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Projekt GBC Slovenija:  Kakovost bivalnih prostorov 

VPLIV TOPLOTNEGA OVOJA STAVBE NA OPTIMIZACIJO STROŠKOV 

VZDRŽEVANJA BIVALNIH PROSTOROV – 22. april 2021 

 

 

Uporaba naprednih računalniških orodij v nZEB projektiranju  

Doc. Mateo Biluš, d.i.a., Fakulteta za arhitekturo Univerze v Zagrebu 

Pri projektiranju energijsko učinkovitih stavb in njihovem certificiranju načrtovalci za pripravo 

energijskih bilanc že uporabljajo napredna računalniška orodja, ki jim omogočajo izdelavo projektov 

za racionalno rabo energije ter toplotne zaščite stavbe. Z računalniškim programom EnCERT-HR tako 

na Hrvaškem že pripravljajo izračune za projektiranje skoraj nič-energijskih objektov nZEB (Nearly 

Zero Energy Building), ki upošteva vse veljavne zakonske predpise za projektiranje toplotne izolacije 

ter energijskega certificiranja stavb.  

Računalniški program so predstavili projektantom pred 

dobrim desetletjem, ko so jim prvo funkcionalno verzijo 

ponudili v maju 2010, od letošnjega marca pa je aktualna 

že tretja, nadgrajena verzija EnCERT-HR 3. Avtorji so 

poskrbeli, da so vneseni podatki, ki jih vključuje obširen 

katalog gradbenih elementov, točni in skladni tudi s 

hrvaško veljavno gradbeno zakonodajo ter z metodologijo energijskega certificiranja stavb. Pri tem 

že registriranim uporabnikom pri nakupu nadgrajenih različic tega uporabnega programskega orodja 

zagotavljajo tudi ugodnejše pogoje nakupa.     

V skupini ustvarjalcev programa so ugledni hrvaški strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami, ki delujejo 

na področjih projektiranja energijsko učinkovitih stavb, toplotne izolacije in termično-tehnične 

strukture stavb, ter sodelujejo pri praktičnih izvedbah in nadzoru projektov, energetskih pregledih in 

certificiranju stavb. Med njimi so inženirji različnih strok, ki imajo na področju toplotne izolacije stavb 

vrsto izkušenj tudi pri pripravi popisov in svetovanju, pa tudi inženirji s področja računalniške 

podpore. Med avtorji je tudi predavatelj, arhitekt doc. Mateo Biluš s Fakultete za arhitekturo 

Univerze v Zagrebu, ki je udeležencem seminarja podrobno predstavil uporabnost računalniškega 

programa in njegove prednosti ter proizvajalce gradbenih materialov, ki so podprli njegovo pripravo 

in izvedbo. V Katalogu je navedenih okoli 600 njihovih različnih gradbenih elementov ter materialov, 

ki vključujejo tudi nekdanje načine gradnje, do tistih, ki so aktualni danes in zadoščajo predpisanim 

standardom.  

Program omogoča tudi dodajanje posameznih gradbenih elementov obstoječih ali novih stavb s 

pomočjo Kataloga, v katerem so navedene konstrukcije, ki so značilna za posamezna obdobja 

gradnje, od stenskih in talnih površin do streh in oken. Prav tako vsebuje že izdelane gradbene 

elemente, ki so razvrščeni po obdobjih in tipičnih načinih gradnje glede na lokacijo in območja 

https://www.encert.hr/
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(regijo) na Hrvaškem, za katere velja, da jih je mogoče tudi naknadno modificirati. Katalog vsebuje 

gradbene elemente podpornih podjetij, kot je JUB, kjer so mogoči izračuni za različne vrste premazov 

in debeline slojev, prav tako pa Katalog vsebuje tudi že izdelane konstrukcije oken in vrat. Program 

EnCERT-HR vključuje tudi katalog s lastnimi konstrukcijami uporabnikov ter omogoča hiter vnos 

podatkov energijskih izboljšav za pridobitev certifikata, hitrejši pregled rezultatov vnosov pri 

zamenjavi ali izboljšavah delov zgradbe, s katerim je mogoče pridobiti tudi izboljšanje energetskega 

razreda stavbe. Prav tako omogoča predogled certifikata in izpis neuradnega certifikata pred njegovo 

dejansko pridobitvijo. 

Projektanti lahko za načrtovani objekt hitro pripravijo projekt, ki vključuje vse podatke o učinkoviti 

rabi energije ter toplotni izolaciji, pa tudi izračun, ki pokaže rezultate za energijsko certificiranje 

obstoječih stavb, objektov po večjih rekonstrukcijah in novogradenj v skladu z veljavnimi hrvaškimi 

predpisi. Pri certificiranju novih stavb je mogoče v tem EnCERT-HR programu hitro pripraviti izračune 

gradbene fizike za posamezne dele stavb in sestavo sten ob podatkih iz dokumentacije glavnega 

projekta toplotne izolacije in vrednosti U-faktorja, v program pa je mogoče vnesti tudi podatke 

projektantov o strojnih, elektro in drugih instalacijah in 

sistemih, ki bodo predvidoma vgrajeni na objekt. Glede 

na namembnost zgradbe ter njeno lokacijo v določenih 

klimatskih pogojih je mogoče pridobiti tudi podatke o 

potrebni energiji za ogrevanje stavbe ter primarni 

energiji, ki je potrebna za delovanje sistemov v stavbi. 

Projektant lahko tako na podlagi izračuna zelo hitro 

pridobi izpis projekta toplotne zaščite stavbe ter 

pripadajočo energetsko izkaznico, ki je podlaga za  

pridobitev uradnega energetskega certifikata.  

 

Primer vpliva notranjih zaključnih premazov na difuzijski tok v 

konstrukciji 

Ivica Vlahek spec. ing. aedif., JUB Hrvaška 

V objektih je potrebno poskrbeti, da bodo materiali za posamezne sloje pravilno izbrani in 

razporejeni, da ne bi prišlo do nedovoljene kondenzacije vodne pare. Vodna para se lahko 

kondenzira v enem ali v več slojih materialov konstrukcije. Vlažne konstrukcije tudi povečujejo 

vlažnost zraka v stavbi in ustvarjajo pogoje za razvoj mikroorganizmov. Difuzija vodne pare je torej 

pojav, ko vlaga v gradbeni konstrukciji prehaja iz plasti z večjo nasičenostjo vlage do tistih plasti, kjer 

je nasičenost vlage manjša. 

