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MARMORIN 
dekorativní tmel  

AKRILDEKOR 
akrylátová mozaiková barva 

MARMORIN EMULZE 
ochranná vosková emulze  

 

ARTCOLOR 
dekorativní  gel 

JUFIX SYSTÉM 
JUFIX reliéfní tapety ze skelných vláken 
JUFIX lepidlo na tapety ze skelných vláken 
Jupol latex (saten, polmat, mat), Jupol gold, Jupol  
briljant 

 
Popis a oblast použití 
Odbornou aplikací dekorativních 
materiálů lze dosáhnout pestrých 
a působivých úprav stěnových 
povrchů v různě zaměřených 
prostorech. 
 
MARMORIN je dekorativní tmel, 
určený k náročnějším úpravám 
vnitřních povrchů, zvláště v 
bankách, divadlech, hotelích, 
zlatnictvích, cukrárnách, 
kosmetických salónech a v jiných 
obchodních objektech. Úspěšně 
ho můžeme použít také k 
estetické úpravě stěn různých 
obytných interiérů. Hladký 
povrch, prosvítající barvy a 
typická struktura nanesené vrstvy 
(kde jsou zachyceny jemné i 
ostré, pravidelné nebo 
neuspořádané tahy stěrky) jsou 
zvláštnosti, díky nimž 
zpracovávaný povrch dostane 
pestrý dekorativní efekt nebo 
věrnou podobu vybrané struktury 
kamene, kůže, plátna nebo 
dřeva. Dodatečným natíráním 
upravených povrchů MARMORIN 
EMULZÍ zvýšíme lesk a 
vodotěsnost povrchu, snadněji a 
lépe jej udržujeme a čistíme 
mokrým hadrem. 
Složení:  vodní disperze 
akrylátových pojiv, minerální 
plniva, pigmenty, speciální 
přísady.  
Suché vrstvy MARMORINU jsou 
zdravotně nezávadné. 
Barevné  odstíny: 300 odstínů 
podle vzorníku BARVY A 
OMÍTKY (JUMIX systém). Možné 
je i tónování UNITONEM, 
JUPOLEM GOLD nebo 
ACRYLCOLOREM (do 2%). 
 

ARTCOLOR   
je polotransparentní akrylátová 
pastovitá hmota určená k 
podobnému typu úprav jako 
MARMORIN, má však jiné složení, 
a proto je poněkud odlišný i jeho 
vzhled. ARTCOLOREM upravené 
stěnové plochy jsou hygienicky 
nezávadné, snadno se udržují, 
především však jsou mimořádně  
pestré a lze je zakomponovat jak 
do jednoduchých, tak do 
nejnáročnějších interiérů. 
Složení: vodní disperze 
akrylátových pojiv, speciální 
plniva a přísady, pigmenty. 
Suchý nátěr je zdravotně 
nezávadný 
Barevné  odstíny:  ARTCOLOR 
lze vybírat ze 4 odstínů: bílá 
(odstín 1), zlatá (odstín 2), 
stříbrná (odstín 3) a bronzová 
(odstín 4). Lze je mezi sebou 
míchat v libovolných poměrech, 
tónovat je můžeme i UNITONEM, 
JUPLEM GOLD nebo 
ACRYLCOLOREM (do 3%). 
 
Podklad  
MARMORIN resp. ARTCOLOR 
nanášíme na vhodně připravený, 
kvalitně uhlazený stavební podklad 
(minerální omítky, beton, 
sádrokartonové nebo 
vláknocementové desky a 
dřevotřísky). Z již natřených 
povrchů odstraníme všechny staré 
vodou rozpustné nátěry, olejové 
barvy a emaily. Povrchy, 
napadené stěnovými plísněmi, 
musíme před barvením 
dezinfikovat (např. ALGICIDEM) a 
očistit. K vyrovnávání použijeme 
vyrovnávací hmotu JUBOLIN nebo 
NIVELIN. Vyrovnaný podklad 
dodatečně zpevníme nátěrem 

