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Uvod  

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo v svojih vrstah združuje različne skupine deležnikov 

na področju gradnje (projektanti, proizvajalci gradbenih materialov in sistemov, raziskovalci in 

izobraževalci), vsem pa je skupno prizadevanje za kakovostno in trajnostno gradnjo, ki naj 

postane standard tako v slovenskem kot širšem okolju.  

 

Predstavitev projekta 

Cilj projekta, kot smo ga opredelili že v prvem gradivu je, da se izboljša kakovost in 

učinkovitost energetskih ovojev stavb, saj se temu namenja velika sredstva, v dobršni meri 

preko spodbud, tudi javna.  

Da bodo ta sredstva resnično učinkovito uporabljena in se obrestovala kot dolgoročna naložba, 

je potrebno, da se izbere glede na zahteve in potrebe najustreznejši sistem, se ga pravilno 

načrtuje in kakovostno izvede. Za doseganje tega cilja je potrebno sodelovanje vseh akterjev in 

dobro poznavanje lastnosti, uporabe in izvedbe sistemov.  

Ker je o tej temi veliko povedanega, manj pa prikazanega, smo se zato usmerili v izobraževanje 

kjer je bila teorija le podlaga za razumevanje, večji je bil poudarek na praktični prikaz izvajanja 

del, v katera so bili udeleženci aktivno vključeni.  

 

V okviru projekta je bilo izvedeno več praktičnih delavnic z vsebino:  

- Pravilna izvedba fasade z EPS izolativnimi ploščami 

- Pravilna izvedba fasade s kameno volno  

- Pravilna vgradnja transparentnih delov fasade 

- Opečnata gradnja z opeko z integrirano izolacijo 

- Izvedba ravnih in poševnih streh 

- Primernost in pravilna izvedba sistemov notranjih izolacij 

 

Tekom izvajanja delavnic, na katerih so bile podane teoretične osnove, predvsem pa prikazana 

praktična izvedba, so bila izluščena najpogostejša vprašanja, ki smo jih združili v pričujočo 

brošuro.  

 

Namen le te je, da v kratkem in strokovnem pojasnilu odpravimo najpogostejše dileme, ki se 

porajajo tako pri projektantih kot izvajalcih.  

 

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo, GBC Slovenija  
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LEPLJENJE IN PRITRJEVANJE IZOLACIJSKIH PLOŠČ 

Na kakšne podlage lahko lepimo kontaktni toplotnoizolacijski sistem?  

Z ustreznim lepilom iz družine JUBIZOL lepil lahko izolacijske plošče (EPS, XPS, trde plošče 

in lamele iz mineralne volne) lepimo na kakršnokoli dovolj trdno, suho in čisto podlago. 

Podlaga naj bo ravna - pri preverjanju s 3 m dolgo letvijo reža med kontrolno letvijo in zidno 

površino ne sme presegati 10 mm. Večje neravnine izravnamo z ometavanjem in ne z 

debelejšim nanosom lepila.   

Na čiste opečne zidne površine pred lepljenjem izolacijske obloge ne nanašamo nobenih 

osnovnih premazov, za ostale vrste gradbenih podlag pa so taki premazi potrebni. Za primerno 

hrapave in normalno vpojne podlage uporabimo z vodo razredčeno AKRIL EMULZIJO 

(AKRIL EMULZIJA : voda = 1 : 1). Osnovni premaz nanesemo s primernim čopičem, z 

dolgodlakim pleskarskim valjčkom ali z brizganjem. Z lepljenjem izolacijske obloge lahko 

pričnemo približno 2 do 3 ure po nanosu osnovnega premaza.  

 Slika: Priprava zidne podlage 

Ometani fasadni zidovi so za lepljenje izolacijske obloge primerna podlaga le, če so ometi 

čvrsto oprijeti zidne površine, v nasprotnem jih v celoti odstranimo ali pa primerno saniramo 

in pokrpamo. V normalnih pogojih (T = +20 ºC, relativna vlažnost zraka = 65 %) novo vgrajene 

omete sušimo oziroma zorimo vsaj 1 dan za vsak mm debeline. Z zidnimi plesnimi oz. algami 

okužene površine pred lepljenjem obvezno dezinficiramo in očistimo. Betonske podlage 

očistimo z vročo vodo ali paro. Pred lepljenjem s podlage odstranimo tudi vse slabo oprijete in 

neoprijete dekorativne premaze in obrizge.   

 

Kakšen mora biti zamik pri lepljenju izolacijskih plošč? 

LEPLJENJE  EPS in TRDIH PLOŠČ IZ MINERALNE VOLNE: Lepilno maso nanašamo 

enostransko - na hrbtno stran plošč, in sicer z nerjavečo pleskarsko lopatico ali z zidarsko žlico 

v neprekinjenih pasovih ob robu plošč in dodatno točkasto na 4 do 6 mestih ali v dveh pasovih 

v sredini (pri lepljenju na idealno ravne podlage lahko tudi z nazobčano nerjavečo jekleno 

gladilko - širina in globina zob 8 do 10 mm - enakomerno po celotni površini plošč). Če 

nanašamo strojno lahko naredimo diagonalni nanos, kot je prikazano na spodnji tretji sliki. 