Tudi pri barvah in premazih, ki jih uporabljamo pri zaključnih slojih v notranjih prostorih, se po 

standardu ISO 7783 ugotavlja njihova prepustnost za vodno paro. Z uporabo računalniškega 

programa EnCERT-HR je mogoče ugotavljati tudi učinkovitost različnih vrst notranjih barv in 

premazov, saj je dilema, katere premaze z različnimi koeficienti paroprepustnosti uporabiti, tako pri 

investitorjih kot projektantih še vedno prisotna. Sama paroprepustnost je torej pokazatelj kakovosti 

premazov, kar velja tudi za zaključne sloje na fasadah. Barve in premazi so razvrščeni glede na 

količino difuzijskega toka v tri razrede (1- visoka paroprepustnost (Sd < 0,14 m), 2- srednja 

paroprepustnost in 3- nizka paroprepustnost). Večina JUB-ovih barv in premazov je uvrščenih v 

razred 1 (visoka paroprepustnost), le nekaj pa v razred 2.   
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Difuzijska upornost prehoda vodne pare (μ) nam pove, kolikokrat večji je upor proti prehodu vodne 

pare pri nekem materialu kot prehod vodne pare po zraku. Višja je ta vrednost, večja je 

parozapornost materiala. Zrak ima vrednost μ = 1,0. Bližje ko je difuzijska upornost prehodu vodne 

pare tej vrednosti, bolj paroprepusten je tudi material. Koeficient paroprepustnosti, ki ga imenujemo 

tudi koeficient prehoda vodne pare ali faktor upornosti difuzije vodne pare, označuje simbol Sd, ki je 

enak zmnožku difuzijske upornosti prehoda vodne pare in debeline materiala (Sd = μ * d) in 

predstavlja ekvivalentno debelino zračnega sloja (m). Pri paroprepustnih slojih je koeficient 

paroprepustnosti Sd manjši od 0,05 m, parne ovire imajo Sd od 0,05 do 10 m, parne zapore pa imajo 

zaporno vrednost Sd večjo od 10 m.  

V zakonodaji so zahtevane take sestave gradbenih konstrukcij, da ne pride do poškodb ali drugih 

škodljivih vplivov zaradi difuzijskega prehoda vodne pare, za izmenjavo zraka in za odvajanje vlage iz 

prostorov pa je potrebno predvsem ustrezno zračenje. Izraz 'dihanje sten' zato ni strokovno pravilen, 

saj odvečne vlage ni mogoče odvajati skozi ovoj stavbe.  

  

V bivalnih prostorih sta za ugodno klimo odločilna dva dejavnika: sobna temperatura in relativna zračna vlaga. 

Optimalna relativna vlažnost notranjega zraka je med 40 in 60 odstotkov. Če so obodne površine hladnejše, 

mora biti notranji zrak toplejši. Temperaturo zraka povečujemo z ogrevanjem, količino vlage pa rešujemo s 

prezračevanjem. Na temperaturo obodnih površin vplivamo s toplotno izolacijo, pri čemer je pomembno paziti, 

da se prepreči nastanek toplotnih mostov. Boljša ko je toplotna izolacija stenskih površin, manjša je toplotna 

prehodnost in manjše so izgube energije skozi stene.  Kar 97 % odvečne vlage iz prostorov se odvaja z ustreznim 

prezračevanjem, le 3 % pa preko zidu oz. difuzije vodne pare skozi konstrukcijo. Zato je pri stavbah pomembna 

tudi regulacija oziroma ventilacija zraka, da bi v objektu lahko ustvarili kakovostno bivalno klimo.  

V nadaljevanju je predavatelj z računalniškim programom EnCert-HR 2 primerjal notranja premaza 

JUPOL Classic (razred 1) in JUPOL Latex saten (razred 2), pri katerih je ugotavljal vpliv na difuzijski tok 

oz. na možnost pojava kondenza in plesni na konstrukciji, ki se pojavita takrat, ko vlage zrak ne more 

več absorbirati. Klasične notranje zidne barve sestavljajo mineralna polnila, ki 

povečujejo toplotn prevodnost premazov. V drugem primeru je primerjal uporabo 

barve JUPOL Thermo in izravnalne mase JUBOLIN Thermo, ki sta namenjeni zaščiti 

notranjih hladnih in problematičnih zidnih površin v slabo izoliranih ali vlagi bolj 

izpostavljenih stavbah, skozi katere uhaja toplota, in v katerih najpogosteje prihaja do pojava 

toplotnih mostov, kondenza ali nadležne plesni. Namesto kalcijevega karbonata so v izravnalno maso 

Thermo dodali posebno votlo polnilo, ki znižuje toplotno prevodnost premaza, hkrati pa povečuje 

njegovo vodoodbojnost in izboljšuje izolativnost. Posledično ima zaradi toplotnoizolativnih lastnosti 

barve zidna površina višjo temperaturo, kar zmanjšuje nevarnost kondenzacije. Če se na takem 

premazu kljub temu pojavi vlaga, se ta ne vpije v steno, pač pa ostane na površini. Rezultati 

primerjav so pokazali, da notranji premazi nimajo bistvenega vpliva na difuzijski tok v konstrukciji ter 

da klasične notranje barve ne vplivajo na nastanek kondenzata, pač pa je vzrok za to potrebno iskati 

v toplotnih mostovih in nezadostni toplotni izolaciji. Med premaze, ki jih v JUB-u priporočajo za 

interventne sanacije stavb, je s svojimi izboljšanimi toplotno-izolacijskimi lastnostmi zato uvrščen 

tudi sistem Thermo, saj zmanjšuje nevarnost nastanka kondenzacije ter razvoja mikroorganizmov.  
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Pomen kvalitetnih oken, senčil, vrat na fasadni površini 

Mojca Mlakar Kunst, Termoglas d. o. o. 

V podjetju Termoglas se ponašajo že z več kot 40-letno tradicijo in so na trgu prepoznani zlasti po 

lastni proizvodnji steklarskih proizvodov ter proizvodnji PVC stavbnega pohištva. Njihova PVC okna 

odlikujeta izjemna vzdržljivost in dolga življenjska doba, z dovršenim dizajnom, toplotno izolacijo in s 

prilagojenimi rešitvami pa lahko uporabnikom zagotavljajo visoko udobje bivanja. V podjetju, kjer je 

trenutno 56 zaposlenih, so uporabnikom z nasveti na voljo njihovi strokovnjaki ter ekipa izkušenih 

monterjev, ki skrbi za dostavo in pravilno vgradnjo oken. Poleg programa oken ponujajo še drsne 

sisteme, okovje, različne modele vhodnih vrat, garažna vrata ter senčila, kot so rolete in notranje ter 

zunanje žaluzije, ki jih izdelujejo po meri. 