mírně rozředěné nebo neředěné 
AKRIL EMULZE (AKRIL EMULZE 
: voda = min. 2 : 1; spotřeba 
emulze je přibližně 150 g/m2). Po 
12 hodinách schnutí je podklad 
připravený k nanášení 
MARMORINU. 
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Nanášení MARMORINU  
Nejčastější technika nanášení 
MARMORINU je tzv. technika 
"spatolato" (stěrkovací technika), 
při které základní vrstvu 
MARMORINU nanášíme 
nerezovou ocelovou stěrkou nebo 
nerezovým ocelovým hladítkem v 
různých směrech neuspořádaně 
tak, aby měl zpracovávaný povrch 
stejnoměrnou, ale zároveň reliéfní 
strukturu. Hmotu lze nanášet i 
pěnovým válečkem nebo vlněným 
válečkem s krátkým vláknem 
(pokud chceme hmotu nanášet 
takto, mírně ji rozředíme vodou). 
Reliéfní strukturu vytvoříme 
dodatečnou úpravou čerstvě 
nanesené vrstvy pomocí 
ocelového hladítka, plastové nebo 
dřevěné stěrky, houby nebo jiným 
nástrojem. 
 
Přebytky naneseného tmelu 
obvykle průběžně odstraňujeme, 
výjimečně je necháme uschnout a 
podle potřeby je vybrousíme 
jemným brusným papírem. Stejnou 
nebo podobnou technikou 
naneseme na základní vrstvu ještě 
alespoň dvě vrstvy tmelu, přičemž 
můžeme kombinovat tmely 
různých barevných odstínů. Tmel 
vždy nanášíme na zcela suchou 
předchozí vrstvu, za normálních 
povětrnostních podmínek je to 
přibližně za 24 hodin. 
 
Vrchní vrstvu naneseného tmelu 
nebrousíme, ale leštíme 
nerezovou ocelovou stěrkou. 
Teprve leštěním se nářadím 
vytvořené vzory stanou více či 
méně výrazné. Povrch získá 
zajímavý, nestejnoměrně 
intenzivní lesk. Vyleštěný povrch 
pak natřeme MARMORIN 
EMULZÍ, kterou v jedné nebo dvou 
vrstvách naneseme měkkým 
hadrem nebo houbou. 

Druhá nejčastější technika 
nanášení MARMORINU je tzv. 
"silnovrstvé nanášení". V tomto 
případě nanášíme MARMORIN 
na podklad nerezovým ocelovým 
hladítkem, různými válečky nebo 
jiným nářadím tak, abychom 
kombinováním dvou nebo více 
barevných tónů dostali libovolný 
barevný vzor, resp. více či méně 
věrný abstraktní a imaginární 
vzor kamene, kůže, dřeva či 
jiných materiálů. 
 
Různobarevné vrstvy nyní 
nanášíme v pásmech různých 
šířek tak, aby se mezi sebou 
dotýkaly anebo je oddělíme 
tenkými nátěry JUPOLU GOLD, 
ACRYLCOLORU, UNITONU 
nebo vodou silně rozředěného 
MARMORINU. Tloušťka 
nanesené vrstvy je obvykle 2 až 
3 mm, může však být i větší. 
Silnější nanesené vrstvy při 
procesu schnutí obvykle silně 
popraskají, což můžeme využít 
jako dodatečný dekorativní efekt, 
zvláště pokud vzniklé praskliny 
zaplníme MARMORINEM v jiném 
barevném odstínu. Suchý obklad 
pak ručně nebo strojně 
vybrousíme (nejdříve hrubě, pak 
jemně) tak, abychom odstranili 1 
až 2 mm naneseného tmelu. 
Takto zpracovaný povrch pak 
uhladíme nerezavou ocelovou 
stěrkou a natřeme MARMORIN 
EMULZÍ. Při tom postupujeme 
stejně jako při konečné úpravě 
naneseného tmelu technikou 
"spatolato". 
 
MARMORIN lze nanášet i mnoha 
jinými způsoby, přičemž jde již o 
zcela jiné řemeslnické resp. 
malířské techniky zpracování 
stěnových povrchů, kde 
kombinováním různých nátěrů 
(JUPOL GOLD, ACRYLCOLOR 

nebo UNITON) a nanesených 
vrstev MARMORINU (který 
reliéfně tvarujeme nejrůznějším 
nářadím), můžeme vytvořit nejen 
líbivé, více či méně reliéfní 
dekorace, ale již opravdové 
umění. 
 