Količina nanešenega lepila naj bo tolikšna, da se razleze na najmanj 40 % površine plošč, ko le 

te pritisnemo na podlago.  
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Slika: Načini nanašanja lepila na izolacijske plošče 

Slika: Nanašanje lepila na izolacijske plošče 

 

Plošče lepimo tesno eno do druge, vendar pri tem pazimo, da lepilo ne zleze v stične rege. 

Ravnost zunanje površine obloge ves čas lepljenja preverjamo s primerno dolgo letvijo. Plošče 

iz mineralne volne že v fazi lepljenja v zidno podlago dodatno utrdimo s štirimi dvo-, tri- ali 

večdelnimi plastičnimi razcepnimi sidri. Plošče v sosednjih vrstah zamikamo po pravilih 

opečnih zvez, pri čemer naj bo zamik vertikalnih stikov vsaj 15 cm. Pravila opečnih zvez 

upoštevamo tudi na vogalih, kjer naj plošče ene zidne ploskve vsaj za nekaj cm segajo čez 

zunanjo površino obloge sosednje, v vogalu pa izvedemo tako imenovano križno vez.   
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LEPLJENJE LAMEL IZ MINERALNE VOLNE: 

Lepilno maso nanašamo enostransko - na hrbtno 

stran lamele z nazobčano nerjavečo jekleno 

gladilko (širina in globina zob 8 do 10 mm) 

enakomerno po njeni celotni površini. Če gre za 

lamele s tovarniško nanešenim obrizgom, lahko 

lepilno maso namesto na lamele na enak način 

nanesemo na zidno podlago. V tem primeru se 

zlasti na večjih zidnih površinah kot ekonomičen 

izkaže tudi strojni nanos (z brizganjem), pri 

katerem lepilno zmes na zidno podlago nanesemo v 

obliki »špiralastih klobas«. Lamele ne glede na 

način nanašanja lepila lepimo tesno eno do druge, 

vendar tako da lepilo ne zleze v stične rege. Ravnost 

zunanje površine obloge ves čas lepljenja 

preverjamo s primerno dolgo letvijo. Lamele v 

sosednjih vrstah zamikamo po pravilih opečnih 

zvez, pri čemer naj bo zamik vertikalnih stikov vsaj 15 cm. Pravila opečnih zvez upoštevamo 

tudi na vogalih, kjer naj lamele vsaj za nekaj cm segajo čez zunanjo ploskev obloge sosednje 

zidne ploskve, v vogalu pa izvedemo tako imenovano križno vez. 

 

Kdaj po lepljenju plošč lahko odrežemo viške na vogalih in robovih?  

Presežni del izolacijskih oblog na vogalih ravno odrežemo, vendar ne prej kot 2 do 3 dni po 

lepljenju.   

 

Kakšna je tehnično in ekonomsko optimalna debelina osnovnega armiranega 

sloja na EPS podlagi? 

Debelina spodnjega sloja na oblogi iz ekspandiranega grafitnega polistirena je ~2  mm. Takoj 

po nanosu osnovnega ometa  vtisnemo vanj  plastificirano stekleno mrežico, ki jo spuščamo od 

zgornjega fasadnega robu proti tlem. Po širini in dolžini mrežne pasove preklapljamo za 

minimalno 10 do 20 cm. Na vogalih objekta in na robovih špalet mrežo ravno odrežemo, če pa 

teh nismo ojačali z vogalniki, jo z ene strani zapognemo na drugo in obratno. V tem primeru 

naj bo preklop na vsako stran širok vsaj 20 cm. Ko sloj z vtisnjeno mrežico otrdi nanesemo 

drugi sloj v debelini 1 mm, s čimer zagotovimo, da armaturna mrežica leži v zunanji tretjini 

skupne debeline ometa (steklena armaturna mrežica ne sme ležati direktno na izolacijski 

plošči!). Površino osnovnega ometa nato čim bolj izravnamo. Skupna debelina osnovnega 

ometa je ~3 mm.  
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Kakšna je tehnično in ekonomsko optimalna debelina osnovnega armiranega 

sloja na  podlagi iz mineralne volne? 

Debelina spodnjega sloja na ploščah iz kamene volne oziroma lamel je ~4 - 5 mm. Takoj po 

nanosu osnovnega ometa vtisnemo vanj  plastificirano stekleno mrežico, ki jo spuščamo od 

zgornjega fasadnega robu proti tlom. Po širini in dolžini mrežne pasove preklapljamo za 

minimalno 10 do 20 cm. Na vogalih objekta in na robovih špalet mrežo ravno odrežemo, če pa 

teh nismo ojačali z vogalniki, jo z ene strani zapognemo na drugo in obratno. V tem primeru 

naj bo preklop na vsako stran širok vsaj 20 cm. Ko sloj z vtisnjeno mrežico otrdi nanesemo 

drugi sloj v debelini 1 mm, s čimer zagotovimo, da armaturna mrežica leži v zunanji tretjini 

skupne debeline ometa (steklena armaturna mrežica ne sme ležati direktno na izolacijski 

plošči!). Površino osnovnega ometa nato čim bolj izravnamo. Skupna debelina osnovnega 

ometa je ~4 - 6 mm.  

 

V kakšnih pogojih lahko zaključne dekorativne sloje vgradimo na osnovni 

omet? 

