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NOTRANJA OBNOVITVENA IN 

SANACIJSKA DELA NA ZIDNIH IN 

STROPNIH POVRŠINA



POPLAVE



▪ soli

▪ Izlitja nafte

▪ V vodi raztopljena umazanija

▪ fekalije

POPLAVE, IZLIVI



Soli, ki se lahko topijo in se na površino transportirajo z dvigom vode v 

kapilarah:

•Kloridi, ki so posledica posipavanja cest

•Sulfati, ki so soli žveplene kisline. Nastaja pri oksidaciji žveplovega 

dioksida s kisikom in vodo

•Nitrati, so soli soliterne kisline in nastajajo pri gnitju živalskih odpadkov. Pri 

kristalizaciji nastaja pritisk, ki je enako velik pritisku zmrznjene vode.

POPLAVE, IZLIVI



VLAŽNI PROSTORI



Potek sanacije umazanih ali namočenih notranjih zidnih površin, ki niso onesnažene z izlitim 
kurilnim oljem: 

Čiščenje, dezinfekcija in sušenje 

➢ Notranje površine najprej temeljito očistimo . Umazanijo speremo s curkom vroče vodne 
raztopine univerzalnih gospodinjskih čistil, pri trdovratnejših madežih si lahko pomagamo tudi z 
drgnjenjem z mehko krtačo. Očiščene površine speremo s čisto vodo. 

➢ Dezinfekcijo površin , ki so bile v stiku z vodo onesnaženo s fekalijami opravimo v skladu z 
navodili pristojnih sanitarnih služb. 

➢ Sušenje je najhitrejše in najuspešnejše z napravo za sušenje prostorov ali z intenzivnim 
ogrevanjem in prezračevanjem prostorov. Vsi nadaljnji sanacijski posegi so smiselni šele, ko 
vlažnost zidnih površin pade pod 5 %. 

➢ Morebitne izlužene soli, ki so po sušenju ostale na površini, odstranimo s krtačenjem. 

POPLAVE, IZLIVI



 

Sanacija 

➢ Odstranjevanje odstopajočih ali slabo oprijetih barvnih nanosov in odstopajočih slojev 
izravnalnih mas s pleskarsko lopatico, po potrebi očiščene površine tudi obrusimo 
(najprimernejši so brusni papirji štev. 80 - 120). 

➢ Nanos izravnalne mase in osnovnega premaza ; očiščene in suhe površine na mestih 
poškodb popravimo s primerno izravnalno maso. Izbira je odvisna od obsega in globine 
poškodb, globlje (globina do 5 cm) zapolnimo z izravnalno maso Hobi kit al i Nivelin reparatur, 
večje in plitve (globina do 3 mm) pa izravnamo z Jubolinom ali Jubolinom P -25, manjše 
(globina do 3 mm) pa z Jubolin reparatur. 

➢ Blokada madežev : priporočamo enoslojni ali dvoslojni (izjemoma tudi trislojni) nanos bele 
notranje zidne barve JUPOL Block; ta v veliki meri že v prvi sloj učinkovito veže večino lahko in 
hitro topnih snovi, nevtralizira pa tudi manj intenzivne oljne madeže. 

➢ Dekorativno barvanje:  JUPOL Block je primeren tudi za zaključno barvanje saniranih zidnih 
površin, če bo do te bele ali v pastelnih barvnih odtenkih. Za barvanje v intenzivnih tonih pa 
priporočamo JUPOL Gold, ki ga za vas niansiramo v več kot 10.000 odtenkih na katerikoli 
izmed številnih JUB-ovih niansirnih postaj JUMIX v trgovinah z barvami. 

 

POPLAVE, IZLIVI
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JUKOL Denikol

Sredstvo za izolacijo madežev

▪ Lastnosti

učinkovito izolira madeže, kot so nikotinski in

katranski madeži, soli v madežih od zamakanja,

tanin in druga barvila, manjši mastni madeži ipd

bele barve
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JUPOL Block

Lastnosti:

▪ Visoko pokrivna, razred 2

▪ Dobro papoprepustna, Razred 2

▪ Videz: pol mat

▪ Odporna na mokro drgnjenje, razred 1

▪ Poraba: 220 - 250 ml/m2 za dvoslojni nanos

▪ EU VOC kat. A/a: max. 30 g/l (2010) JUPOL BLOCK max. 10 g/l 
VOC.

