elfedése (JUPOL Block).
A különleges tulajdonságú beltéri falfestékek megjelenésének változása:

Meglévő megjelenés Új megjelenés Megjegyzés

JUPOL Citro JUPOL Citro

Új megjelenés

JUPOL Block NG JUPOL Block NG

Új megjelenés

JUPOL Thermo JUPOL Thermo

Új megjelenés
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Meglévő megjelenés Új megjelenés Megjegyzés

JUPOL Amikol JUPOL Amikol

Új megjelenés

JUPOL Strong JUPOL Strong

Új megjelenés
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JUBOLIN
A beltéri fal-és mennyezetfelületeken csak akkor érhetünk el tökéletes külső megjelenést, ha ezeket a 
festés vagy a dekoratív megmunkálás előtt megfelelően kiegyenlítjük, kitöltjük a horpadásokat, lyukakat, 
repedéseket, horzsolásokat és egyéb sérüléseket és elsimítjuk. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően 
már elérhető választékunkban a géppel is szórható vastag glett is. 
Felhasználásra kész, szórható glett termékpalettánk az idén kiegészült a régóta várt vastag glettel. Ezzel 
teljessé vált vödrös kiszerelésű felületkiegyenlítő anyagaink választéka, ahol a P50 Extra fine és P25 Fine 
soron következő terméke lett a P15 Fill & Fine.

Termék EAN kód SAP kód Kiszerelés Megjegyzés

JUBOLIN P-15 Fill&Fine  3838527652306 1010863 25 kg Új termék!

JUBOLIN P 15 Fill & Fine   
többcélú kiegyengető anyag gépi és kézi felhordáshoz

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS az alap gletteléstől a végső kiegyenlítésig, valamint 
gipszkarton lemezek közötti rések bandázsolására.
• Kivételesen könnyű felhordás
• Gipszkarton lemezek közötti rések bandázsolásának lehetősége
• Gépi és kézi felhordási lehetőség
• A porózus betonfelületekre való felhordás lehetősége
• Egyszerű csiszolás
• Átlagos anyagigény 1,2 kg/m2/mm
• Felhordás vastagsága 0-8 mm
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Megnevezés EAN kód SAP kód Kiszerelés Megjegyzés

DECOR Crystal  8605022139206 1010806 0,65 l

Új termék!DÉCOR Crystals 8605022139329 1010813 26 g

DECOR Primer (fine quartz) 8605022139282 1010811 0,70 l

DECOR Crystal technika 
KITŰNŐ VÁLASZTÁS a megfelelő megvilágítással rendelkező mennyezeti 
felületek, mint antik csillárok, süllyesztett hangulatvilágítások köré, illetve 
modern vagy akár antik típusú helyiségek hangsúlyosabb kiemelést kívánó 
falfelületei számára.
• Elegáns, csillogó, elbűvölő hatás a falfelületen
• 80 korszerű színárnyalat, a DECOR Crystal színkártya szerint
• DECOR Crystal (0,65l + 26gr DECOR Crystals) és DECOR Primer fine quartz 

termékekkel kombinálva használandó
• Gyors és egyszerű alkalmazás
• Anyagigény: DECOR Crystal 100-110ml/m2 és DECOR Primer (fine quartz) 

125-140ml/m2

DECOR
A DECOR termékcsaládunkat öt új, gyorsan és egyszerűen kivitelezhető technikával gazdagítottuk.
A DECOR Cyrstal, Charm, Moonlight, Delight és Chess, mind egyedi, trendi és lenyűgöző felületeket 
nyújtanak. Az új technikák kivitelezésére szolgáló termékeket az alábbiakban mutatjuk be.
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DECOR Crystal 
csillámló hatású dekorációs festék

A Decor Crystal technika kivitelezéséhez.
• Vonzó, modern megjelenés otthonához
• Trendi színárnyalatok széles választéka
• Könnyen alkalmazható akár az ügyes-kezű barkácsolók számára is
• Gyors és egyszerű felhordás
• A termék felhasználásra kész