Med njihovimi paradnimi izdelki je varčno okno Termoglas 92 širokim vgradnim 

PVC profilom, izdelanim v Nemčiji, ki se ponaša z razredom A, najvišjim RAL 

standardom, ter trojnim tesnjenjem, zato ga zaradi njegovih statičnih in toplotnih 

prednosti priporočajo tako za novogradnje kot za prenovo obstoječih objektov. 

Profil s 3-mm debelino zunanjih sten nudi dodatno stabilnost in edinstveno 

toplotno zaščito.  

Z novo generacijo močnih in varčnih oken, za katere zagotavljajo tudi večletno jamstvo, 

uporabnikom zagotavljajo velike toplotne prihranke, hkrati pa jim ponujajo možnost vgradnje 

večslojnega izolacijskega stekla Termoglas, ki kot odlični toplotni izolator zagotavlja učinkovito 

energijsko zaščito. Termoglas okna nudijo zaščito pred soncem ter odlično toplotno, zvočno ter 

varnostno zaščito. Odlikujejo jih močnejši okvirji in krila, ojačani s pocinkanimi elementi, 6-

prekatnimi sistemi ter 92 mm globokimi vgradnimi okvirji. Zaradi kakovosti profila se izbran barvni 

odtenek oken z leti ne spreminja. Okna s svojo vidno površino profila (118 mm) povečujejo stekleno 

površino in poskrbijo za optimalen prehod svetlobe v prostor. Veliko pozornosti namenjajo tudi izbiri 

vrst robnega tesnjenja. V ZDA izdelan nekovinski distančnik Super Spacer, ki povezuje izolacijska 

stekla, je polnjen s strukturno peno iz sušilnih sredstev in sodi med termično najbolj izpopolnjene 

sisteme. Z Low-E zasteklitvijo lahko zmanjša toplotne izgube skozi okno za do 94 % v primerjavi z 

aluminijastimi distančniki, ter tako izboljša termično učinkovitost. Okna Termoglas 92 so tudi UV 

obstojna, kljubujejo vsem vremenskim vplivom ter potrebujejo le minimalno vzdrževanje. 

Uporabnikom so na voljo različne oblike oken, od klasičnih do trikotnih, prisekanih, polkrožnih in 

okroglih, na voljo pa so v enodelni ali večdelni izvedbi ob različnih sistemih odpiranja.  

Svojim strankam ponujajo tudi višji standard okovja. Skrito okovje ob brezhibnem 

delovanju tudi pri večslojnih zasteklitvah in večjih razponih nudi maksimalno 

stabilnost krila, povečano nosilnost in trajno zaščito pred korozijo. Sistem zagotavlja 

povišano tesnjenje in večjo stopnjo varnosti ter protivlomne zaščite. Lažje in hitrejše 

bo tudi zaključevanje špalet ter čiščenje, manj bo posedanja okenskih kril, videz pa bo 

lepši in elegantnejši.  

Vgradnja oken poteka po fazah, podjetje pa izvaja tri vrste montaž. Prva je standardna in se izvaja z 

izolativno poliuretansko peno, druga pa z mehko celično peno, ki prinaša še večje prihranke in boljšo 

zvočno izolacijo. Tretjo, najbolj kakovostno opcijo vgradnje, izvajajo po RAL smernicah, kar pomeni, 

da so elementi vgrajeni po načelu trojnega tesnjenja. Tega izvedejo na treh nivojih - z notranjo 

paroneprepustno oviro, sredinsko toplotno in zvočno izolacijo ter zunanjo parodifuzno oviro, ki 

učinkovito preprečuje vdor hladnega zraka ali vodnega naliva.  



5 

 

Prikaz tehničnega detajla vgradnje okna in obdelava z JUBIZOL 

elementi 
 

 dr. Iztok Kamenski, JUB d. o. o. 

Stiki fasadnega toplotnoizolacijskega sistema z okenskimi in vratnimi okvirji, z okenskimi policami in 

omaricami senčil so najzahtevnejši detajli na fasadnem delu stavbnega ovoja. S tehnično pravilno in  

kakovostno izvedbo je mogoče zagotoviti ustrezno vodotesnost in zrakotesnost fasade, spojenim 

konstrukcijskim sklopom pa je omogočeno neovirano dilatiranje. Pravilna vgradnja oken, njihova 

toplotna in zvočna izolativnost ter zrakotesnost so zato za vsak objekt izjemno pomembni, še 

posebej pa to velja za okenske police iz različnih materialov, za katere sicer proizvajalci nudijo vse 

elemente in rešitve zanje, a so žal pogosto nedosledno izvedene. Podobno velja tudi za vgradnjo 

omaric fasadnih senčil. Zaradi slabe izvedbe dilatacijskih stikov pri okenskih policah lahko neustrezno 

tesnjenje povzroča nastanek toplotnega mostu na delu okrog oken, še posebej pa v predelu nad 

okni, če bodo tam nameščene zunanje žaluzije.  

Pri adaptacijah objektov ali novogradnjah je vgradnja oken mogoča na več načinov – kot vgradnja na 

zunanji rob osnovne konstrukcije objekta, na špaleto ali v cono toplotne izolacije. Na to vpliva več 

faktorjev – debelina uporabljene izolacije, vgradnja senčil ter toplotna in zvočna izolativnost 

uporabljenih materialov. Na toplotno prehodnost vpliva sam material, iz katerega je okno izdelano 

(les v kombinaciji z aluminijem, PVC, jeklo in aluminij), ter material, iz katerega je izdelan distančnik 

stekla. Okno mora na objektu zagotavljati tudi ustrezno zvočno izolativnost, in sicer skozi stik med 

okenskim okvirom ter fasadno steno, preko okenskih okvirov, skozi steklo ipd.  Vgradnja oken poteka 

po fazah in vključuje vpenjanje oken, izpolnitev rege med oknom in zidom s toplotno-izolativnim 

materialom, obodno zatesnitev rege ter zaščito pred vremenskimi vplivi. Potrebna je tudi 

predpriprava okenske odprtine, kjer je treba upoštevati določene tolerance (dimenzijska, kotna in 

ravninska odstopanja). Sledi priprava okenske špalete s finim ometom.  