▪ Pakiranje: 2l, 5l, 15l
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Plesni

Plesni so vse mikroskopske vrste gliv, ki rastejo v obliki hif. Kolonija plesni 

je sestavljena iz hif, medsebojno povezanih v omrežje, ki ga  obravnavamo 

kot en sam organizem - micelij. Tak micelij izloča  encime v svojo okolico, 

ki razgradijo organski material v enostavne sladkorje, te pa nato plesen 

posrka v hife.
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Plesni - alergije
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Plesni

▪ Plesni v glavnem pridobivajo hrano iz snovi, ki vsebujejo 
organsko vezan ogljik (glukoza, maltoza, saharoza), čeprav 
nekatere vrste plesni lahko predelajo tudi celulozo. (ometi, 
disperzijske barve, les, tekstil tapete, prah it)

▪ Temperaturno območje za plesni je med 0 do 40 °C in pri pH -
vrednosti med 4,5 in 6,4. To pomeni, da plesni najbolj ustreza 
kislo okolje. Plesni uspevajo tako v svetlem in temnem okolju, 
razvojna doba znaša od dveh do šest mesecev. 



Plesni

▪ Kondenzacijo zaradi previsoke vlage najhitreje opazimo na 

okenskih steklih, ki so v večini primerov najhladnejša 

površine v zgradbi.  

▪ Nevarnost nastanka je še posebej velika za večjimi kosi 

pohištva, kjer je kroženje zraka manjše.
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ALGICID

Sredstvo za uničevanje zidnih alg in plesni. Primeren je tako za 

notranje kot zunanje zidne površine.

Lastnosti:

Uporablja se kot kurativno sredstvo

Uporaben za dezinfekcijo fasadnih in notranjih zidnih 

površin obdelanih s premazi in ometi pa tudi za 

dezinfekcijo kamna, betona in lesa

Redčimo ga z vodo v razmerju 1: 5 

Premažemo z čopičem ali valjčkom

Pri delu uporabljamo primerna osebna zaščitna sredstva
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JUBOCID

Sredstvo za preprečevanje zidne plesni. Učinkovito 

preprečuje oz. zavira rast in razvoj zidnih plesni in drugih 

mikroorganizmov.

Lastnosti:

Uporablja se le kot preventiven fungicidni dodatek 

barvam in ne učinkuje kot dezinfekcijsko sredstvo na že 

okuženih zidnih površinah

Podlaga mora biti trdna, suha in čista, brez delcev prahu, 

mastnih madežev in druge umazanije

Premažemo z čopičem ali valjčkom

Pri delu uporabljamo primerna osebna zaščitna sredstva
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JUPOL Citro

▪ Notranja barva prijetnega vonja po limoni 

▪ Visoko paroprepustna, razred 1

▪ Visoko pokrivna: razred 2

▪ Enostavna za nanašanje

▪ Odporna na suho drgnjenje

▪ Videz: mat
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JUPOL Amikol

▪ Polmat lateks barva, ki zavira razvoj 

zidne plesni na površini premaza

▪ Paroprepustnost, razred 2

▪ Odpornost na mokro drgnjenje, razred 

1 

▪ Videz: polmat

▪ Poraba: 150 – 190 ml/m²

▪ Namenjena za močno obremenjene in k okužbi s plesnimi nagnjene 
notranje zidne površine v pekarnah, polnilnicah pijač, prostorih v 
zdravstvu.
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JUPOL Amikol

Certifikati 

▪ Standard SIST EN 15457 - odpornost filma pred plesnim

▪ Odpornost na dezinfekcijska sredstva
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JUPOL Amikol

Testiranja in certifikati:

▪ Standard ISO22196 - odpornost filma pred bakterijam

- Stphylococcus Aureus

- Eschericia coli



Kapilarno navlaževanje gradbenih konstrukcij 

Načini vpijanja vode:

•Kapilarna vodovpojnost- kapilarno navlaževanje

•Higroskopska vodovpojnost – higroskopičnost soli na površini

•Vodovpojnost zaradi dotoka pronicajoče vode – hidrostatični pritisk

•Vpijanje vode zaradi kondenzacije  – kondenzacija na površini materiala

• Zamakanje meteornih vod

• Difuzija vodne pare



Kapilarno navlaževanje gradbenih konstrukcij 

Kapilarno navlaževanje gradbenih konstrukcij je pojav prenosa kapljevite vode 

v porah gradbenih konstrukcij. Je posledica privlačnih sil med stolpca v kapilari 

je odvisna od polmer kapilare molekulami vode in površino stene por.

Višina vodnega

10-3       0,015m

10-4       0,15m

10-5       1,5m



Kapilarno navlaževanje 

gradbenih konstrukcij 

Višina kapilarnega dviga je odvisna 

predvsem od premera kapilare. Manjši 

premer kot ga ima, višjije kapilarni dvig 

vode. V objektih seveda ne bomo našli 

kapilare,ki bo dolga npr. 3 m v enem 

kosu. V objektih so kapilare nepravilnih 

oblik. Pomembno je ugotoviti, s katerimi 

materiali je zid izdelan. Bolj kot so 

materiali hidroskopični, više in v večjih 

količinah se bo voda dvigovala.Bolj ko se 

omet lahko suši, man jse bo kapilarna 

vlaga dvigala.Torej na kapilarni dvig vpliva 

tudi možnost sušenja.  



Ker so kristali soli higroskopni, začnejo nase vezati vodo iz okoliškega

zraka in tako dodatno obremenijo konstrukcijo z vlago. Pri navlaževanju

se solem volumen tudi do 12 krat poveča, pri tem v ometih pojavljajo

razpoke, kar s časom povzroči, da začnejo na tem delu odpadati.

Kapilarno navlaževanje gradbenih 

konstrukcij 



Kapilarno navlaževanje gradbenih 

konstrukcij 

1. JUBOSAN W110 SANIRNI OBRIZG

• Izboljšana RCP, dober oprijem z W120

• Vezni sloj med staro in novo podlago.

• Utrdi podlago, izravnava vpojnosti podlage. 

2. JUBOSAN W120 PODLOŽNI SANIRNI OMET

3. JUBOSAN W130 SANIRNI OMET

• Vodoodbojen, paroprepusten.

• Lahko se nanese v več slojih (1.sloj 1-3 cm, 

WTA smernice priporočajo skupaj do 4 cm). 

• Velika prostornina por za nalaganje soli 

• Vodoodbojen, paroprepusten

• Lahko se nanese v več slojih (1.sloj običajno v debelini 2-3 cm, 

WTA smernice priporočajo skupaj do 4 cm) 

• Velika prostornina por za nalaganje soli 



ZAMAKANJA



POŽARI
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POŽARI, ZAMAKANJA



TOPLOTNI MOSTOVI
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JUPOL Thermo – kako 
deluje?
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MANJ POMEMBNE KLETNE 
VLAŽNE POVRŠINE
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BIO Apnena notranja barva

Izdelana na osnovi gašenega apna. Uporablja se za 
zaščito spomeniških objektov ter stanovanjskih površin.

Lastnosti:

▪ Močan dezinfekcijski učinek ter naravno fungicidno in baktericidno 

delovanje

▪ Visoko paroprepustna, razred 1

▪ Poraba: 180 – 210 ml/m2

▪ Redčimo z vodo do 10 %

▪ Barvni odtenki: bel
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Apneni belež

Izdelana na osnovi gašenega apna. Uporablja se za 
zaščito spomeniških objektov ter stanovanjskih površin.

Lastnosti:

▪ Značilen svež vonj

▪ Rahel svilnat lesk

▪ Visoko paroprepustna, razred 1

▪ Poraba: 200 – 250 ml / m²

▪ Redčimo z vodo do 10 %

▪ Barvni odtenki: bel.
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POŠKODBE, RAZPOKE



Glavni naslov Prezentacije

w
w

w
.j

u
b
.e

u

35

POŠKODBE, RAZPOKE