Spot řeba: 
MARMORIN – technika nanášení 
"spatolato" – první vrstva cca 300 
g/m2, každá další vrstva cca 100 
až 200 g/m2.  
Jiné techniky nanášení: do 1000 
g/m2 a více na každou 
nanesenou vrstvu. 
 
MARMORIN EMULZE   
je vodní vosková emulze určená 
k ochraně stěnových povrchů 
upravených MARMORINEM. 
Upraveným povrchům zvýší lesk 
a vodotěsnost a lze je snadněji a 
lépe udržovat a čistit. 
MARMORIN EMULZI nanášíme 
na poslední, již vyleštěnou vrstvu 
MARMORINU měkkou houbou 
nebo kusem látky v jedné nebo 
dvou vrstvách. Nejostřejší části 
strukturovaného vzorku přitom 
mírně uhladíme. Suchý povrch 
(cca za 6 hodin) vyleštíme do 
vysokého lesku suchou měkkou 
látkou. 
Spot řeba: přibližně 50 ml/m2 
(údaj pro jednovrstvý nátěr) 
 
 
Nanášení ARTCOLORU  
ARTCOLOR lze nanášet přímo 
na jemně vyrovnaný podklad, 
pokud však podklad předem 
natřeme JUPOLEM GOLD nebo 
JUPOLEM BRILJANT (spotřeba 
přibližně 200 ml/m2), dosáhneme 
tak ještě lepších a kvalitnějších 
výsledků. Barvu nanášíme ve 
dvou vrstvách, doporučujeme 
nanášení stříkáním. Vhodným 
podkladem pro nanášení 
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ARTCOLORU jsou také všechny 
povrchy upravené 
MARMORINEM (jakýmkoli 
způsobem), ale pouze pokud 
nejsou natřené MARMORIN 
EMULZÍ. 
 
ARTCOLOR obvykle nanášíme 
dostatečně pružnou plastovou 
stěrkou překrývanými křižnými 
tahy. Je možné rovněž nanášení 
vlněným válečkem s krátkým 
vláknem a dodatečná úprava 
čerstvého nátěru houbičkou, 
hadříkem, štětcem nebo jinými 
pomůckami podle požadované 
reliéfní struktury. 
ARTCOLOR nanášíme v jedné, 
dvou, třech nebo více vrstvách, 
přičemž můžeme pro jednotlivé 
vrstvy použít hmoty různých 
barevných odstínů. 
Každou vrstvu ARTCOLORU vždy 
nanášíme na zcela suchou 
předchozí vrstvu, za normálních 
povětrnostních podmínek je to 
přibližně za 24 hodin. Tloušťka 
jednotlivých nanesených vrstev se 
může měnit. Můžeme nebo 
nemusíme nanášet všechny 
stejnou technikou. Prosvítání 
barevných podkladů přes 
poloprůhledné, nerovnoměrně 
silné a nerovnoměrně obarvené 
vrstvy ARTCOLORU a reliéfní 
struktura dávají upraveným 
povrchům zajímavý estetický 
účinek. 
Spot řeba:  
Průměrná spotřeba je přibližně 
200 až 300 g/m2 na jednovrstvý 
nátěr. Může být i více nebo 
méně, podle požadované 
struktury a techniky nanášení. 
 
AKRILDEKOR   
Je vnitřní barva na stěny 
s charakteristickým dekorativním 
efektem. Je vysoce hygienická a 
dostatečně odolná proti otěru. 

Doporučujeme ji především k 
dekorativní ochraně silně 
zatížených stěnových povrchů 
(chodby, schodiště, učebny, 
herny, čekárny apod.), 
v nemocnicích, školách, 
mateřských školkách a v jiných 
veřejných, ale i v obytných 
objektech. Nemá výraznou vůni, 
neobsahuje zdraví škodlivé a 
ekologicky závadné látky; 
upravené povrchy jsou 
omyvatelné a dávají 
charakteristický polychromatický 
vzhled. Vybarvené povrchy 
můžeme bez problémů čistit 
houbou nebo hadrem 
namočeným ve vodním roztoku 
univerzálních čistících 
prostředků, používaných 
v domácnosti. 
Složení: vodní disperze 
akrylátových pojiv, pigmenty, 
speciální plniva a přísady.  
Suchý nátěr je zdravotně 
nezávadný. 
Barevné odstíny: 13 odstínů 
podle vzorníku AKRILDEKOR. 
 