DECOR Primer (fine quartz) 
fehér alapozó finom kvarc homokkal

A Crystal és a Delight dekorációs technikák megvalósításához.
• Durva, szemcsés struktúra
• Nagyfokú fehérség
• Kiváló fedőképesség
• Lenyűgöző megjelenésű dekorációs technika
• Alkalmazható többféle hordozó felületen
• Könnyen alkalmazható akár az ügyes-kezű barkácsolók számára is
• Gyors és egyszerű felhordás

DECOR Crystals 
ezüstös dekorációs csillám

DECOR Crystal kiegészítéséhez, a falfelület még ragyogóbb és elbűvölőbb 
hatásának eléréséért
• Egyszerűen belekeverhető a DECOR Crystal dekorációs festékbe
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DECOR Charm és DECOR Moonlight 
technikák 
KITŰNŐ VÁLASZTÁS  előkelő környezet teremtéséhez, ahol puha bársonyos 
hatást szeretnénk elérni, kombinálva a velencei stucco vakolat eleganciájával.

• Kifinomult elegáns hatás
• 80 modern színárnyalat, a DECOR Cashmere színkártya szerint
• DECOR Primer (smooth) termékkel kombinálva használandó
• Kitűnő páraáteresztő képesség
• Kiváló antibakteriális ellenálló képesség
• Gyors és egyszerű felhordás
• DECOR Cashmere anyagigény: 220-250ml/m2, DECOR Primer (smooth): 

110-125ml/m2
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DECOR Cashmere  
bársonyos hatású dekorációs festék 

A Decor Charm és Moonlight technikák kivitelezéséhez.
• Vonzó és modern megjelenés otthonának
• Trendi színárnyalatok széles választéka
• Könnyen alkalmazható akár az ügyes-kezű barkácsolók számára is
• Gyors és egyszerű felhordás
• A termék felhasználásra kész

DECOR Primer (smooth)   
kiváló fedőképességű fehér alapozó 

A Decor Charm és Moonlight dekorációs technikák megvalósításához.
• Bársonyos megjelenés
• Nagyfokú fehérség
• Kiváló fedőképesség
• Lenyűgöző dekorációs technika
• Alkalmazható többféle hordozó felületen
• Könnyen alkalmazható akár az ügyes-kezű barkácsolók számára is
• Gyors és egyszerű felhordás

Termék EAN kód SAP kód Kiszerelés Megjegyzés

DECOR Cashmere 8605022139220 1010807 0,65 l
Új termék!

DECOR Primer (smooth) 8605022139305 1010812 0,75 l
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DECOR Delight technika 
KITŰNŐ VÁLASZTÁS az exkluzív és egyedi helyiségek számára, például a 
magánházak, éttermek, szállodák stb. számára, egyaránt futurisztikus vagy 
magasztosan elegáns falfelületek kialakítására, kihangsúlyozására.   

• Kiváló dekorációs megjelenés futurisztikus hangulattal
• Kétféle alapanyag áll rendelkezésre, Dark Gold és Light Silver, több 

mint 30 színárnyalatban a DECOR Delight színkártya szerint. Fontos: a 
színezőanyagot kézzel keverjük bele és nem géppel

• A Dark Gold bázist a DECOR Primer fine quartz-zal ajánljuk rendszerben 
használni

• Gyors és egyszerű felhordás
• Anyagigény: DECOR Delight 100ml/m2 és DECOR Primer (fine quartz) 125-

140ml/m2
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Termék EAN kód SAP kód Kiszerelés Megjegyzés

DECOR Delight light silver 8605022139244 1010808 0,65 l

Új termék!DECOR Delight dark gold 8605022139268 1010810 0,65 l

DECOR Primer (fine quartz) 8605022139282 1010811 0,70 l

DECOR Delight   
dekorációs festék színváltós hatással 

A Decor Delight technika kivitelezéséhez.
• Vonzó, modern és futurisztikus megjelenés otthonához
• Trendi színárnyalatok széles választéka
• Könnyen alkalmazható akár az ügyes-kezű barkácsolók számára is
• Gyors és egyszerű felhordás
• A termék felhasználásra kész

DECOR Primer (fine quartz)    
fehér alapozó finom kvarchomokkal 

A Crystal és a Delight dekorációs technikák megvalósításához.
• Durva, szemcsés struktúra
• Nagyfokú fehérség
• Kiváló fedőképesség
• Lenyűgöző megjelenésű dekorációs technika
• Alkalmazható többféle hordozó felületen
• Könnyen alkalmazható akár az ügyes-kezű barkácsolók számára is
• Gyors és egyszerű felhordás
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Termék EAN kód SAP kód Kiszerelés Megjegyzés

DECOR Glamour black 3838527652085 1010816 0,65 l Új termék!