 Po sušenju najmanj 1 dan za vsak mm debeline osnovnega ometa lahko pričnemo z  zaključno 

obdelavo fasadne površine 

Podlago pred vgradnjo dekorativnega ometa premažemo z osnovnim premazom JUBIZOL 

UNIGRUNDOM. Izberemo ga v odtenku čim bližje barvi ometa po barvni karti. 

Osnovni premaz nanesemo s pleskarskim čopičem primernim za nanos disperzijskih premazov 

ali z dolgodlakim krznenim oziroma tekstilnim pleskarskim valjčkom (dolžina dlak oziroma 

niti je 18 do 20 mm; uporabno je naravno in umetno krzno oziroma tekstilne obloge iz različnih 

sintetičnih niti – poliamid, dralon, vestan, nylon, perlon ali poliester), v enem sloju. Pri 

nanašanju z valjčkom uporabljamo primerno odcejalno mrežo.  

 Z vgradnjo zaključnega dekorativnega ometa pričnemo 

šele, ko je osnovni premaz povsem suh. V normalnih 

pogojih (T = +20 ºC, rel. vl. zraka = 65 %) je čas sušenja 

za JUBIZOL UNIGRUND najmanj 12 ur.  

 

 

 

Slika: Izvedba zaključnega dekorativnega sloja 
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Katere so glavne prednosti izolacije kamene volne pred ostalimi izolacijskimi 

materiali za izvedbo fasade in kakšna je glavna razlika med fasadnimi 

lamelami iz kamene volne FKL in fasadnimi ploščami FKD-S Thermal oz. 

SMARTwall ? 

 

Glavne prednosti fasadne izolacije iz mineralne kamene volne so negorljivost (najvišji razred 

odziva na ogenj A1), visoka paropropustnost kpl fasadnega sistema (fasadni sistemi na kameni 

volni sodijo med difuzijsko najbolj odprte sisteme – manjša nevarnost zastajanja vlage v steni), 

visoka zvočna izolativnost (gre za vlaknasto 

izolacijo, ki ima visoko sposobnost dušenja zvoka), 

visoka dimenzijska stabilnost izolacijskega 

materiala (ni nobenega raztezanja in krčenja kamene 

volne tudi ne pri večjih debelinah, ki se danes vse 

pogosteje vgrajujejo), visoka mehanska odpornost 

fasade na odpornost proti udarcem, padavinam s 

točami in nenazadnje gre za visoko toplotno učinkovite 

fasadne sisteme s toplotno prevodnostjo 

kamene volne 0,034 W/mK.  

 

 

 

                                     Slika: Izolacijska lamela iz kamene volne  

 

 

Razlika med fasadnimi lamelami in ploščami je 

v tehnologiji izdelave oz. konkretneje v  različni 

usmerjenosti vlaken kamene volne. Lamele FKL 

imajo pravokotno orientiranost glede na nosilno 

podlago, so volumsko nekoliko lažje in imajo 

toplotno prevodnost λ=0,040 W/mK. 

Priporočajo se predvsem za novogradnje oz. 

stabilne podlage, ker je njihova največja 

prednost, da se do debeline 20 cm lahko samo 

lepijo, brez dodatnega mehanskega pritrjevanja. 

Lepijo se celopovršinsko s posebno namensko 

zobato gladilko. 

 

               Slika: Fasadna lamela iz kamene volne 

 

Plošče FKD-S Thermal in SMARTwall pa imajo vlakna kamene volne postavljena vzporedno 

glede na nosilni zid, zato se poleg lepljenja obvezno dodatno mehansko pritrjujejo. Lepijo se 

pasovno po obodu in sredini (40% površine plošče v stiku z lepilom) in pritrdijo najmanj s tremi 
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vijačnimi pritrdili na ploščo oz. 6 pritrdil na m2 fasade. Imajo odlično toplotno prevodnost 

λ=0,035 W/mK in se priporočajo predvsem za energetsko prenovo obstoječih fasad.  

Plošče SMARTwall imajo specifiko, da so na zunanji 

strani obrizgane s posebnim silikatnim nanosom, kar 

nudi plošči dodatno zaščito in s tem je izvajalcem 

omogočeno lažje in hitrejše delo. Imajo tudi zelo dobro 

toplotno prevodnost λ=0,034 W/mK. 

 

 

Slika: Smart wall plošča s silikatnim nanosom 

 

Kaj se zgodi s kameno volno oz. kakšen je ukrep pri izvedbi fasade, v primeru 

omočenja izolacije s padavinami? 

 

Načeloma tako, kot pri ostalih izolacijskih materialih velja, da se vgradnja toplotne izolacije 

vrši skladno s tehničnimi normativi in smernicami, kar pomeni, da se vedno izvaja ščitenje 

fasadnih površin z vetrnimi oz. zaščitnimi fasadnimi zavesami. V primeru, da prihaja do 

omočenja izolacije iz kamene volne zaradi vpliva padavin, to ne predstavlja v fazi izvedbe 

fasade nobenega problema, ker gre pri kameni volni za hidrofobne obdelane plošče in imajo 

skladno s standardom klasifikacijo kratkotrajne oz. dolgotrajne vodo odbojnosti. V primeru 

padavin se zaradi površinske napetosti vlaknaste strukture, izolacija samo površinsko omoči in 

se ob prvem suhem vremenu zaradi visoke paro propustnosti materiala, le ta izredno hitro izsuši 

in s tem ohrani vse svoje prvotne lastnosti. Izvajalec pa mora skladno s tehničnimi navodili 

poskrbeti in izvajati t.i. dnevne zaključke, kar pomeni, da je v primeru padavin preprečeno 

prekomerno zamakanje za izolacijo. 