Slabo tesnjenje med okenskim okvirom in konstrukcijo povzroča nenadzorovane toplotne izgube na  

mestih, kjer tesnjenje ni ustrezno izvedeno oz. tam, kjer oken ni mogoče vgraditi v ravni liniji z 

zunanjim zidom, ne glede na to, ali je vgradnja izvedena na klasičen način ali po smernicah RAL 

vgradnje. Po smernicah RAL je tesnjenje potrebno na treh ravneh – z izdelavo notranje vodotesne in 

paroneprepustne ovire, zunanje paroprepustne ovire ter vmesne toplotne in zvočne izolacije. Pri 

tem se uporablja toplotno-izolacijske materiale, ki se jih še pred namestitvijo v odprtino nalepi na 

zunanji in notranji rob okenskega okvirja. Če na zunanji strani to ni pravilno izvedeno, se lahko vlaga, 

ki ne more neovirano prehajati, pojavi na stikih na notranji strani, zaradi kondenza pa se lahko pojavi 

plesen.  

Posebno pozornost je potrebno posvetiti tudi toplotni izolaciji okenskih preklad in špalet. Primerno 

debelo izolacijsko oblogo na špaletnih ploskvah omogoča le zadostna širina okvirjev, ki jo je mogoče 

doseči z vgradnjo razširitvenih profilov. Špaletni profil se pritrdi šele potem, ko je rega med okenskim 

okvirjem in toplotnoizolizacijsko oblogo zapolnjena s tesnilnim trakom ali nizkoekspanzijsko 

poliuretansko peno. Lepilna malta se nanaša s pleskarsko lopatico ali gladilko in se jo učvrsti z 

ojačilno mrežico, doda pa še vogalnik. Z osnovnim armiranim ometom se zatem prekrije celotno 

špaletno ploskev. Pri sanacijah, kjer ni mogoča izdelava špalete z malto, priporočajo uporabo 

primerne poliuretanske pene (na trgu so na voljo tako vrste za nizke kot za visoke temperature), pri 

tem pa poudarjajo, da poliuretan za dobro ekspanzijo potrebuje vlago. 
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Zelo pomemben detajl pri oknu je tudi polica in seveda njen primeren naklon, ki bo omogočal 

pravilno odtekanje vode. Poskrbeti je potrebno tako za njeno dobro mehansko pritrditev kot za 

ustrezno izolacijo, pa tudi za vodotesnost in paroprepustnost na stikih. V stiku s špaleto mora biti 

okenska polica vgrajena tako, da ne omogoča neposrednega stika fasade z vodoravno ploskvijo 

police.  

       

Pri vgradnji oken v JUB-u priporočajo uporabo hidroizolacijskih premazov (HYDROSOL Superflex), 

odkapnih JUBIZOL profilov, ki preprečujejo zatekanje vode iz fasadne površine do okvirjev oken in 

vrat, ter JUBIZOL špaletnih profilov, ki preprečujejo možnost zamakanja na stikih, sledijo raztezkom 

fasade in preprečujejo pokanje stikov zaradi elastičnega tesnila, prav tako pa omogočajo izvedbo 

ravne zaključne linije in možnost začasne pritrditve zaščitne folije ob uporabi poliuretanske pene. Tu 

so še JUBIZOL PVC vogalniki z mrežicami za izdelavo ravnih robov špalet in zunanjih vogalov, letve in 

armaturne mrežice ter JUBIZOL fasadna lepila in lepilne malte. Za RAL montažo je za tesnjenje okna 

mogoče uporabiti paroneprepustne trakove, paroprepustne vodoodporne trakove ter večfunkcijske 

ekspanzijske trakove različnih gostot. Pri hidroizolacijski obdelavi oken z zunanje strani se 

uporabljajo butilni in bitumenski trakovi. 

Predkomprimirani trakovi so izjemno učinkoviti, tako da okenskih folij praktično sploh ne 

potrebujete. Ekspanzijski tesnilni trak namreč omogoča dobro zatesnitev ovoja med steno in 

okenskim okvirjem, saj ekspandira. Potem ko se trak namesti na okno, je mogoče začeti z montažo 

okenskega okvirja, ki mora biti poravnan z zunanjo steno. Pri vgradnji omaric za senčila se uporablja 

lahke, trdne in stabilne izolacijske plošče iz poliuretana z visoko gostoto in veliko izolacijsko 

vrednostjo (λ = 0,0045).   

 

Osnove RAL montaže in pravilna vgradnja zunanjih ALU polic 

Jože Cigale, M SORA d. d., enota Norica  

V žirovskem podjetju kot vodilni na slovenskem trgu skrbijo za 

ponudbo kakovostnega stavbnega okovja in drugih materialov za 

potrebe proizvajalcev stavbnega pohištva ter ponujajo celovite 

rešitve s področja protipožarne zaščite, avtomatskih vrat in druge 

odpiralne tehnike. Njihov bogat asortiman vključuje materiale, 

potrebne za izdelavo oken (okovja, tesnila, profili ipd.), vrat 

(zapore in spone, samozapirala, kljuke in ročaji, ključavnice, 

okovja, tesnila, zračniki, polnila, paneli, pragovi in dodatki), stekla 

ter izdelke za montažo.  

Najpomembnejša funkcija oken je zaščita notranjih prostorov pred zunanjimi vplivi, kot so veter, dež, 

mraz in vročina, pa tudi sonce in UV sevanje. Okna poleg toplotne nudijo tudi zvočno zaščito in 

omogočajo dostop naravne dnevne svetlobe v prostor. Z odpiranjem oken omogočamo 
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prezračevanje notranjih prostorov, ki je izjemnega pomena za udobje bivanja in dobro počutje 

uporabnikov. Na okna tako vplivajo tako notranji in zunanji dejavniki, tu pa so še vplivi konstrukcije, 

v katero je okno vgrajeno.   

Pri oknih so pomembne tako odpornost na vetrne obremenitve, tesnost proti nalivom, toplotna 

zaščita in prepustnost na zrak. Vsa okna, kjer se izvaja RAL montaža, morajo imeti oznako CE s 

standardom vodotesnosti 9A proti nalivom, da voda ne prodre skozi okenska tesnila, ter odpornost 

proti pritisku vetra (600 Pa oz. hitrosti vetra do 113 km/h). 

