
Dekoratív vízzáró rendszer, 
mellyel hatékonyan kiválthatja a 

kerámiaburkolatokat.



HYDROSOL  
Decor
Vízzáró dekorációs rendszer, helyiségek vízzel és nedvességgel 
szembeni védelmére, amely hatékonyan helyettesíti a klasszikus 
kerámia falburkolatokat.

Az elképzelt megjelenéstől függően három felületképzési  
rendszer közül választhatunk:

• HYDROSOL Decor topping

• HYDROSOL Decor smooth

• HYDROSOL Decor renovation

A rendszer fő előnyei:

• kiváló vízszigetelés

• teljes vízállóság

• egyszerű karbantartás és tisztítás, magasabb higiénia

• kiegészítő védelem a penészgombákkal és az algával szemben 

• kiemelkedően magas esztétikai megjelenés

• a színárnyalatok kombinációjának óriási választéka

• könnyű alkalmazás lakásfelújításoknál

Nézze meg a HYDROSOL Decor kivitelezéséről készült bemutatófilmet



Hol használhatjuk a HYDROSOL Decor rendszert?

A HYDROSOL Decor rendszer beépíthető új építkezések és felújítások 
alkalmával egyaránt. Kiváló vízszigetelési és mechanikai ellenállási 
képessége miatt alkalmazható a nedvességgel és vízzel leginkább terhelt 
falfelületeken, mint például minden fürdőszoba típus, konyha, folyosó, 
lépcsőház, stb. Olyan helyiségekben is alkalmazható, ahol fokozott ellenálló 
képességre van szükség dörzsöléssel és a tisztítással szemben.

Kiváló tapadás

Az anyag kiváló tapadása lehetővé teszi különféle felületekre való felvitelét.
Közvetlenül betonra vagy mész-cement vakolatra, gipszkartonra és a 
gipszkarton szerkezet egyéb elemein is használható. Felújítás esetén 
közvetlenül felhordható meglévő kerámia burkolatra.

Egyszerű karbantartás

A HYDROSOL Decor rendszer egyik legnagyobb előnye az egyszerű 
tisztítás. Mivel illesztési hézagoktól mentes, így nincsenek fugák, mint a 
klasszikus kerámia burkolat esetében, ahol a szennyeződés megtapadhat. 
Ezért a falfelület általános tisztítószerekkel könnyen tisztítható. A 
bevonatréteg óvja a tömítőanyagokat is, így hosszabbítva meg a felület 
élettartamát, továbbá tökéletes védelmet biztosít az algákkal és a 
penészgombákkal szemben.



HYDROSOL  
Decor topping

A topping a fürdőszobákban egyre népszerűbb dekorációs 
technika, mely egyaránt használható akár konyhák, 
lépcsőházak és különféle bútordarabok dekorálására is.

A rendszer dekoratív vízálló védelmet nyújt az alkalmazott 
dekor techikáktól függően.

Különböző elnevezéseken is ismert a technika, pl.: látszó 
beton, mikrocement vagy polírozott beton.



HYDROSOL  
Decor topping
 Kiváló választás zuhanyzók felújítására:

• nincsenek illesztési hézagok

• nincs penész

• könnyen tisztítható



10 variáció topping technikára

HYDROSOL Decor 
topping relief 
fehér

HYDROSOL Decor 
topping relief 
040B 

HYDROSOL Decor 
topping relief 
030C + 030D

HYDROSOL Decor 
topping relief  
560E

HYDROSOL Decor 
topping relief 
150C + 150D

HYDROSOL Decor 
topping relief 
020D + 020E



Mindkét dekorációs technika alapanyaga a JUB Favorite Feelings színkártya szerint, akár 
514 színárnyalatában kikeverhető.

HYDROSOL Decor 
topping classic 
050E + 050F

HYDROSOL Decor 
topping classic 
030D

HYDROSOL Decor 
topping classic 020D + 
DECOR Desert black

HYDROSOL Decor 
topping classic 
010B



HYDROSOL  
Decor smooth
A HYDROSOL Decor smooth, egy sima 
felületű rendszer.