 

 

Kakšne so nove zahteve tehnične smernice TSG-1-001:2019 po vgradnji 

negorljivih izolacij pri izvedbi ETICS fasad ? 

 

Največja sprememba po novem velja za stavbe z višino od 10 m do 22 m in v primeru da se za 

toplotno izolacijo stavbe uporablja fasadni sistem razreda odziva na ogenj B-d0. V takšnem 

primeru je sedaj obvezna vgradnja 40 cm pasu negorljive izolacije na nivoju medetažne plošče  

(v predelu nad okni in vrati) po celotnem obodu stavbe. Negorljiva izolacija mora biti poleg 

lepljenja, dodatno mehansko pritrjena s sidri.  
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V te namene obstajajo sedaj na trgu novi 

izolacijski proizvodi iz negorljive kamene 

volne z oznako FB N, ki dosegajo visoko 

toplotno zaščito s toplotno prevodnostjo 

0,034 W/mK. Plošče so dimenzijsko 

prilagojene požarnim pasovom in so 

dobavljive v dimenzijah 1200 x 400 mm in 

so na voljo v debelinah 130, 150 in 170 mm 

kar ustreza debelinam ponudnikov fasadnih 

sistemov za subvencije eko sklada. 

Druga večja sprememba pri izvedbi fasade 

se nanaša tudi na del spodnje etaže objekta, 

kjer mora biti obloga zunanje stene med 

0,8m do višine minimalno 2,5m nad 

terenom razreda A1 ali A2, če so ob stavbi 

do razdalje 3m do fasade predvidena 

parkirišča. 

Za visoke stavbe (višina > 22m) pa je seveda obvezna uporaba negorljivih izolacijskih 

materialov, razreda odziva na ogenj A1 oz. A2.  

 

Kaj priporočate za toplotno izolacijo stropov garaž, neogrevanih kleti ? 

 

V te namene imamo v našem podjetju na voljo nov super izdelek, ki se imenuje CLT C1 

Thermal. Gre za stropno izolacijsko lamelo iz kamene volne, ki je zelo enostavna za vgradnjo 

in predstavlja končno izveden strop, ki ga ni potrebno naknadno obdelati. Ker odpadejo številne 

faze izvedbe, kot je to pri klasičnih izolacijah, je prihranek na času lahko res precejšen. Izolacija 

se enostavno po celotni površini samo zalepi, dodatno mehansko pritrjevanje v primeru 

stabilnih, suhih, neprašnih podlag ni 

potrebno. Lamele so dimenzij 1200 x 

200 mm in so na voljo v debelinah od 

50 do 160 mm. Odlikuje jih 

negorljivost (razred A1), visoka 

zvočna izolativnost in toplotna 

izolativnost (λ=0,037 W/mK). Na 

zunanji strani so pobrizgane s 

svetlim disperzijskim nanosom in 

majo vse strani posnete pod kotom 

45° in nudijo zelo lep, atraktiven 

izgled stropa.  

 

 

           Slika: Izolacija stropa garaže 
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Kakšno izolacijo priporočate za poševno streho, ki kot vemo sodi med 

toplotno najbolj obremenjene dele objekta ? Kako pa je z izolacijo iz kamene 

volne za ravne strehe? 

 

Res je, da sodijo poševne strehe med toplotno najbolj obremenjene dele stavb. Še zlasti velik 

problem lahko predstavljajo vroča poletja. Zato je zelo pomembno, da izberemo pravilne 

izolacijske materiale, ki hkrati nudijo zadostno toplotno učinkovitost strehe tako v zimskem kot 

tudi poletnem obdobju. Priporočamo sistem Termotop plus, ki je prav gotovo med boljšimi 

sistemi na trgu in nudi tako toplotno, zvočno kot tudi požarno zaščito strehe. Pri tem gre za 

kombinacijo trdih plošč kamene volne Termotop, ki se vgrajujejo direktno na zunanjo stran 

špirovcev in mehke steklene volne Ecose, ki se vgrajuje v prostor med in pod špirovci na 

notranji strani. Tu priporočamo filce steklene volne UNIFIT 035 ali UNIFIT 032 v primeru 

manjše razpoložljive višine.  

Sistem je primeren tako za novogradnje, kot tudi za prenove streh, kjer se posega iz zunanje 

strani. Najbolj pogosta izvedba je kombinacija 10 cm plošč Termotop s 16 cm mehke izolacije 

UNIFIT 035 med špirovci, za kar so na voljo tudi sredstva Eko sklada. 

Zelo pomembno pri izvedbi je tudi ustrezna izbira in vgradnja notranjih parnih zapor/ovir in 

zunanjih sekundarnih kritin. V te namene svetujemo uporabo sistemskih folij in lepilnih trakov 

Homeseal LDS. 

Kamena volna ima zelo široko uporabnost v sistemih toplih zatesnjenih ravnih streh. Na ta način 

je streha ustrezno toplotno, zvočno in požarno zaščitena. Osnovne izolacijske plošče 

SMARTroof Thermal in Top lahko nadgradimo z naklonskimi ploščami kamene volne 

(SMARTroof Top CTF1) za ustrezno odvodnavanje in usmeritev vode proti odtokom. 