Z vgradnjo oken naredimo ločnico med prostorom in zunanjostjo. Vgradna rega-spoj stene in okna 

mora biti na notranji strani čim bolj paroneprepustna. Osrednji del mora biti toplotno in zvočno 

izolacijski, zunanji del pa izveden vodotesno in/ali z odprtino za odvajanje vode. Glavna lastnost RAL 

montaže je, da se prepreči prehod vodne pare med okenskim okvirjem in zidom, kjer je okno 

vgrajeno, saj se zaradi razlike parnih tlakov ustvari velik pritisk na območje dilatacijske vgradnje 

samega okvirja. Stik na notranji stani mora tako biti zrakotesen, na zunanji pa vodotesen in mora 

delovati kot vetrna zapora. V spodnjem delu pri policah, parapetih in balkonskih vratih ob vezavi na 

tlak je potrebno izdelati kakovosten spoj hidroizolacije, da ti elementi ne puščajo sledov slabe 

montaže v tlaku.  

Zahteve glede RAL vgradnje so povezane z lego oken na objektu, zlasti na tistih delih, ki so bolj 

izpostavljeni obremenitvam, ter glede na višino ter namembnost stavbe. Za potrebe RAL vgradnje je 

potrebno poznati konstrukcijo objekta, vedeti, kako je izdelana fasada, kakšne so stene in iz katerih 

materialov so izdelane.  

Tesnjenje se lahko izvede s tesnilno maso, s predkomprimiranimi trakovi, večfunkcijskimi trakovi 

(gladke špalete) ter tesnilno folijo na obeh straneh, kjer je mogoče zagotavljati velike dilatacijske 

premike, saj tesnilni sistem ne sme ovirati dilatacijskega gibanja sistema. Predkomprimirani trakovi 

so namenjeni točno določeni debelini rege, za katere veljajo opisane lastnosti traku. Visoka 

kompresija ima visoki učinek zatesnitve ter zagotavlja tako toplotno kot zvočno izolacijo. Vario 

trakovi za RAL montaže lahko delujejo tudi v obeh smereh na različnih konstrukcijah z ali brez 

izolacije, zato je potrebno za vsak primer vgradnje izbrati primernega, da bo zadoščal življenjski dobi 

izdelka. Različni materiali se lahko medsebojno tudi kombinirajo, treba je le paziti, da v notranjem 

delu bolj tesnijo kot zunaj. Okno mora biti z zunanje strani spodaj tudi ustrezno hidroizolacijsko 

obdelano, kar lahko dosežemo z butilnimi ali bitumenskimi trakovi. Pri tesnjenju s silikoni, akrili in 

MS polimeri je pomembno vedeti, da je minimalna širina rege, ki jo lahko tesnimo, 6 mm, 

maksimalna pa 30 mm, ob uporabi podložnih trakov ustrezne debeline. Tesnilna masa ne sme imeti 

oprijema na dno rege, pač pa le na straneh rege, kar je mogoče doseči z uporabo inertnih podložnih 

materialov, kot sta penjeni polietilen in poliuretan.  

Načrtovanje vgradnje oken je zelo pomembno, izdelani projekti pa služijo monterjem pri montaži. 

Posebno pozornost posvečajo tudi temperaturam, klimi v prostoru in relativni zračni vlagi ter 

morebitnemu nastanku kondenza ali plesni. Prav tako poudarjajo, da morajo biti okna na fasado 

vgrajena kvalitetno z ustreznimi materiali, kot je purenit. Na trgu se že pojavlja reciklirani PVC 

material (Kerdyn Green FST) za elemente, ki so uporabni za podloge pri oknih ali kompletne rešitve 

za montažo polic. Okenske police morajo imeti ustrezen nagib (5 %) za odtekanje vode. Ker se 

okenska polica razteza, na vogalih nastajajo manjše fuge, kjer lahko pronica voda, podobno se zgodi, 

če so končniki slabo nasajeni na polico. Vogal lahko zaščitimo s primernim tesnilnim trakom. 

Okenske police morajo biti tako kvalitetno zaključene s tesnilom med okenskim elementom in polico 

ter zatesnjene do izolacije in do podpoličnikov.  
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Pri vgradnji je potrebno upoštevati navodila proizvajalca posamezne komponente, oprijemne 

površine pa morajo biti primerne za sistem, ki bo uporabljen pri vgradnji. 

Okna in vrata z različnimi sistemi odpiranja zahtevajo različne lege nosilnih podložk (nagibno okno, 

vrtljivo nagibno okno, dvokrilno okno brez sredinskega stebra, dvižno drsna vrata, fiksna zasteklitev 

ipd.). Pri velikih elementih je še posebej pomembno upoštevati temperaturne raztezke, zlasti pri 

aluminiju. Pomembna je tudi pravilna izbira vijačenja za posamezne konstrukcije. Pozornost 

posvečajo tudi roletnim omaricam, ki so vgrajene na omet in morajo zagotavljati ustrezno tesnjenje.  

Elementi, namenjeni vgradnji na objekt, se lahko med transportom in montažo poškodujejo, PCV in 

ALU okna, ki jih izvajalec zavite v folije izpostavlja soncu na gradbiščih, se lahko deformirajo. Zato je 

pri skladiščenju in transportu potrebno poskrbeti za ustrezno zaščito pred vremenskimi in 

transportnimi poškodbami, pri skladiščenju pa svarijo pred visokimi temperaturami ter opozarjajo na 

pravilno lego oken, ki mora biti taka, kot bodo okna v objekt tudi vgrajena.   

Na internetni strani Instituta Rosenheim IFT https://www.ift-montageplaner.de/ift/ je mogoča 

brezplačna prijava in uporaba programa, ki projektantom ali izvajalcem omogoča izbiro vrste 

vgradnje oken glede na namembnost objekta, vrste konstrukcije in sestave stene, debelino izolacije 

ali pozicijo okna na objektu. Program ponuja tudi izbiro različnih materialov, iz katerih so okna 

izdelana, ter izbiro različnih vrst oken. Pokaže tudi načine pritrditve in izbire vrste tesnjenja s trakovi. 

Praktične prikaze v videoposnetkih si lahko izvajalci ogledajo na spletni strani https://www.ift-

rosenheim.de/fenster-montage-videos. 

 

Sidranje fasadnih plošč – nuja ali strošek? Povzročajo sidra toplotne 

mostove? 

Miha Alič, univ. dipl. inž. grad., F. Leskovec d. o. o. 

V družbi F. Leskovec proizvajajo in razvijajo pritrdila za termoizolacije za fasade. Mehansko sidranje 
izolacije na objekt je potrebno zaradi vetrne obremenitve ter zaradi same teže toplotnoizolacijskega  
sistema. Število sider na kvadratni meter izolacije bo odvisno od več faktorjev, v prvi vrsti od vetrne 
cone, v kateri se nahaja objekt, pa tudi od lokacije in višine objekta ter debeline same izolacije, s 
katero je povezan ti. Pull Through, ki pokaže, kakšna je izvlečna sila pritrdila skozi izolacijski material 
(izražena v N ali kN). 

