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Fasadne površine su konstantno izpostavljene številnim 
škodljivim in razdiralnim učinkom, kot so: 
 
 Dež, neurja 
 toča 
 Veter  
 vlaga  
 delovanje sonca 
mikroorganizmi  
 temperaturne razlike 
 Organski in anorganski prašni delci 
 Kapilarni dvig v nižjih delih fasade 
 CO2 
katerih vpliv je potrebno v cilju varnosti i dolgotrajnosti 
objekta preprečiti oz minimalizirati. 



 
 
Poškodbe, staranje materiala  
 
Mikrorazpoke, razpoke do 1,5mm 
 Večje dinamične razpoke 
 Poškodbe na stiku različnih gradbenih materialov  
 Zmanjšanje vodoodbojnosti – povečanje navzemanja vode 
 Kredanje zaključnih slojev 
 luščenja zaključnih slojev ter tam, kjer osnovni omet ali zaključni sloj razpadata; 
 Poškodbe uporabnikov stavbe, vandalizem 
 Tehnično nepravilno vgrajen fasadni sistem 



Zakaj je navlaževanje gradbenih konstrukcij nezaželeno? 
 
 Vlažne konstrukcije povečujejo vlažnost zraka v stavbi ter ustvarjajo pogoje za razvoj 

mikroorganizmov, ki vplivajo na kakovost bivanja 
 

 S povečanjem vlažnosti se gradbenim snovem povečuje toplotna prevodnost 
 

 Poveča se prehod toplote zaradi latentnega toka, to je toplotni tok, ki je potreben za 
uparjanje vode v konstrukciji 
 

 Pojavi se periodičen prenos vode med zunanjo in notranjo površino konstrukcije  
 

 Večina gradbenih snovi se pri navlaževanju razsteza – mehanske obremenitve 
 

 Povečajo se stroški vzdrževanja 
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Nezadostno ščitenje z 
barvnim premazom 
 
-Zatekanje vode 
 
-Cikli zamrzovanja – 
odtajanja 
 
-Karbonatizacija betona, 
zmanjšanje alkalnosti betona 
 
-Rjavenje armature 
 
-Krušenje betona 
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Kaj je potrebno storiti 
 
 Obnovitvena barvanja 

 
  odstranitev alg in plesni 

 
 Sanacija razpok 

 
 Sanacija poškodb zaradi soli 

 
 Sanacija poškodb zaradi dotrajanosti fasadne površine 

 
 Sanacija betonskih površin 

 
 Obnovitev in sanacija detailov 

 
 
 
 



Predlogi za razmislek 
 
Pregledi fasadnega sistema/fasadne površine 
3 mesečni pregledi so vizuelni pregledi najbolj kritičnih točk na fasadi(detajli), kjer se 
srečujeta dva ali več raznovrstnih materialov(izolacija- železo, AL, wood,..) , podzidek ter 
intervju z stanovalci.  
  
12 mesečni pregledi se izvedejo na podlagi 3 mesečnih, kjer se ponovno preverijo 
pregledane kritične točke(3 mes).  
  
5 letni pregledi se izvedejo na podlagi podlagi 3 in 12mesečnih, kjer se ponovno preverijo 
pregledane kritične točke(3,12 mes.) ter izpostavljeni deli, kot so balkoni, lože, 
dekorativni elementi ter vsi montažni elementi.   
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