 Slika: Izoliranje ravne strehe s kameno volno 

 

S ploščami kamene volne SMARTroof Hard lahko dosežemo visoko mehansko odporno streho, 

preko katere lahko vgradimo fotovoltaiko. Vse tipe ravnih streh pa lahko nadgradimo z zelenimi 

strehami Urbanscape, ki jih prav tako ponujamo v našem 

podjetju. Na ta način podaljšamo samo življenjsko dobo 

ravne strehe, poleg hladilnega učinka v poletnem 

obdobju in drugih prednosti zelene strehe, omogočimo 

objektu lep atraktiven videz.                                 

 

 

                                                 Slika: Ozelenjena streha  

PRITRJEVANJE IZOLACIJSKIH PLOŠČ  
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Katero pritrdilo izbrati? Udarno ali vijačno? 

Pritrdila ločimo na način uporabe (udarna ali vijačna).  V zadnjih letih je trend, zaradi boljše 

kakovosti in hitrejše vgradnje na vijačnih pritrdilnih. Prednost vijačnih pritrdil je predvsem v 

tem, da so enostavna za vgradnjo, hkrati pa zagotovijo optimalni oprijem pritrdila tudi v slabših, 

nezdravih  sidrnih podlagah. 

 

Na kaj moramo biti pozorni pri določitvi dolžine pritrdila za pritrjevanje 

izolacije? 

Dolžina pritrdila je v prvi meri odvisno od debeline izolacije. Pri novo gradnjah, kjer sidrna 

podlaga ni neznanka je določitev pritrdila enostavna. Debelina izolacije plus debelina  lepila 

(10mm) in dolžina  sidrne globine.   

Dolžina sidrnih globin pri vijačnih pritrdilnih  

• Beton   30mm 

• Polana opeka  30mm 

• Votla opeka  30mm 

• Porobeton 50mm 

• Les  30mm 

Pri udarnih pritrdilih pa  je sidrna globina 50mm. 

Pri določanju dolžine pritrdila, pri obnovah, pa moramo biti pozorni predvsem pri morebitni 

obstoječi izolaciji oziroma debelini obstoječega ometa. V tem primeru moramo ta dva dejavnika 

všteti v dolžino pritrdila.   

 Slika: Pravilno pritrjevanje plošč 

Ali pritrjevati površinsko ali poglobljeno? 
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Za preprečitev toplotnih mostov, in pojavu tako imenovanih belih pik, priporočamo, da se vsaka 

izolacija poglobi. Sistem sidranja PPV omogoča avtomatsko poglabljanje pritrdil, s tem pa se 

izognemo nezaželenemu rezkanju izolacije, ter smetenju ki ga povzroča. 

 Slika: Poglobljeno pritrjevanje 

 

Kakšno je potrebno število pritrdil na kvadratni meter? 

Izolacijske plošče pri fasadi  je potrebno pritrditi z najmanj 6 kosov pritrdil na kvadratni meter. 

Število pritrdil na kvadratni meter je odvisno od višine in lokacije objekta. Objekti kateri se 

nahajajo v vetrni coni 3 in so višji od 20mm  priporočamo 8 kosov.  

 

Shema pritrjevanja je odvisna od izbire izolacije ter št. pritrdil na kvadratni meter 

• 6 kos pritrdil /m² T sistem (EPS)     

 

 

• 8 kos pritrdil /m² T sistem (EPS)  
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• 6 kos pritrdil / m² W sistem (Mineralna volna)  

 

• 8 kos pritrdil / m² W sistem (Mineralna volna)  

 

 

 

• 6 kos pritrdil / m² H sistem (lamela)    
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• 8 kos pritrdil / m² H sistem (lamela)    
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TRANSPARENTNI DELI FASAD 

Kateri material za okvirje stavbnega pohištva (okna, vrata, steklene fasade) 

je z vidika toplotne izolativnosti boljši? Lesen, aluminijski (s prekinjenim 

toplotnim mostom), PVC, jekleni (s prekinjenim toplotnim mostom)? 

Materiali za okvirje stavbnega pohištva so si z vidika toplotne izolativnosti precej enakovredni. 

Z vsemi naštetimi materiali je mogoče doseči primerljive nivoje toplotne izolativnosti končnega 

izdelka. 

                         

       LES                      ALUMINIJ                           PVC                           JEKLO       

Kje nastajajo toplotne izgube pri samih elementih stavbnega pohištva? 

Toplotne izgube skozi okvir elementov – Uf; odvisne od materiala in debeline okvirja  

Toplotne izgube skozi steklo – Ug; odvisne ali gre za dvoslojno ali troslojno zasteklitev in 

nanosov na steklih ter širini distančnikov med stekli 

Linijske toplotne izgube na stiku stekla in okvirja – Ψ; odvisne od materiala distančnika; z 

zamenjavo alu distančnikov stekla z distančniki iz umetne mase lahko ob enakem okvirju in 

steklu toplone izgube skozi okno znižamo tudi za 15% 

  

Kaj pomeni tri nivojsko tesnjenje elementov stavbnega pohištva po RAL 

smernicah montaže? 