Sidranje izolacije zaradi vetrne obremenitve se določa za tri vetrne cone v 
Sloveniji. Večina Slovenije sodi v cono 1, Trnovski gozd, Notranjska in Karavanke 
v cono 2, Primorje, Kras in del Vipavske doline pa v cono 3, ki je vetrno 
najintenzivnejša.  

Število sider na kvadratni meter glede na Pull Through bo odvisno tudi od vrste 

izolacije (EPS ali MW- mineralna volna) in same debeline izolacije. Tanjša je, nižji 

je Pull Through, debelejša je, večja je njegova vrednost. Pull Through je odvisen tudi od načina 

pritrjevanja – samo z uporabo pritrdil ali pritrdil v kombinaciji s pritisnimi ploščicami za povečanje 

pritrdilne površine. Z raziskavo so ugotovili, da pri izolaciji iz kamene volne debeline 100 mm znaša 

vrednost Pull Through pri uporabi samega pritrdila od 550 do 600 N oz. 0,56 kN, v kombinaciji s 

pritisnimi ploščicami pa se je vrednost povečala na 0,83 kN, kar kaže, da bo ob uporabi pritrdil s 

ploščicami pri sidranju izolacije potrebno manjše število sider na kvadratni meter. 

https://www.ift-montageplaner.de/ift/
https://www.ift-rosenheim.de/fenster-montage-videos
https://www.ift-rosenheim.de/fenster-montage-videos
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Pritrdilo PSV + ppl 100 

Izračun števila potrebnih pritrdil glede na vrednost Pull through bo odvisen od lokacije objekta, 

njegove izpostavljenosti vetrnim obremenitvam in izbire izolacijskega materiala (EPS, kamena volna), 

ki ga je potrebno z izbiro ustreznih sider pravilno pritrditi v fasadni ovoj. Tako v podjetju za vetrno 

cono 1 za izolacijski material EPS priporočajo T-sistem pritrjevanja (točkovno), za mineralno volno 

(MW) pa W-sistem s 6 sidri na kvadratni meter. V vetrni coni 2 in 3 se bo na isti površini število 

pritrdil povečalo na 8. Mineralne volne se za razliko od EPS izolacije ne sme pritrjevati na spoje, pač 

pa na površino plošče, saj dosega slabše vrednosti izvlečne sile (Pull Through = 0,30 kN). 

6 sider na kvadratni meter – cona 1 

EPS – T sistem        MW – W sistem 

                             

8 sider na kvadratni meter – cona 2 in 3 

EPS – T sistem     MW – W sistem 

                           

 

Pritrjevanje sider je mogoče na dva načina – površinskega ali poglobljenega. Izbira pritrdil prav tako 

vpliva na nastanek toplotnih mostov. V podjetju zaradi tveganja pojava neželenih pik na zaključnem 

sloju priporočajo poglobljeno pritrjevanje. Tu sta možna dva načina – avtomatsko poglabljanje ter 

rezkanje izolacije s pomočjo strgal, kjer pa nastajajo tudi večje količine odpadnega materiala, ki 

običajno konča v okolju. Tako je pri večjem objektu, kjer so za pritrdila izvrtali 10.000 vrtin, nastalo 

kar za 1 m³ odpadnega materiala.   

   

Avtomatsko poglabljanje               Rezkanje (struganje) izolacije 

Da bi se temu izognili, priporočajo uporabo sistema avtomatskega poglobljenega sidranja s pritrdili 

PPV. Gre za vijačno pritrdilo, ki ga sestavljata plastični tulec (vložek) in hladno cinkan vijak, pritrjuje 

pa se ga v vse vrste sidrnih podlag, od betona, votle in polne opeke do porobetona. Primeren je za 
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vse debeline izolacije (od 120 do 500 mm). Pritrdilo je zasnovano tako, da se avtomatsko poglobi v 

izolacijo s pomočjo PPV orodja, ki se ga predhodno nastavi na ustrezno debelino izolacije in dolžino 

pritrdila. Z rezilno krono se zareže izolacijo, pritrdilo pa vanjo potisne vijak. Na mesto izvrtine se 

namesti prej izrezan okrogel čep, ki površino izolacije ponovno izravna in prepreči nastanek 

toplotnega mostu.  

Če želimo povečati pritrdilno površino s PPV ploščico premera 110 mm, lahko na ta način 

zmanjšamo število pritrdil na kvadratni meter in povečamo vrednost izvlečne sile 

izolacijskega materiala (Pull Through). Pritrdilo se avtomatsko poglobi v izolacijo brez 

predhodnega rezkanja.  

Za montažne objekte so primerna pritrdila PZV, s katerimi se pritrjuje izolacije na lesene ali 

montažne objekte iz OSB plošč, cementno vlaknenih in mavčnih plošč z lesenim vijakom ter 

tudi pločevino z uporabo samoreznega vijaka. Pri dolžini pritrdila je potrebno upoštevati, da 

mora biti krajše od debeline izolacije.   

 

Pomen stavbnega ovoja za preprečevanje vdora hrupa in 

najpogostejše napake pri izvedbi 

Izr. prof. dr. Jurij Prezelj, Vodja laboratorija za tehnično akustiko, Fakulteta za strojništvo 

Univerze v Ljubljani 

S poznavanjem ozadij fizikalnih pojavov je mogoče lažje razumeti, 

zakaj in kako so pripravljena navodila oz. kakšni so standardni 

operativni postopki za izdelavo ali montažo gradbenih materialov 

ali izdelkov. V teoretičnem delu so udeleženci tako najprej izvedeli, 

kaj omogoča zvočno izolirnost in kaj jo poslabšuje, kaj zvok je in 

kako se širi, kakšna je definicija zvočne izolacije enoslojne 

homogene stene, kaj je masni zakon, kdaj pride do resonance med 

sozvokom in lastnimi oblikami vibracij sten ter kaj je difuzno zvočno 

polje. V nadaljevanju se je predavatelj posvetil zvočni izolaciji 

dvoslojnih elementov, vplivom vgradnih elementov na pregradni steni na zvočno izolacijo 

ter zaključil z ocenjevanjem zvočne izolirnosti (frekvenčna karakteristika izolacije - 

enoštevilčna vrednost). Pri dvoslojnih elementih je skušal prikazati, kaj se zgodi, ko na zid 

umestimo fasadni ovoj, kaj se dogaja med dvema ploščama ob upoštevanju vgradnje oken in 

vrat kot transparentnih elementov fasadnega ovoja ter njihova zvočna izolirnost v 

kombinaciji s steno.  

