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JUB kemična industrija d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: JUB) daje 5 let garancije na 
nespremenljive lastnosti barve JUPOL STRONG, ki zajemajo pokrivnost, sijaj in pralnost, kot so določene v Tehničnem 
listu za JUPOL STRONG (objavljenem na spletni strani http://www.jub.si/izdelki/notranje-barve/jupol-strong/) in 
preverjene skladno s standardom EN 13 300 (pokrivnost ISO 6504–3, sijaj EN ISO 2813, pralnost – EN ISO 11998). 

Garancija se uveljavlja ob predložitvi originalnega računa, ki izkazuje nakup barve JUPOL STRONG. Firma in sedež 
prodajalca sta razvidna iz računa, ki je sestavni del garancijske izjave. Garancijski rok prične teči z dnem izročitve blaga. 
Kot datum izročitve blaga se šteje datum, ki je naveden na računu ali drugem ustreznem dokumentu, ki izkazuje nakup 
barve JUPOL STRONG. Ta garancija velja za območje Republike Slovenije. Uporabnik je dolžan obvestiti proizvajalca v 
30. dneh od ugotovitve napake in najkasneje v 3. mesecih od nastanka napake. Garancija ne izključuje pravic 
potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 

Garancija velja pod pogojem, da je vgradnja barve JUPOL STRONG izvedena v skladu z veljavnimi standardi, potrebno 
strokovno skrbnostjo ter dosledno v skladu s tehničnimi navodili in priporočili proizvajalca, ki so navedena v tehničnem 
listu, na embalaži izdelka ter v skladu s strani proizvajalca priporočenimi detajli vgradnje. Pri vgradnji JUPOL STRONG 
se smejo uporabljati materiali, ki jim ni pretekel rok uporabe in so bili ustrezno skladiščeni oziroma skladno z navodili v 
tehničnem listu. Garancija velja za normalno rabo prostorov ter pod pogojem, da so zagotovljene ustrezne notranje 
mikroklimatske razmere (npr. objekt mora biti ustrezno prezračevan in pozimi ogrevan). 

JUB ne odgovarja za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire izdelka, nepravilne ali nekvalitetne vgradnje izdelka in 
nepravilne uporabe barve JUPOL STRONG. Garancija ne pokriva stroškov popravila ali zamenjave barve JUPOL 
STRONG (stroški ponovnega barvanja), ampak se nanaša samo in izključno na zamenjavo oziroma dobavo barve 
JUPOL STRONG. Garancija ne pokriva negmotne in gmotne škode zaradi odpravljanja napak ali začasne skazitve 
prostorov (npr. začasno zmanjšana funkcionalnosti nepremičnine v obliki hrupa, prisotnosti delavcev, ipd.), če navedeno 
predstavlja gradbene in organizacijske postopke, ki so običajno potrebni pri ponovnem barvanju; 

 
Garancija ne velja: 

- ko se za čiščenje madežev ne uporablja mokra krpa ali goba namočeno v raztopino običajnih čistil za čiščenje 
posode; 

- v primeru odstranjevanja madežev s krtačko, grobo stranjo čistilne gobice (kopreno) ali drugi neustreznimi sredstvi; 
- ko zaradi večkratnega zaporednega čiščenja na istem mestu (npr. močno mehanično drgnjenje ali čiščenje več kot 

10x na istem mestu) pride do poškodb zgornjega sloja barve (filma), zaradi česar se spremeni pokrivnost in sijaj; 
- v primeru madežev, povzročenih s kemikalijami ali drugimi agresivnimi sredstvi (npr. močna barvila v določenih 

vinih, določeni alkoholni flomastri); 
- v primeru da barva Jupol Strong ni zniansirana na niansirnem sistemu JUMIX po veljavnih standardnih ali po vzorcu 

naročenih recepturah, ki jih izda podjetje JUB; 
- če kupec sam ali tretja oseba povzročijo mehansko poškodbo na barvnem filmu oziroma povzročijo ostale fizikalne 

poškodbe v njeni strukturi, ki vplivajo na lastnosti barvnega filma.  