Trinivojsko tesnjenje pomeni, da je element na stiku z ostalimi gradbenimi konstrukcijami 

zatesnjen tako, da je z zunanje strani zaščiten pred vdorom vode v stik, da stik onemogoča pojav 

toplotnega mostu, da na stiku ni možen vdor vode in vodne pare v prostor. Tesnjenje se lahko 

izvede na več različnih načinov: 

• zunanji paropropustni in notranji paronepropustni trakovi v kombinaciji s 

toplotnoizolacijskim materialom v fugi,  

• več funkcijski ekspanzijski trakovi po obodu elementa,  

• kitana fuga na notranji strani v kombinaciji z zunanjim paroprapustnim trakom na 

zunanji strani,  

• razne kombinacije zgoraj naštetega. 
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Slika: Klasična RAL montaža 

 

 

OPEČNA GRADNJA Z INEGRIRANO IZOLACIJO 

Zanima me primerjava zidanja hiše z opeko z drugimi načini gradnje. 

Zidanje je namreč »znano« kot najbolj zamuden in dolgotrajen način, da 

pridemo do svoje hiše, hkrati pa nas skrbijo tudi stroški. 

Tehnološki razvoj v opečni industriji in inovativen način vgrajevanja sodobnih opečnih zidakov 

z lepilom omogočata, da se hitrost gradnje opečne hiše danes lahko primerja z najhitrejšimi 

načini gradnje. Suh način vgradnje opeke z lepilom zelo skrajša čas, ki je potreben za 

dokončanje zidarskih del, kar zelo pospeši gradnjo in omogoča, da je tudi opečna hiša  lahko 

vseljiva v manj kot pol leta od začetka gradnje. Opeka je, poleg kamna, najbolj tradicionalen 

gradnik in zagotavlja kakovosten objekt z dolgo življenjsko dobo. Gradnjo z  navadnimi 

opekami majhnega formata je danes nadomestila gradnja z opečnimi zidaki večjih dimenzij s 

prilagojeno geometrijo za lažjo in hitrejšo gradnjo  z veliko boljšimi toplotno izolacijskimi 

lastnostmi. Sodobni opečni zidaki so natančno brušeni  po naležnih spojnicah in  se vgrajujejo 

s pomočjo lepila Porotherm DRYFIX.extra. Mešalec za malto, vlaga in umazanija zaradi malte 

na gradbišču so preteklost.  

Nova generacija opeke Porotherm IZO Profi, ki ima že vgrajeno toplotno izolacijo - kameno 

volno, pa predstavlja vrhunec v opečni gradnji, saj poleg hitrosti gradnje in odličnih toplotno 

izolativnih lastnosti,  z masivnim ovojem stavbe iz naravnih in obstojnih materialov, 

uporabniku omogoča visoko raven varnosti, kvalitetno bivalno klimo in nizke stroške 

vzdrževanja.  

Gradnja hiše za večino ljudi predstavlja življenjsko investicijo. Pri opečni, zidani gradnji se 

stroški tekom izvajanja projekta lahko malce bolj porazdelijo, kot pri kakšnem drugem načinu 

gradnje. V splošnem pa je opečna zidana hiša še vedno ena najbolj ugodnih in kvalitetnih rešitev 

za dom. Potrebno pa je pogledati celotno investicijo ali vsaj ovoj stavbe. Zidaki, ki se sprva 

namreč zdijo najcenejši, lahko pripeljejo do dražje končne izvedbe, kot če izberemo npr. bolj 

Paropropusten vodoodporni trak 

paronepropustni trak 
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toplotno-izolativne zidake ali celo zidake IZO Profi, ki imajo že integrirano izolacijo. V tem 

primeru zunanja toplotna izolacija zidu na ovoju stavbe namreč ni več potrebna. 

 

Slika: Opeka z integrirano izolacijo Porotherm IZO-profi 

 

Slika: Gradnja z lepilom Porotherm DRYFIX.extra 

 

Slika: Porotherm IZO profi sistem gradnje  
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Slika: Zid Pototherm IZO profi 

 

Ali je zidana opečna hiša lahko nizko-energijska, skoraj nič-energijska ali 

pasivna? Se pojavi veliko problemov, če želimo z zidano hišo doseči pasivni 

standard ali pridobiti sredstva EKO sklada? 

Hiša zidana iz opeke je lahko izvedena v nizkoenergijskem, skoraj nič-energijskem ali 

pasivnem standardu. Za to ni prav nobenih ovir, če so le detajli načrtovani in izvedeni pravilno. 

Tak standard lahko dosežemo načeloma tudi z zidaki, ki spadajo v skupine klasičnih zidakov 

(Porotherm S Plus), se pa močno priporoča uporaba brušenih zidakov  Profi ali IZO Profi. S 

temi zidaki namreč veliko lažje dosežemo pasivni standard, saj je potrebno manj oziroma pri 

uporabi ustreznih IZO Profi zidakov nič dodatne zunanje izolacije. Pri teh načinih gradnje so 

na voljo tudi dovršene sistemske rešitve za dobro sanacijo toplotnih mostov; veliko detajlov je 

certificiranih tudi s strani Konzorcija pasivne hiše. Tudi s pridobivanjem sredstev EKO sklada 

ni težav, saj s pravo izbiro opeke in izolacije dosežemo vse predpisane vrednosti za faktorje 

toplotne prehodnosti sklopov ovoja stavbe. Prav tako je ugodna izbira zidakov iz skupine IZO 

Profi, saj imajo ti zidaki vključeno izolacijo iz kamene volne, ki predstavlja izolativni material 

naravnega izvora. 
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Kaj pridobimo s tem, da gradimo masivno opečno hišo in kako pomembna 

je debelina zidu, saj ustrezno izolativnost lahko dosežemo s toplotno 

izolacijo?  

