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Trije stebri trajnostne gradnje so ekološka in ekonomska ter funkcionalna 

kakovost. Te temeljijo med drugim na tehnični kakovosti, katere del so 

tehnična in funkcionalna trajnost ter ohranjanje estetske vrednosti. Pri 

izračunih okoljskih vplivov stavbe vnašamo različne predpostavke, 

življenjska doba je ena izmed njih.  V nadaljevanju je obravnavano, kakšen 

vpliv imajo lahko na življenjsko dobo temnejše nianse fasade v kombinaciji z 

napačno izbiro tehnologije ali nepravilno izvedbo na objektu.  

Trendi v fasadnih odtenkih 

V JUB-u uporabnikom svetujejo ne le pri izbiri barvnih odtenkov za notranje 

prostore, pač pa tudi za zunanje fasadne površine. Pri izbiri nians za fasade 

upoštevajo arhitekturo objekta, okolje, v katerem se objekt nahaja, 

materiale ter barve strehe ali stavbnega pohištva. Rezidentom za lažjo 

odločitev pripravijo barvno študijo, ki jo izdelajo na podlagi fotografij 

objekta. Danes je največ povpraševanja po zemeljskih tonih in pa sivih odtenkih, tudi dokaj temnih, 

medtem ko zelo barvite barvne kombinacije postajajo izjema. Pri izbiri barve fasade za novogradnje 

prevladujejo sivi in različni umazano beli odtenki, ki se pojavljajo v kontrastu s temnejšimi sivimi 

niansami (delež sivih odtenkov v niansiranih ometih znaša okoli 30 %). Ti lahko poudarijo zasnovo 

arhitekture ali samo določene arhitekturne elemente, s pravilno izbiro odtenkov pa jih na objektu 

povežejo v harmonično celoto.  
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Segrevanje v odvisnosti od „Y“ 

Na JUB-ovi in tudi drugih kartah lahko uporabniki najdejo podatek o svetlosti fasadnega odtenka, ki 

ga označuje znak Y. Ta pove, koliko je nek odtenek temen oziroma koliko toplotne energije sonca 

absorbira. Bolj kot je fasada svetla, višjo številko ima, nižja ko je številka, bolj je fasada temna. 

Priporočena je vgradnja odtenkov s svetlostjo Y>25.  

Pri nas je okoli 50 odstotkov fasadnih površin niansiranih, a je treba pri izboru materialov paziti zlasti 

na temperaturo fasade, da bi ji zagotovili daljšo življenjsko dobo. Investitorjem namreč izbira temnih 

fasadnih odtenkov lahko prinaša vrsto težav. Temnejše fasade imajo praviloma nekoliko krajšo 

življenjsko dobo, saj se v primerjavi s svetlejšimi hitreje in močneje segrevajo, kar lahko vpliva na 



hitrejše staranje materialov. Primer pokaže npr. meritev, ko se temna fasada ob enaki temperaturi 

zraka segreje na 73 °C, svetlejša pa nekoliko pod 50 °C, kar je precejšnja razlika.  

Vpliv časa vgradnje, raztezki in skrčki 

Pri načrtovanju fasade je treba prav tako upoštevati, kakšne bodo  mehanske napetosti v fasadnem 

sistemu v času gradnje. Tudi izolativni materiali se zaradi temperaturnih razlik močneje krčijo ali 

raztezajo, kar lahko brez dodatne zaščite privede do neljubih 

poškodb fasade.  

Primer: če fasadni sistem vgradimo spomladi pri +20 °C in smo 

izbrali svetlejšo nianso, ki se poleti segreje do +50 °C, znaša 

vrednost temperaturne razlike ∆T = 30 °C. Temperaturne razlike 

so pri temnejših fasadah lahko še precej večje. Pri ∆T = 50°C so 

raztezki lahko do 0,5 mm/m, kar predstavlja resne obremenitve 

za fasadne površine velikih razponov. V takih primerih v JUB-u 

priporočajo uporabo dilatacij, da se omeji velikost ploskev. Nosilni 

sloj je osnovni omet pri fasadnem sistemu in kot tanek sloj (od 3 

do 5 mm) prevzema vse mehanske napetosti zaradi toplotnih 

raztezkov in skrčkov, medtem ko zaključni sloj ob svoji dekorativni 

funkciji le ščiti objekt pred padavinsko vodo in to zadržuje na površini objekta.   

Odtenki z IR odbojnimi pigmenti 

Če investitor vztraja pri temnejši fasadi (Y<25), v JUB-u priporočajo uporabo odtenkov z IR odbojnimi 

pigmenti. Ti namreč  zmanjšujejo segrevanje fasade, saj dobro reflektirajo elektromagnetno 

valovanje v infrardečem delu spektra, posledično je zaradi manjše absorpcije fasadna površina 

hladnejša. Pri zelo intenzivnih temnih niansah bo potrebno poleg omenjene uporabiti še dodatno 

armiranje, da bo fasada dlje časa zdržala. v JUB-u zato poudarjajo, da je odtenek za fasado praviloma 

potrebno izbrati že pred vgradnjo izolacijskega sloja. Prav tako priporočajo uporabo boljših lepilnih 

malt.   

Posledice napačne izvedbe na temnejših fasadnih površinah še toliko bolj pridejo do izraza in se 

lahko pojavijo že v nekaj letih. Prihaja lahko do pojava gub, če stiki izolacije niso izdelani ustrezno, do 

mikro razpok po celotni površini ter do vdora vode. Tudi napake pri detajlih so na temnejših fasadah 

bolj izražene. 

  



   

 

Kako fasadni odtenki vplivajo na rabo energije? Izbrati temno ali svetlo fasado? 

Izračun za enodružinsko hišo (PHPP) je pokazal, da je poleti frekvenca pregrevanja objekta (čas, ko je 

temperatura v prostoru nad 25 °C) pri temnejši fasadi daljša (6,6 % časa) kot pri svetli (4,4 % časa). 

Če želimo to pregrevanje zmanjšati in ohladiti hišo, bi za to porabili okoli 300 kwh/a več energije za 

hlajenje v primeru hiše s temno fasado. To hkrati pomeni, da bi v 25 letih, kot je predpostavljena 

življenjska doba fasade, ustvarili za skoraj 4 tone (3.750 kg) več CO₂ emisij. Z enostavnim ukrepom, 

kot je izbira svetle fasade, manj obremenjujemo okolje in ravnamo bolj trajnostno.    

Temnejši odtenki so možni, vendar zahtevajo posebno obravnavo ter primerne tehnične rešitve. 

 

 

 

Več informacij: www.jub.si  
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