DECOR Glamour  
metál fényű falfesték
A DECOR Glamour új árnyalatokat kapott: a 7101, 7102, 7103 és 7104, melyek a 
Glamour silver 7002 alapból keverhetőek ki. Új továbbá a Glamour black 7004. 
Ez egy sötét színárnyalat, és kivilágosításához az átlagnál több pigmentet kell 
használni. A Chess dekorációs technikánál használatos.

Termék EAN kód SAP kód Kiszerelés Megjegyzés

JUPOL Trend Glitter  401 (JTR) 2,5 L  3838527651705 1010701 2,5 l Új termék!

JUPOL Trend glitter  
kiválóan mosható, átlátszó csillogó bevonat azonnali 
felhasználásra

KITŰNŐ VÁLASZTÁS minden beltéri és akár a jobban igénybe vett 
helyiségekhez is, ahol otthonunkba luxus megjelenést szeretnénk elérni.
• Az otthon gyors trendváltozásaihoz
• Egyrétegű felhordás esetén 30m2-re elegendő
• Az átfestett felület végső megjelenése látványos, csillogó hatású
• Felhasználásra kész
• Javasolt az előzőleg JUPOL Trend/Gold/Latex/Brilliant-tal festett felületre (a 

csillogás legoptimálisabb eléréséhez 2 rétegben)
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Termék EAN kód SAP kód Kiszerelés Megjegyzés

DECOR Interior finish S 1.5 8605022139367 1010840 25 kg Új termék!

DECOR Interior finish S 1.5 
diszperziós dekorációs simított beltéri vakolat

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS a lépcsőházak, folyosók és más közös helyiségek dekorációs 
védelmére úgy a nyilvános, mint magán létesítményekben 
• Simított dekorációs hatás
• Szagtalan, ezért ideális a zárt helyiségekben való munkavégzéshez
• A falfelületek gyors és egyszerű kezelése a kívánt színárnyalatban, utólagos 

festés igénye nélkül
• Felhordásra kész termék
• Anyagigény: kb. 2,5kg/m2
• JUB FF színkártya E-F színárnyalataiban színezhető
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HOMLOKZAT
Az anyagok minél gyorsabban történő beépítése iránti igény vezetett az új homlokzati festékek 
kifejlesztéséhez, amelyek alkalmasak a gépi felhordásra. 
Az építészeti trendek intenzívebb színárnyalatok alkalmazását diktálják a homlokzatfelületen, emiatt 
szélesebb színválasztékot biztosítunk a SILICONECOLOR bázisból a megújult 1000-es bázis bevezetésével. 

Termék EAN kód SAP kód Kiszerelés Megjegyzés

SILICONECOLOR 1000 3838527593807 
(változatlan) 1008468 13.5 l megújult termék

több színárnyalat
változatlan EAN kódSILICONECOLOR 1000 3838527601762

(változatlan) 1006904 4.5 l

SILICONECOLOR  
elemi szálakkal dúsított szilikonos homlokzatfesték

Ami változott: megújított bázis 1000, amely a színkártyánk bármely *-gal jelölt 
A-F végű színárnyalatában színezhető. 
Fontos: A régi és az új bázis nem kombinálható ugyanazon a felületen.



25 www.jub.eu

Termék EAN kód SAP kód Kiszerelés Megjegyzés

SILICONE Fas spray 1001  3838527652016  1010789 15 l Új termék!