Zvok lahko razumemo kot urejeno valovanje, z njegovim odbojem pa zvok že postaja šum. 

Za zvočno izolacijo je pomembna interakcija med zvokom in steno (oz. oviro). Zvok v naravi 

je pravzaprav zračni tlak, ki se nenehno spreminja. Ko zvočni impulz udari ob steno, na njej 

povzroči sile, te pa povzročijo vibracije stene. Ko pride zvok do fasade, se odbije in tvori 

stoječe valovanje (dvojni tlak na fasadi tako povzroča upadno in odbito valovanje), nato pa 

povzroči vibracije sten. Pri velikih površinah in pri visokih frekvencah so pospeški bistveno 

višji, zato te stene že ustvarjajo zvok. Stena na eni strani deluje kot sprejemnik, na drugi pa 

kot zvočni vir (sila vpadnega valovanja = tlak x površina v m²). Na drugi strani se zvok odbije, 
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upor zraka pa ponovno deluje na steno. Na drugi strani stena tako generira zvok (sila tlaka, 

ki deluje v drugo smer), razlika obeh sil pa pomeni, da se zid premakne (kar pojasnjuje tudi 

prvi Newtonov zakon – večja kot je masa ob enaki sili, manjši je pospešek). Zvočna izolirnost 

je torej odvisna od površinske gostote (mase). Debelejše stene imajo večjo površinsko 

gostoto, zato tudi dosegajo višjo zvočno izolirnost (izražena je v dB).  

Realna dvoslojna, večslojna ali montažna stena ni prosta, temveč je fiksno vpeta v 

konstrukcijo. Ima lastno obliko, zvočno polje, ki nanjo deluje, pa prihaja z vseh strani. 

Nosilne ali pregradne stene so vpete na robovih, zato nihajo z lastnimi frekvencami kot 

membrana. Pod kritično frekvenco bo zvočna izolirnost odvisna od togosti stene. Zvočno 

polje vzbujanja je odvisno od akustičnih lastnosti prostorov in dušenja na sami steni. Stene 

se tudi upogibajo, kar pa je odvisno od njihove upogibne togosti. Če zvok pade pod nekim 

določenim kotom na pregradno steno, se lastna frekvenca upogibanja stene in upadnega 

zvoka ujameta, kar tvori resonanco, zato bo tu zvočna frekvenca praktično nič (zvok skozi 

njo uide). Glede na masni zakon se bo zaradi tega pojava zvočna izolirnost stene poslabšala. 

Zvočna izolacija še vedno narašča s frekvenco skladno z masnim zakonom. Tako ima npr. 

10 cm debela zidana stena s površinsko gostoto (m'') 180 kg/m² pri 500 Hz zvočno izolirnost 

(R) 56,6 dB za pravokotno zvočno valovanje, in 53,6 dB za difuzno zvočno polje (torej za 3 dB 

manj).  

Zvočna izolacija pregradnih sten je razdeljena na 4 območja. V prvem zvočno izolirnost 

definira togost stene, v drugi gre za območje resonance, kjer pride do sklapljanja med 

lastnimi oblikami vibracij stene in stoječim zvočnim poljem v sprejemnem prostoru, v 

tretjem glavno vlogo igra površinska gostota, in zadnje, kjer zvočno izolirnost zmanjšuje 

koincidenca (pojav, ko se zvočno valovanje ujame z lastnimi oblikami vibracij). Pomembno je 

vedeti, kako so stene med seboj sklopljene. Pri izračunih zvočne izolirnosti je potrebno 

upoštevati še prenos strukturalnega hrupa (vibracij) preko stičišč med nosilnimi elementi in 

pregradnimi stenami.  

Ocenjena enoštevilčna zvočna izolativnost (Rw) homogene stene (po SIST ISO 12354-1) 

pokriva vse frekvence in temelji na izkušnjah ter na bazi podatkov terenskih in 

laboratorijskih meritev. Zato prihaja tudi do razlik med državami /primer za Slovenijo: če 

uporabite pregradno steno gostote 300 kg/m², lahko pričakujete 50 dB zvočne izolirnosti, v 

Avstriji in Franciji pa 55 dB./ Enoštevilčno podajanje vrednosti zvočne izolativnosti, 

koeficientov absorpcije, odmevnih časov ipd., je zato lahko zavajajoče.  

Vsi elementi gradbene akustike imajo lastnosti, ki so frekvenčno odvisne. Gradbeni elementi 

delujejo kot filtri. Zelo uspešni so pri visokih frekvencah in skoraj neuspešni pri nizkih 

frekvencah. Če ima enoslojna pregrada lastne frekvence, ki so praviloma nižje od frekvenc 

govora, imajo dvoslojne lahko v frekvenčnem območju govora resonanco. Če so dodatni 

sloji, kot so stenske obloge, fasade, plavajoči podi, spuščeni stropi, pritrjeni na homogen 

osnovni material (izolacija, npr. EPS, mineralna/steklena volna), se zvočna izolativnost pred 

zvokom v zraku lahko poveča ali pa zmanjša, kar je odvisno od resonančne frekvence 

sistema. Izolacija je na nosilno konstrukcijo lahko nalepljena ali pa pritrjena z lesenimi in 

kovinskimi nosilci. Izboljšanje zvočne izolirnosti za elemente se tako oceni iz resonančne 

frekvence. Ko izračunamo lastno frekvenco, lahko namreč ocenimo, koliko bo dodatni sloj 
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(fasada, ki jo damo na izolacijo) doprinesel k zvočni izolirnosti. Neprimerna kombinacija 

toplotne izolacije in fasade lahko doseže visoke lastne frekvence, kar povzroči poslabšanje 

zvočne izolacije kot celote. To pomeni, da dodatna izolacija ne doprinese k boljši zvočni 

izolaciji. Pri montažni gradnji je mogoče doseči navidezno dobro zvočno izolacijo, vendar 

bodo nastale težave v nizkem frekvenčnem območju, ki se v objektih izkazuje kot infra zvok.  