Podklad  
Podkladem mohou být všechny 
minerální, jemně vyrovnané 
stěnové povrchy, natřené 
omyvatelnými barvami (JUPOL 
GOLD, JUPOL BRILJANT, barvy 
JUPOL LATEX, ACRYLCOLOR). 
Nátěr musí pevně držet na 
podkladu a musí být čistý, bez 
prachu, mastných povlaků a 
jiných nečistot. Podle potřeby ho 
před nanášením AKRILDEKORU 
obnovíme. AKRILDEKOR 
nanášíme výlučně stříkáním na 
zcela suchý základní nátěr. 
Doporučujeme vybírat takové 
barevné odstíny AKRILDEKORU, 
které jsou v souladu s barevným 
odstínem základního nátěru. 
 

Nanášení AKRILDEKORU  
AKRILDEKOR před použitím 
pouze důkladně promíchejte. 
Pokud pro barvení ucelené 
stěnové plochy potřebujete více 
než jedno vědro barvy, egalizujte 
ji ve větší nádobě. Tím se 
vyhnete skvrnám, které mohou 
vzniknout z důvodu případných 
rozdílů barev různých výrobních 
šarží nebo různého data výroby. 
 
AKRILDEKOR stříkáme na zcela 
suchý základní nátěr pomocí 
standardní stříkací pistole s 
“vnějším mícháním vzduchu“. 
Průměr trysky je 2,5 mm, tlak 
vzduchu přibližně 3 bary. Jsou 
vyzkoušené agregáty 
Farbmeister W, Finish a 
Superfinish (WAGNER GmbH) 
a LM-92/K (SATA GmbH). 
Pistoli držíme kolmo k podkladu 
ve vzdálenosti cca 30 až 45 cm. 
Stříkáme křížem anebo 
v překrývajících se kruzích tak, 
aby byl dosažen co nejvíce 
rovnoměrný vzhled 
upravovaného povrchu.  
Barvení ucelené stěnové plochy 
provádíme kontinuálně a bez 
přerušení od jednoho okraje 
stěny k druhému. Napojování, 
prováděné jinde než na rohu 
stěn, je z důvodu překrývání 
vrstev viditelné a je esteticky 
nevhodné. 
Čerstvá vrstva má zakalený resp. 
“mléčný“ vzhled, proto lze 
případné nerovnoměrnosti v 
tloušťce zpozorovat teprve 
později (projevují se ve formě 
světlejších nebo tmavších skvrn), 
když AKRILDEKOR zprůhlední. 
Dodatečné úpravy již hotového 
nástřiku nejsou možné.  
Spot řeba:  cca 250ml/m2  
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JUFIX SYSTÉM  
Zahrnuje tapety JUFIX ze 
skelných vláken, které lepíme 
JUFIX LEPIDLEM. Následuje 
barevná úprava barvami JUPOL 
LATEX, JUPOL BRILJANT nebo 
JUPOL GOLD. Tato ochrana je 
určena především pro silně 
zatížené stěnové povrchy 
(chodby, schodiště) ve veřejných 
objektech. Natřené povrchy 
můžeme bez problémů čistit 
houbou nebo hadrem 
namočeným ve vodním roztoku 
univerzálních čistících 
prostředků, používaných 
v domácnosti. 
 
Podklad  
Podkladem mohou být pevné, 
suché a čisté vápenné, 
vápenocementové nebo 
cementové omítky, suché a čisté 
betonové povrchy, 
sádrokartonové a 
vláknocementové desky a 
dřevotřísky, bez uvolněných 
prvků, prachu, zbytku olejů, 
mastnot a jiných nečistot. Nové 
omítky necháme před lepením 
schnout 7 až 10 dní na každý cm 
tloušťky (uvedené doby schnutí 
platí pro tzv. normální podmínky: 
T = +20ºC, rel. vl. = 65%), ze 
starých povrchů odstraníme 
všechny barevné nátěry, 
dekorativní nástřiky, olejové 
nátěry, laky a emaily. Betonové 
podklady musí být staré 
minimálně jeden měsíc. Čistý 
podklad před nanášením lepidla 
impregnujeme rozředěnou AKRIL 

ELMULZÍ (AKRIL EMULZE : 
voda = 1 : 1;  
spotřeba cca 100 g/m2).  
Podklady, které nejsou 
dostatečně hladké, před lepením 
vyrovnáme JUBOLINEM nebo 
NIVELINEM. 
 