Masivna opečna hiša je 

kvaliteten izbor gradnje z 

dolgo življenjsko dobo, 

predvsem pa je 

pomembno, da opeka 

omogoča prijetno in 

zdravo bivalno klimo. 

Glina je naraven 

material, ki odlično 

regulira vlago v prostoru, 

prav tako pa je opečni 

zidak zmožen dobrega 

akumuliranja toplote. Ker 

je opečni zidak 

strukturiran, ima rebra ter 

vmesne zračne komore, omogoča tudi dober fazni zamik toplote. Z večjo debelino zidakov pa 

se ta fazni zamik še daljša. Povedano drugače, ob temperaturnih ekstremih, tako poleti, kot 

pozimi, masivni del zidu veliko pomaga pri regulaciji temperaturnih sprememb. Izolacija sicer 

preprečuje prehajanje hladu ali toplote, učinek regulacije pa nosi masivni del. Ob hudi poletni 

pripeki bo notranjost hiše, ki ima masiven opečni ovoj prijetno hladna, pozimi pa se bo toplota 

iz notranjosti akumulirala v zidovih in se zopet vračala v prostor, ko bo to potrebno. 

 

Kako je opečni strešnik odporen na ekstremne vremenske razmere? 

Predvsem nas skrbi toča ter močan veter, ki se pojavlja zadnja leta. 

Opečni strešnik je izjemno vzdržljiva kritina, kar dokazuje mnogo zgodovinskih objektov 

pokritih največkrat s strešnikom Bobrovec. Je kritina z debelino, ki je odporna na mehanske 

obremenitve, ob ekstremnih razmerah pa žal, tako kot vse ostale kritine, utrpi tudi poškodbe. 

Dobra stran je, da so te poškodbe vidne v obliki razpok ali uničenih posameznih strešnikov, ki 

jih lahko zelo hitro in brez težav zamenjamo, ne da bi s tem posegali v celo streho. Prav tako je 

optimalna tudi v vetrovnih razmerah, saj je to kritina, ki se pokriva na princip »lusk« in ni 

položena v večjih zaplatah, ki ji veter lahko dvigne, s tem pa odkrije dobršen del strehe, 

ogrožena pa je tudi okolica. Pri uporabi ustreznih sistemskih rešitev pa se je izkazalo, da so 

streha in posamezni elementi stabilni tudi ob zelo močnih vetrovih. Na območjih, ki so zelo 

obremenjena s vetrom se torej priporoča uporaba vetrnih sponk za strešnike, za slemenjake pa 

prav tako ustrezne sponke ali še dodatno vijačenje. Ti varovalni elementi v obliki sponk in 

vijakov predstavljajo minimalen strošek, prav tako pa so sponke za stranko zarezo zelo 

enostavne za vgradnjo, pomenijo pa zelo veliko za kvalitetno izvedbo strehe ter njeno 
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življenjsko dobo. Prav tako opečna kritina dobro kljubuje močni pripeki ali snežnim razmeram. 

Z izbiro originalnih snegolovnih sistemov ter ustrezno razporeditvijo zaščitimo streho in 

strešnike pred premiki in iztrgi ter predvsem okolico objekta in osebe. 

 

Kako barva strehe vpliva na temperaturo bivalnih prostorov pod streho? 

Kakšno bivalno klimo dosežemo z opečnimi strešniki? 

Izbira barve strehe pri opečni strešnikih predstavlja minimalno razliko pri prehodu temperature 

v notranjost. Opečni strešnik je kritina z debelino iz gline in ima odlično sposobnost 

akumuliranja toplote. Tako se močni temperaturni viški najprej akumulirajo v strešniku, šele 

nato toplota preide v notranjost. S tem opečna kritina omogoča izjemno ugodno bivalno klimo, 

prav tako pa ima opeka odlično sposobnost reguliranja vlage. Tudi drugi vremenski pojavi se 

»pod opečno streho« manj občutijo – manj se sliši toča, močan dež… Z ustrezno, prezračevano 

izvedbo strehe ter dodano ustrezno izolacijo, je taka streha zagotovo ena najbolj optimalnih 

rešitev za vse vrste hiš, še posebej pa za novogradnje, ki težijo k energetski učinkovitosti. 

Slika: Opečnata streha Tondah v temni barvi 

 

Lahko z vašimi strešniki in sistemom izvedemo optimalno sanacijo strehe, saj 

imamo kar nekaj prebojev in nameravamo montirati tudi sončne kolektorje? 

So opečni strešniki sploh primerni za montažo kolektorjev? 