Olyan egyszínű, sík falakhoz használják, ahol 
a megálmodó csak egy egyszerű, festettnek 
látszó felületet szeretne kialakítani.

A rendszer kiváló színkeverési lehetőséggel 
rendelkezik, így remekül tud illeszkedni 
a helyiség egyéb kiegészítő elemeihez 
és bútordarabjaihoz, több mint 10 000 
lehetséges színárnyalat kombinációjának 
köszönhetően.
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HYDROSOL  
Decor renovation
A HYDROSOL Decor renovation rendszer kiváló 
választás a már meglévő kerámiaburkolatú 
felületek újradekorálásához. Segítségével 
a fürdőszoba gyorsan felújítható. Könnyű, 
pormentes, és illesztési rések nélküli felületet 
képezhetünk, összhangban az aktuális divat 
trendekkel. A HYDROSOL rendszer végső dekor 
megjelenéseként a Decor topping, valamint a 
HYDROSOL Decor smooth technikák szolgálnak.

Amikor a fürdőszoba átalakítását tervezzük, sok 
tényező jut eszünkbe, melyeket a korábbi negatív 
tapasztalatok is rendszerint befolyásolnak - 
kerámia burkolatok eltávolítása, por keletkezése, 
zajos bontási műveletek, elhúzódó kivitelezés, a 
keletkezett hulladék elszállítása… A HYDROSOL 
Decor rendszerrel történő felújítás mindezektől 
megkímél minket!



A HYDROSOL Decor rendszer 
alapjául szolgáló termékek
HYDROSOL Express 1K
felhasználásra kész vízszigetelő anyag 
• kiváló vízszigetelés

• gyors száradás

• nagyfokú rugalmasság már 1 mm vastagságnál is

• ellenáll a penésznek és az algának

HYDROSOL Decor base
dekoratív vízzáró anyag 
• teljes vízállóság

• színezhető

• gyors száradás

• nagyfokú rugalmasság

HYDROSOL Polyurethane 2K
kiváló ellenálló képességű, kétkomponensű, 
színtelen bevonat 
• teljes vízállóság

• nagyfokú ellenállás a mechanikai sérülésekkel  
   szemben

• ellenáll a különféle vegyi anyagoknak

• UV-álló



HYDROSOL Decor topping
1. HYDROSOL hajlaterősítő szalag
2. HYDROSOL Express 1K
3. HYDROSOL Decor base (színrekevert)
4. HYDROSOL Polyurethane 2K

HYDROSOL Decor 
smooth
1. HYDROSOL hajlaterősítő szalag
2. HYDROSOL Express 1K
3. HYDROSOL Decor base 
(színrekevert)
5. JUPOL Strong vagy JUPOL Gold, 
HYDROSOL Poliuretán 2K-val 
bevonva.
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HYDROSOL Decor 
renovation
A. Meglévő kerámiaburkolat
B. AKRINOL Super grip
Majd a következők rendszerek 
alkalmazhatók:
HYDROSOL Decor topping
vagy HYDROSOL Decor smooth



Central Hotel – Ljubljana, Szlovénia
fotó: Janez Marolt 

Central Hotel – Ljubljana, Szlovénia
fotó: Janez Marolt 

HYDROSOL Decor rendszer referenciák



Central Hotel – Ljubljana, Szlovénia
fotó: Janez Marolt 

Park étterem és kávézó - Bled, Szlovénia



Park étterem és kávézó - Bled, Szlovénia

Park étterem és kávézó - Bled, Szlovénia



Családi otthon – Celje, Szlovénia 



Családi otthon – Ljubljana, Szlovénia



Családi otthon – Ortnek, Szlovénia

Családi otthon – Ortnek, Szlovénia



Családi otthon – Tabor, Szlovénia

Családi otthon – Ortnek, Szlovénia



Családi otthon – Tabor, Szlovénia

Családi otthon – Tabor, Szlovénia



JUB Kft. 
2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/C 
9500 Celldömölk, Sági utca 218. 
T: +36 23 511 240, E-mail: info@jub.hu 
https://www.jub.hu/
https://www.facebook.com/jubkft/
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