SILICONE Fas spray  
szilikonos homlokzatfesték gépi felhordáshoz

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS a lakóházak és a nagyobb többlakásos létesítmények gépi 
festéséhez. Alkalmas az intenzívebb nedvességnek kitett felületekre és kitűnő 
választás a kőzetgyapot szigetelésű magas létesítmények homlokzatának 
védelmére, kiváló páraáteresztő képessége miatt. 
• Kitűnő víztaszító hatás és páraáteresztő képesség
• Nagyon jó ellenálló képesség az időjárási terhelésekkel szemben
• A festékfilm kiváló rugalmasságú
• Kitűnő tapadás az alapfelülethez
• Gépi felhordásra alkalmas (nem tartalmaz mikroszálakat és durva 

töltőanyagokat)
• JUB FF színkártya *-gal jelölt C-F végű színárnyalataiban színezhető
• Anyagigény: 200 - 400 ml/m2 kétrétegű felhordás esetén; az alapfelület 

érdességétől függően
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Termék EAN kód SAP kód Kiszerelés Megjegyzés

SILICONECOLOR San EXTRA 1001 3838527651507 1010472 15 l Új termék!

SILICONECOLOR San EXTRA   
elemi szálakkal dúsított szilikonos homlokzatfesték

KITŰNŐ VÁLASZTÁS az alga vagy penész eltávolítása után javított felületek 
védelmére. Alkalmas a durva és finom felületekre, amelyek jobban ki vannak 
téve a nedvesség hatásának, valamint kitűnő választás a kőzetgyapot 
szigetelésű magas létesítmények homlokzatának védelmére. Prémium 
minőségű javító festék a homlokzat megújítására, ahol mikrorepedések 
jelennek meg, illetve az algákkal és penésszel fertőzött területekre.
• Kétszeres – hosszantartó védelem az algák és penész megjelenésével 

szemben
• Tartós víztaszító képesség
• Kiváló páraáteresztő képesség
• A mikroszálak lehetővé teszik a felhasználást a sima és durvább felületeken 

(a hajszálrepedések áthidalása)
• Kitűnő ellenálló képesség az időjárási hatásokkal szemben
• A festékfilm ellenálló a füstgázok hatásával szemben
• Kitűnő színtartósság
• A festékfilm kitűnő rugalmassága
• JUB FF színkártya *-gal jelölt C-F végű színárnyalataiban színezhető
• Anyagigény: 300 - 700 ml/m2 kétrétegű felhordás esetén; az alapfelület 

érdességétől függően
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Termék EAN kód SAP kód Kiszerelés Megjegyzés

TRENDCOLOR spray 1000 3838527651729 1010704 13,5 l Új termék!

TRENDCOLOR spray  
sziloxános homlokzatfesték intenzív színárnyalatokhoz 
gépi felhordáshoz

KITŰNŐ VÁLASZTÁS kisebb és nagyobb épületek gépi festéséhez, ahol kiváló 
minőségű homlokzatfestékre van szükségünk intenzív színárnyalatban. 
Alkalmas a durva és finom homlokzati felületekre, és azokra, amelyek jobban ki 
vannak téve az UV sugárzásnak.
• Kiváló tartósság intenzív/telített és COOL színárnyalatokban
• Az intenzív színárnyalatok széles választéka
• Lehetővé teszi az igényes építészeti megoldásokat intenzív 

színárnyalatokkal
• Kiváló vízállóság és nagyon jó páraáteresztő képesség
• Kitűnő ellenálló képesség az időjárási hatásokkal szemben 
• Ellenálló az algák és a penész kifejlődésével szemben
• JUB FF színkártya: A-B végű színárnyalatok, JUB Festékek és vakolatok 

színkártya: 0 és 1 végű intenzív színárnyalatok, COOL színárnyalatok: 44db 
a JUB FF színkártya szerint és 10db a JUB Festékek és vakolatok színkártya 
szerint

• Anyagigény: 200 - 400 ml/m2 kétrétegű felhordás esetén; az alapfelület 
érdességétől függően
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JUBIZOL
A JUBIZOL vakolatok családját két teljesen új termékkel gazdagítottuk. A szén (karbon) és a bazalt szálak 
felhasználásával előállított vakolatok belépésével, tovább erősítjük homlokzati rendszereink záróréteg 
választékát. 
Ebben az évben büszkén jelenthetjük be, hogy cégünk elnyerte az EPD (Environmental product declaration) 
tanúsítványt, mely bizonyítja cégünk elkötelezettségét a fenntarthatóan felhasznált természeti erőforrások 
és a jövő generációjának védelmében tett felelősségvállalást illetően.