 
JUFIX LEPIDLO  je disperzní 
lepidlo, určené k lepení reliéfních 
tapet ze skelných vláken na 
stěnové povrchy v suchých 
prostorech. Neobsahuje 
organická rozpouštědla, nemá 
výrazný zápach, snadno se 
nanáší a je vhodné pro všechny 
podklady, které jsou dostatečně 
savé, pevné a suché. Lepidlo 
před použitím pouze dobře 
promícháme, podle potřeby ho 
lze i mírně rozředit vodou 
(nejvíce 5%). 
 
Lepení tapet  
Lepidlo nanášíme na stěnový 
podklad (nikoliv na tapety) 
pomocí válečku s dlouhým 
vláknem, štětcem nebo 
stříkáním, v pásmu, jehož šířka 
pouze o několik cm přesahuje 
dvojnásobnou šířku tapety. 
Tapety připravíme předem a 
lepíme je na čerstvě nanesené 
lepidlo těsně vedle sebe. Přitom 
musíme dbát na to aby 
navazoval vzorek. Tapety pak 
přitiskneme na lepící vrstvu, čímž 
vymáčkneme vzduchové bubliny. 
Povrch uhladíme speciální 
tapetovou stěrkou, přičemž 
musíme dbát na to, abychom 
tapety nepoškodili. Doba 

zpracovatelnosti naneseného 
lepidla je asi 30 minut. Přibližně 
za 12 hodin (T = +20ºC,  
rel. vl. = 65%) musíme tapety 
natřít ochrannou latexovou 
barvami JUPOL LATEX nebo 
JUPOL BRILJANT nebo JUPOL 
GOLD (matný vzhled). Pro první 
nátěr zvolenou barvu mícháme s 
lepidlem v poměru 1 : 1. 
Spot řeba: při lepení cca 200 až 
300 g/m2, záleží na savosti a 
hrubosti podkladu; při barvení  
(do prvního nátěru) cca 100 až 
200 g/m2, záleží na hrubosti 
tapet.                
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Technické údaje 
 
 
 

Materiál  Balení  Skladování  

MARMORIN plastová vědra 8 kg, 30 
kg, bílý také 1 kg 

12 měsíců, NESMÍ ZMRZNOUT, chránit před 
sluncem. 

MARMORIN EMULZE plastové lahve 500 ml 
24 měsíců, NESMÍ ZMRZNOUT, chránit před 
sluncem. 

ARTCOLOR plastové nádoby 1 kg 
12 měsíců, NESMÍ ZMRZNOUT, chránit před 
sluncem. 

AKRILDEKOR plastová vědra 5 l 
12 měsíců, NESMÍ ZMRZNOUT, chránit před 
sluncem. 

JUFIX LEPIDLO plastová vědra 10 kg 
6 měsíců, NESMÍ ZMRZNOUT, chránit před 
sluncem. 

 

Materiál  MARMORIN ARTCOLOR AKRILDEKOR  

Hustota (kg/m 3) 1,54 – 1,65 0,91 – 1,10 cca 1,03 

Spot řeba /m 2 100 - 300 g/vrstvu 200 - 300 g cca 250 ml 

Doba schnutí  
(T=20ºC, rel. vl. 65%) cca 24 hodin cca 24 hodin 4 – 6 hodin 

Koeficient µ ( -) < 100 < 2500 < 2000 
Tlouš ťka suché vrstvy (µm)  do 2 – 3 mm 50 – 250 100 - 200 