Pri odprtinah v stenah, kot so okna ali vrata, je potrebno pri izračunu izolirnosti fasade kot 

celote upoštevati tudi polnila, npr. med oknom in špaleto. Slaba zvočna izolacija fasad je 

največkrat posledica slabo vgrajenih oken ali vrat, slaba tesnila in njihova namestitev med 

vgradnjo pa privedeta do piskanja v prostorih, zlasti ob prometnih cestah. Napake lahko 

povzročijo prevelike reže med robom oken in špaleto, prostor za rolete, pravokotnost ob 

montaži in tesnila. Pri troslojnih oknih je pomembna širina reže med stekli. V primeru 

pravilne vgradnje je zvočna izolacija izjemno visoka. Pri boljšem oknu (Rw = 45 dB) so velike 

razlike, pri slabšem (Rw = 35 dB) pa manjše. Višja kot je zvočna izolacija okna, bolj 

pomembna je izvedba vgradnje. Pri tem so izjemnega pomena tudi meritve, kjer je potrebno 

upoštevati, ali je prostor prazen ali opremljen.  

 

Dve vrsti ravnih streh – tista, ki pušča in tista, ki bo puščala 

Bojan Kuhar, univ. dipl. inž. grad., ILD d. o. o. 

V mednarodnem podjetju ILD (International Leak Detection), ki deluje že od leta 1996, so 

specializirani za preiskave zamakanja streh in fasad, za preventivno zaščito pa investitorjem ponujajo 

tudi trajne zaščitne varnostne sisteme, s katerimi je na strehah mogoče odkriti poškodovana mesta 

in izvore puščanja, še preden pride do nevarnega vdora vode. Kot vodilni v svoji dejavnosti letno za 

te namene na ravnih strehah pregledajo kar 20 milijonov m² površin, na 600.000 m² površin pa 

vgradijo varnostne sisteme, saj ni nujno, da streha pušča na mestu, kjer se pojavi voda. Hkrati so 

usposobljeni tudi za iskanje področij zamakanja in netesnosti na fasadah. Njihove metode za 

odkrivanje zamakanj so različne, od električnega testa vodotesnosti EFVM in termografije, do 

dimnega in vodnega testa (UV test in klasični vodni test s pomočjo kontaktnega higrometra). Z njimi 

se lahko dotaknejo vseh elementov zunanjega ovoja stavbe - fasade in strehe. Investitor po pregledu 

strehe objekta prejme poročilo z ugotovljenimi napakami in predlogi sanacije za preprečitev 

nadaljnje škode na zgradbi. 

Dimne teste izvajajo tako na netesnih stikih v notranjosti stavb kot tudi na ravnih strehah, terasah in 

balkonih. Dim pod hidroizolacijski sloj vpihujejo z generatorjem dima in z njim ugotavljajo, kje lahko 

zaradi napak pri izvedbi na površje prehaja tudi voda.  

Z metodo EFVM (Electric Field Vector Mapping® – vektorska preslikava električnega polja), ki temelji 

na tokovni meritvi, merilni tehniki izvajajo inovativen in enostaven postopek z nanosom tankega 

vodnega filma, ki omogoča vzpostavitev nizke električne napetosti ter odkrivanje vseh obstoječih 

poškodovanih mest s točkovno natančnostjo, neodvisno od njihove velikosti in strukture. Pri tem 

postopku so potrebne določene priprave za natančnost in uspešnost meritev, na ravni strehi ni 

potrebno odstranjevati ne zelenja ne prodca ali druge vgrajene opreme.  
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S termografskim pregledom s pomočjo infrardeče kamere odkrivajo toplotne mostove in napake pri 

gradnji, vlage v stenah in izvor zamakanj na ravnih strehah, prav tako s to metodo detektirajo tudi 

netesna mesta oken in vrat, ugotavljajo napake v hidroizolaciji streh ter napake podometnih 

inštalacij toplovodnih sistemov in talnega ogrevanja. Z infrardečo kamero je mogoče nadzorovati 

tudi toplotne izgube stavbe.  

Prav tako izvajajo dve vrsti vodnega testa – UV test in klasični vodni test, s katerim lahko natančno 

določijo mesta zamakanja. Pri UV testu v vodo dodajo tekočino, vidno le z UV lučjo, pri klasični 

metodi pa s kontaktnim higrometrom odkrivajo mesta s prekomerno količino vlage.  

V podjetju ILD so ugotovili, da v Nemčiji, s katero je primerljiva tudi Slovenija, vodo prepušča kar 

vsaka druga ravna streha, medtem ko je situacija v Franciji še bolj zaskrbljujoča. ILD ima v Sloveniji 

vrsto referenčnih objektov, kot so Varstroj Lendava, Europark in Kolosej Maribor, Mošeja Ljubljana, 

Hofer Rogaška Slatina in druge.  

Stroški gradnje ravnih streh so zmerni, zanje pa je značilna tudi majhna teža ter velik širitveni 

potencial. Med potencialne slabosti je šteti dovzetnost za puščanje in z njo nevarnost vdora vode, ki 

lahko povzroči precejšnjo škodo. Poškodbe strešne hidroizolacijske membrane so običajno posledica 

nadgradenj streh, pa tudi servisiranja klimatskih naprav ter drugih vgradenj opreme na ravne strehe. 

Ko je ravna streha izvedena, sta testiranje in preverjanje strehe za investitorje zelo pomembna, saj ti 

nimajo vpliva na kakovost opravljenih del posameznih izvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi strehe, 

četudi zanje izdajajo garancije. Na ravni površini strehe se za razliko od fasad, kjer je lažje locirati 

mesto zamakanja, voda razlije v vseh smereh po površini, zato je mesto puščanja težje najti.  

Testiranje puščanja ravnih streh izvajajo s tehničnima postopkoma EFVM in ProtectSys, da bi 

morebitna poškodovana mesta s pomočjo brezžičnih senzorjev in merilnikov vlage odkrili takoj, ko se 

poškodba zgodi in še preden pride do vdora vode v objekt. Samodejno spremljanje vodotesnega 

stanja in parametrov tako z varnostnim nadzornim sistemom služi investitorjem kot enostavno in 

izjemno učinkovito orodje, ki vpliva tako na 

vitalnost objekta kot tudi na stroške vzdrževanja ter 

življenjsko dobo strehe. Varnost za izvajalce in 

lastnike objektov zagotavlja tudi Sika Roof Control 

System z  elektroprevodnimi filci RCS ILD, ki 

natančno pokaže mesta puščanja na ravnih strehah 

čez celotno življenjsko dobo stavbe in s 

preprečevanjem škode pomaga zaščiti 

nepremičnino. Dodan je tudi popis del, ki se ga 

lahko doda v posamezne projekte za sanacije in novogradnje. Med referenčnimi objekti so hotel 

Brdo pri Kranju, stanovanjski objekti na Rakovi Jelši v Ljubljani, objekt Nova Ema v Celju in Pet Pak v 

Postojni.  