AEROGÉL:  
Nagyon alacsony sűrűségű, szilárd, átlátszó anyag, amelyben a folyékony 
komponenst gáz helyettesíti. A szuperizolátor 99,8%-ban levegőt tartalmaz 
(λ = 0,012 W / mK.) Az eddig ismert legalacsonyabb sűrűségű szilárd 
anyagnak tartják, amely számos különleges fizikai tulajdonsággal bír.

JUBIZOL EPD BIZONYÍTVÁNY - Környezetvédelmi 
terméknyilatkozat
Hőszigetelő homlokzati rendszerek esetében, mint a JUBIZOL EPS és JUBIZOL MW, a 
Környezetvédelmi terméknyilatkozat (EPD) - a SIST EN ISO 14025 szerint-  bizonyítja 
cégünk elkötelezettségét a fenntarthatóan felhasznált természeti erőforrások és a jövő 
generációjának védelmében tett felelősségvállalást illetően.
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Termék EAN kód SAP kód Kiszerelés Megjegyzés

JUBIZOL Aerogel finish S 1,5 mm 1001 3838527652245 1010852 25 kg
Új termék!

JUBIZOL Aerogel finish S 2,0 mm 1001 3838527652252 1010853 25 kg

JUBIZOL Aerogel finish S 1,5 és 2,0  
nemesített elemi szálakkal dúsított szilikonos simított 
vakolat.

KITŰNŐ VÁLASZTÁS a passzív és alacsony energiával működő létesítmények 
számára, valamint a szigetelés szempontjából a legalkalmasabb a JUBIZOL 
homlokzati rendszerek védelmére. Ideális megoldás azon létesítmények 
számára, ahol a tartós és hatékony hőszigetelés különösen fontos. 
Alkalmas mindazokra a felületekre, amelyek mechanikailag a nedvesség 
és csapadékvizek nagyobb terhelésének vannak kitéve. Alkalmas az MW 
(kőzetgyapot), EPS és XPS rendszerek számára.
• Az aerogél és további töltőanyagok kombinációja kivételes szigetelő 

tulajdonságokat biztosítanak
• Kiemelkedő rugalmasság és szilárdság egyidejűleg (a bazalt- és 

karbonszálak kombinációja)
• Rendkívül könnyű felhordás (Light & Easy technológia)
• Rendkívül tartós víztaszító képesség
• Kiváló páraáteresztő képesség
• Kitűnő ellenálló képesség az időjárási hatásokkal szemben
• Hosszantartó ellenállás az alga- és penészfertőzésekkel szemben
• Kitűnően viseli a hőmérsékleti változásokkor bekövetkező nyúlásokat-

zsugorodásokat és felületi feszültségeket
• Anyagigény 1.5mm: 2,4 kg/m2 (1 vödör ~ 10,4 m2), 2.0mm: 2,8 kg/ m2 (1 

vödör ~ 8,3 m2)
• JUB FF színkártya: A-F végű *-gal jelölt színárnyalatok
• JUBIZOL Premium/MW/Strong rendszerhez ajánljuk
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Termék EAN kód SAP kód Kiszerelés Megjegyzés

JUBIZOL CarbonStrong finish S 1,5 mm 1001 3838527652108 1010820 25 kg

Új termék!
JUBIZOL CarbonStrong finish S 1,5 mm 2000 3838527652221 1010850 25 kg

JUBIZOL CarbonStrong finish S 2,0 mm 1001 3838527652214 1010849 25 kg

JUBIZOL CarbonStrong finish S 2,0 mm 2000 3838527652238 1010851 25 kg

JUBIZOL CarbonStrong finish S 1,5 és 2,0   
elemi szálakkal dúsított sziloxános simított vakolat