V ponudbi Tondach opečnih strešnikov je širok nabor produktov, ki omogočajo prekritje vseh 

oblik streh z naklonom že od 10°naprej! Tako se tudi za sanacije vedno najde rešitev, priporoča 

pa se celovit pristop, sploh če je v mansardi bivalni prostor. Starejše strehe so namreč slabo 

izolirane ter izvedene brez zračnih kanalov (ne-prezračevane), kar ni optimalno za energetsko 

učinkovitost objekta. Če se torej letve ne ohranijo, je edina omejitev pri izbiri strešnika naklon 

strehe, ostalo pa je izbira okusa investitorja. Tako lahko tudi star objekt zaživi v popolnoma 

novi luči ter predvsem s kvalitetnim ščitom, kar streha objekta zagotovo je. Ko se izvaja 

sanacija, je priporočljivo skozi streho speljati tudi vse preboje, ki so morda nekoč bili izvedeni 

zgolj do podstrešja (odduhi za nape, stranišča…). S sistemskimi rešitvami za odduhe, antenske 

in solarne preboje je izvedba napeljav skozi streho kvalitetna in trajna rešitev, prilagojena 
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vsakemu modelu strešnika posebej. Tako od zunaj streha izgleda homogena, prav tako pa ni 

improvizacij stikov, ob katerih je možno zamakanje. Sončni kolektorji se zagotovo ne morejo 

pritrjevati direktno na opečni strešnik, imamo pa za to ustrezne rešitev v obliki ALU strešnika 

z nosom, na katerega se pritrdijo nosilci za montažo panelov. Montaža kolektorjev je sicer 

odvisna od proizvajalca solarnih sistemov - nekateri imajo razvite svoje sisteme 

podkonstrukcije, ki se montirajo podobno kot snegolovi, kar pri opečnih strešniki ne predstavlja 

težav, tudi pri naknadni vgradnji. 

Slika: Vgradnja podkonstrukcije za montažo solarnih sistemov  
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NOTRANJE IZOLACIJE 

 

V katerih primerih se uporabljajo notranje izolacije? 

Izvedba notranje izolacije je eden izmed ukrepov za energetsko sanacijo stavb predvsem v 

primerih, ko zunanje izolacije na obodu stavbe ni mogoče izvesti. Sem spadajo npr. objekti s 

statusom kulturne dediščine, za katere veljajo določene smernice, ki ne dovoljujejo posegov v 

izgled ali spreminjanja pročelij stavb. Izvedba klasične toplotne sanacije ovoja na zunanji strani 

tako ni mogoča, zato pa so na voljo druge rešitve za energetsko prenovo. 

 

Poznamo dve vrsti notranje izolacije, ki sta z vidika izvedbe precej zahtevnejši od običajne 

izvedbe z zunanje strani. Pri prvi je izvedba mogoča le s parno zaporo, poznamo pa tudi 

izolacije, ki se jih izvede na način, da sestav zidu ostane difuzijsko odprt. 

 

Kaj pomeni kapilarno aktivna notranja izolacija?  

Kapilarno aktivne mineralne izolacije so difuzijsko odprt sistem s sposobnostjo prevzemanja 

odvečne vlage iz prostora. Ker so mineralne in paroprepustne in se jih vgrajuje brez parne 

zapore, omogočajo akumulacijo vodne pare in prehod tekočin.  

 

Zakaj pri kapilarno aktivnih izolacijah ne potrebujemo parne zapore?  

V procesu difuzije iz toplega proti hladnemu 

mineralne izolacijske plošče v zračnih porah 

akumulirajo paro in jo vrnejo v prostor, ko se 

relativna vlažnost v njem zniža. Parna zapora pa 

ravno zavira prehod tekočin. V prostorih, kjer je 

relativna stopnja vlažnosti konstantno visoka, je 

smiselna vgradnja dodatnega mehanskega 

prezračevanja. Izvedba izolacije je enostavnejša, 

manj zahtevna kot pri izolacijah z bariero. 
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Na kaj moramo biti pozorni pri izvedbi notranje izolacije brez parne 

zapore?  

Podlaga za namestitev notranje izolacije mora biti suha, čvrsta in čista. Pomembno je, da 

odstranimo vse obloge, ki nimajo sposobnosti akumulacije vlage in prehoda tekočin, kot na 

primer tapete, belež in mavčne omete. Prav tako je kot pri izvedbi vseh izolacij z notranje strani 

pomembno, da je fasada z zunanje strani zaščitena pred padavinami . Ob izvedbi notranje 

izolacije zunanji zidovi namreč niso več »ogrevani«, kar ima lahko za posledico, da pride do 

zmrzali vlage, ki bi se z zunanje strani nabrala v nezaščitenih zidovih. Ponavljajoči se cikli 

zmrzovanja pa lahko z leti privedejo tudi do propadanja konstrukcije. Izvedbe se je tako kot pri 

vseh sanacijah smiselno lotiti celovito.  

 

 

 

 

Slika: Mineralne plošče Multipor lepimo po celotni površini plošče. 

 

Kako preprečimo toplotne mostove? 

Tako kot pri izvedbi toplotne izolacije na zunanji strani, moramo tudi na notranji strani 

poskrbeti za toplotne mostove. Idealno je, če izolacijo sten povežemo z izolacijo tlaka in s tem 

preprečimo toplotni most, pomembna je tudi izvedba izolacije špalet. V primeru stika predelne 

stene ali nosilne notranje stene z zunanjo steno, je potrebno toplotni most preprečit tudi na 

način, da stike dodatno izoliramo v isti ali manjši debelini (odvisno od projekta).  
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Zahvala sodelujočim 
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