Hodnota Sd (m)   
EN ISO 7783-2 

Sd<0,20 
třída Il 
střední paropropustnost 

Sd<0,25 
třída Il 
střední paropropustnost 

Sd<0,20 
třída Il 
střední 
paropropustnost 

Omyvatelnost 
EN 13300 

odolný  
třída 3 

odolný 
třída 3 

odolný 
třída 2 

Materiál  MARMORIN ARTCOLOR AKRILDEKOR  

Hustota (kg/m 3) 1,54 – 1,65 0,91 – 1,10 cca 1,03 

Spot řeba /m 2 100 - 300 g/vrstvu 200 - 300 g cca 250 ml 

Doba schnutí  
(T=20ºC, rel. vl. 65%) cca 24 hodin cca 24 hodin 4 – 6 hodin 

Koeficient µ ( -) < 100 < 2500 < 2000 
Tlouš ťka suché vrstvy (µm)  do 2 – 3 mm 50 – 250 100 - 200 

Hodnota Sd (m)   
EN ISO 7783-2 

Sd<0,20 
třída Il 
střední paropropustnost 

Sd<0,25 
třída Il 
střední paropropustnost 

Sd<0,20 
třída Il 
střední 
paropropustnost 

Omyvatelnost 
EN 13300 

odolný  
třída 3 

odolný 
třída 3 

odolný 
třída 2 
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Teplota p ři nanášení 
dekorativních nát ěrů 
Natírání je možné pouze za 
vhodných povětrnostních resp. 
mikroklimatických 
podmínek: teplota vzduchu a 
stěnového podkladu nesmí být 
nižší než +5ºC ani vyšší než 
+35ºC. rel. vl. < 80%. Pro Jufix 
lepidlo platí teploty zpracování 
+8ºC až +25ºC. 
 
Nakládání s odpadem  
Tekutý odpad je zařazen do 
kategorie s klasifikačním číslem 
08 01 12. Tekutý odpad 
neodstraňujte společně 
s domovním odpadem, nesmí se 
vylévat do vody, kanalizace ani 
na zem. Se ztvrdlými zbytky se  
nakládá jako s komunálním 
odpadem  s klasifikačním číslem 
08 01 12, resp. se stavebním 
odpadem  s klasifikačním číslem 
17 09 04. Čisté obaly lze 
recyklovat.     
 

Čist ění nářadí 
Nářadí ihned po použití 
dekorativních materiálů důkladně 
omyjte vodou. 
Bezpečnost p ři práci  
Dbejte na obecná pravidla a 
předpisy pro bezpečnost při 
stavebních, resp. fasádních a 
malířských pracích. Zvláštní 
osobní ochranné prostředky ani 
zvláštní opatření pro bezpečnost 
práce nejsou při používání 
dekorativních materiálů 
zapotřebí. 
 
 
 
Návaznost na další výrobky 
JUB 
Viz technický list: 
01 Základní nátěry 
02 Vyrovnávací hmoty 
07 Vnitřní omyvatelné barvy 
15 Acrylcolor 
40 Vnitřní latexové barvy 
 

 
Zdravotní nezávadnost  
Na základě výzkumů Ústavu pro 
zdravotní péči v Mariboru nejsou 
suché vrstvy dekorativních úprav 
zdraví škodlivé. 
 
Kontrola kvality  
ISO 9001 a ISO 14001 se 
průběžně ověřují ve vlastních 
laboratořích a občasně také v  
různých nezávislých odborných 
zařízeních v různých evropských 
zemích. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návody v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě našich zkušeností a s cílem, aby při 
použití výrobku byly dosaženy optimální výsledky. Za škody, způsobené nesprávnou volbou výrobku, 
nesprávným používáním nebo z důvodu nekvalitního zpracování, nepřebíráme žádnou odpovědnost. 
Mezi stejnými barvami různých výrobních šarží mohou být menší rozdíly v barevných odstínech, 
avšak od odstínů, uvedených ve vzorníku se liší nejvíce o ∆E = 1,0 a ∆a = 0,4. Pro kontrolu těchto 
rozdílů je směrodatná suchá vrstva nanesené barvy na standardním testovacím kartonu. Rozdíly v 
barevných odstínech, vzniklé v důsledku nanášení barvy na různě savé a hrubé podklady, nemohou 
být předmětem reklamace. 
 
Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání, výrobce si vyhrazuje právo 
možných pozdějších změn a doplňků. Únor 2006 . 
 
Výrobce: JUB kemična industrija d.d., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SLOVINSKO 
Generální zastoupení a distributor pro ČR:  JUB a.s., Masarykova 265, 399 01 Milevsko, tel. +420 382 521 187, http://www.jub.cz 

  

 