KITŰNŐ VÁLASZTÁS azokhoz a homlokzati rendszerekhez, ahol különösen 
fontos a záró réteg rugalmassága, ellenállása és tartóssága. Ideális azokra 
a felületekre, amelyek közvetlen a nedvesség és csapadékvizek nagyobb 
terhelésének vannak kitéve. Megfelelő vakolat az EPS, XPS és MW, valamint 
ezek kombinációjával kialakított homlokzati szigetelések számára.
• Rendkívüli rugalmasság és szilárdság egyidejűleg (bazalt- és karbonszálak 

kombinációja)
• Kiváló víztaszító képesség
• Kiváló páraáteresztő képesség
• Nagyon jó ellenálló képesség az időjárási hatásokkal szemben
• Hosszan tartó ellenállás az alga- és penészfertőzéssel szemben
• A színárnyalatok gazdag választéka
• Kitűnően viseli a hőmérsékleti változásokkor bekövetkező nyúlásokat-

zsugorodásokat és felületi feszültségeket
• Könnyű felhordás és megmunkálás
• Átlagos anyagigény 1.5mm: 2,5 kg/m2 (1 vödör ~ 10,0 m2), 2.0mm: 3,1 kg/

m2 (1 vödör ~ 8,0 m2)
• JUB FF színkártya: C-F végű színárnyalatai, JUB Festékek és vakolatok 

színkártya: 2-5 végű színárnyalatai
• A JUBIZOL Strong/EPS/MW rendszerhez ajánljuk

HYBRID  
TECHNOLOGY

elastic        
       

      
   B

ASALT

CARBON

tensile
HYBRID TECHNOLÓGIA: 
A vakolatokban lévő karbon- és bazaltszálak 
megerősítik és még jobban megszilárdítják 
a vakolatot. A szálak kiegészítik egymást és 
kitűnő szinergiát képeznek.
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JUMIX VÁLTOZÁSOK
A receptek korszerűsítése keretében a JUMIX színező állomásokon 2020-ban az alábbi változások lesznek:

• Új termékek:
-  JUPOL Clima control – bázis 1001, Favourite Feelings színkártya D-F végű színárnyalatai; színezhető a JUB 

színkártyák szerint is

-  SILICONECOLOR – új bázis 1000, az elérhető színárnyalatok bővítése Favourite Feelings színkártya A és B végű 
*-gal jelölt színárnyalataival

-  SILICONE Fas spray – bázis 1001, Favourite Feelings színkártya D-F végű *-gal jelölt színárnyalatai

-  TRENDCOLOR Spray – bázis 1000, Favourite Feelings színkártya A-B végű színárnyalatai és a JUB Festékek és 
vakolatok színkártya 0 és 1 végű színárnyalatai; színezhető a színkártyáink szerinti Cool színárnyalatokban is

-  SILICONE San EXTRA – bázis 1001, Favourite Feelings színkártya C-F végű *-gal jelölt színárnyalatai

-  JUBIN Decor Universal – matt és gloss; 3 bázis, Favourite Feelings színkártya A-F végű színárnyalatai

-  DECOR Crystal, Cashmere, Delight, Glamour – színezhetők a DECOR Crystal, DECOR Cashmere, DECOR Delight 
és DECOR Glamour színkártyák szerinti színárnyalatokban

-  JUBIZOL CarbonStrong 1.5 in 2.0 mm – bázis 1001 és 2000; Favourite Feelings színkártya C-F végű színárnyalatai 
és a JUB Festékek és vakolatok színkártya 2-5 végű színárnyalatai

-  JUBIZOL Aerogel finish – bázis 1001, Favourite Feelings színkártya A-F végű *-gal jelölt színárnyalatai

• Új színkártyák hozzáadása bizonyos termékek esetében 

• Receptúrák javítása, optimalizálása
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Eddigi megjelenés Új megjelenés Megjegyzés

MARKpro Alapozó

Új megjelenés

MARKpro beltéri falfesték

Új megjelenés
MPD251001B , 
MPD081001B 
és MPD031001B 
minden piacon. 

MARKpro ásványi vakolat

Új megjelenés
Meghosszabbított 
nyitott idő

MARKpro
Majdnem 10 éves piaci jelenlét után frissítjük a MARKpro termékvonal megjelenését. Továbbra is a zöld és a 
narancssárga a fő színek, amelyek alapján felismerhetők az egyes termékek. A megjelenés frissítése mellett 
kibővítettük a MARKpro vakolat színárnyalatainak kínálatát. 
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Eddigi megjelenés Új megjelenés Megjegyzés

MARKpro Vakolat alapozó

Új megjelenés

MARKpro Homlokzat festék

Új megjelenés

MARKpro Akril vakolat

Új megjelenés
Hozzáadva az 
új bázis 2000 
MARK Trend akril 
vakolat az intenzív 
színárnyalatokhoz
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MEGSZÜNÉS / KISZERELÉSI MÉRET VÁLTÁS
AKRINOL
AKRINOL CLASSIC 20 KG (ALN) (ALN20) AKRINOL

Áttérés folyamatosan a 25 kg -os 
kiszerelésre AKRINOL ELASTIC 20 KG (ALE) (ALE20) AKRINOL

AKRINOL INTERIER 20 KG (ALI) (ALI20) AKRINOL
  
BELTÉRI FESTÉKEK  
JUPOL MATT 1001 10 L HU (JMA) (348JMA101001) JUPOL MEGSZÜNTETVE
JUPOL MATT 1001 2 L HU (JMA) (348JMA021001) JUPOL MEGSZÜNTETVE
  
KIEGYENLITŐ ANYAGOK és GÉPI VAKOLATOK  
JUBOGLET CLASSIC 1-4 MM 25 KG (JBC25B) JUBOGLET Áttérés folyamatosan a 42-ről

48 db/raklap csomagolásra - Új 
termékkódot kapnak

MARKpro GLETTANYAG 25 KG (MGM25B) MARKpro
GÉPI MÉSZ. CEMENTHABARCS 25 KG (MKC25B) GÉPI
  
FÁRA ÉS FÉMRE VALÓ TERMÉKEK

JUBIN IMPREGNACIA F 15 L (JUIF15) (JUIF15) JUBIN Megszüntetve - bevezetve JUBIN Wood 
impregnation

JUBIN LASUR KÖRTE 6 2,25 L (JLR) (JLR020006) JUBIN A színárnyalat megszüntetése, elérhető 
a készlet erejéig

JUBIN LASUR CLASSIC 0,75 L SZINTELEN 12(JTL) (TBJTL0112B) JUBIN

Új kód bevezetése

JUBIN LASUR CLASSIC 0,75 L ARIS 14 (JTL) (TBJTL0114B) JUBIN
JUBIN LASUR CLASSIC 0,75 L FEHÉR 11 (JTL) (TBJTL0111B) JUBIN
JUBIN LASUR CLASSIC 0,75 L FENYŐ 13 (JTL) (TBJTL0113B) JUBIN
JUBIN LASUR CLASSIC 0,75 L BÜKK 15(JTL) (TBJTL0115B) JUBIN
JUBIN LASUR CLASSIC 0,75 L ÉBEN. 22(JTL) (TBJTL0122B) JUBIN
JUBIN LASUR CLASSIC 0,75 L TÖLGY 93(JTL) (TBJTL0193B) JUBIN
JUBIN LASUR CLASSIC 0,75 L DIÓ 16 (JTL) (TBJTL0116B) JUBIN
JUBIN LASUR CLASSIC 0,75 L PALISANDER 24(JTL) (TBJTL0124B) JUBIN
  
HOMLOKZATRENDSZEREK KOMPONENSEI
JUBIZOL MINERAL FINISH S 1.5 25KG JUBIZOL MEGSZÜNTETVE
MARKpro ÁSVÁNYI dörzsölt vakolat 1,5 (MMZ1525B) MARKpro Áttérés a 48 db/raklap csomagolásra
MARKpro ÁSVÁNYI simított vakolat 2,0 (MMG2025B) MARKpro Áttérés a 48 db/raklap csomagolásra
JUBOSAN NHL Base 111 JUBOSAN MEGSZÜNTETVE
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