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Ovoj stavbe sestavljajo temelji, vkopane stene, talna plošča, fasadni zidovi, stavbno pohištvo in
streha. Vsak del ovoja stavbe sestoji iz enega ali več slojev materialov, od notranjih do zunanjih
površinskih slojev, ki morajo na objektu delovati kot usklajena celota. Ovoj stavbe mora zadostiti
številnim funkcionalnim zahtevam, kot so mehanska stabilnost,
vodotesnost in zrakotesnost, ohranjanje toplote, preprečevanje
kondenzacije na notranjih površinah ob normalnih pogojih rabe, zvočna
izolativnost in požarna zaščita. Ovoj mora nuditi varnost in udobnost
uporabnikom, zagotavljati trajnost v smislu funkcionalnosti in estetskih
lastnosti v dovolj dolgem časovnem obdobju ter zadoščati estetskim in
kulturnim zahtevam, hkrati pa mora zagotoviti možnost vzdrževanja in
obnove ter biti ekonomsko upravičen.
Za večino funkcij obstajajo standardi, s pomočjo katerih lahko
dokazujemo lastnosti vgrajenega izdelka ali sistema. Ovoj mora biti
zasnovan tako, da te kriterije doseže. Kritična mesta na ovoju stavbe so
običajno na prebojih ovoja ali na stikih fasadne stene s stavbnim
pohištvom, pri balkonih ter na stikih vkopane in fasadne stene, zato je tem
detajlom treba posvetiti posebno pozornost. Podlage za fasado so različne:
beton, votla ali polna opeka, opažni zidaki (ICF), porobeton, OSB ter cementnovlaknene ali
lesenovlaknene plošče.
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Fasada sestoji iz osnovnih komponent: izolacijske plošče, lepila za izolacijo, osnovnega ometa,
armirne mrežice, osnovnega premaza in dekorativnega ometa. Lepilo je namenjeno lepljenju
izolacijskih plošč (kamena volna, stiropor itd.) na vse vrste zidnih podlag. Izbira je odvisna od obeh
materialov in predvidenih mehanskih obremenitev v celotni življenjski dobi. Osnovni omet je vgrajen
neposredno na izolacijsko oblogo. Njegova kakovost je eden najpomembnejših dejavnikov, ki
vplivajo na trajnost fasadnega sistema, saj prenaša vse higrotermične obremenitve zaradi
sezonskega in dnevnega nihanja temperature in vlage. Bolj kakovostne lepilne malte vsebujejo
mikrovlakna, ki povečujejo natezno trdnost in prožnost osnovnega ometa in podaljšajo življenjsko
dobo celotnemu sistemu. Armaturna mrežica ojača nosilni osnovni omet in prenaša površinske
napetosti, ki nastajajo zaradi temperaturnih ali mehanskih obremenitev fasade. Mrežica mora biti
kakovostna in testirana v sistemu ter imeti ustrezen certifikat. Osnovni premaz je optimalna podlaga
za vse disperzijske dekorativne tankoslojne omete. Poveča oprijem zaključnega sloja na podlago,
egalizira vpojnost, veže prašne delce in podbarva površino pod zaključnim ometom. Dekorativni
omet je zaključni sloj toplotnoizolacijskega sistema, ki ščiti fasadno površino pred atmosferskimi
obremenitvami in hkrati objekt ovije v lep dekorativni ovoj.
Slabo izolirane stavbe pomenijo izgubo energije in denarja za stroške obratovanja, zlasti ogrevanja
in hlajenja in imajo zelo visok ogljični odtis. Takih stavb je v Sloveniji več kot 70 %. Kakovostno
izoliran objekt na drugi strani pomeni prihranek do 40 % stroškov za ogrevanje in hlajenje na letni
ravni.
V slabo izoliranih stavbah se uporabniki srečujejo s težavami, kot so temperaturna nihanja v
prostoru, ki močno vplivajo na kakovost bivanja, vlago, ki povzroča vonj po zatohlem in uničuje
notranjo opremo ter plesnijo, ki je eden pogostejših vzrokov za alergije ter respiratorne in druge
zdravstvene težave. Zdravju in počutju uporabnika v stavbah škoduje tudi hrup. Neprimerni materiali
ali izvedba privedejo do pospešenega propadanja fasade, krajše življenjske dobe in dodatnih
sanacijskih stroškov. Alge, plesni in zbledeli barvni odtenki na fasadi so estetsko moteči in objektu po
nepotrebnem znižujejo vrednost. Stroški ogrevanja in hlajenja objekta nenehno naraščajo. Fasadni
obod lahko predstavlja od 30 do 50 % izgube energije. Narašča tudi obremenjevanje okolja s
prevelikimi izpusti toplogrednih plinov. Energijsko učinkovitost stavbe znižujejo toplotni mostovi, ki
poslabšujejo pogoje bivanja. Dotrajana fasada z razpokami ter luščenjem in zatekanjem ne opravlja
več svojih osnovnih funkcionalnosti. Pogosto je propadanje fasade povezano z zmanjšanim učinkom
vodoodbojnosti zaključnega sloja, ki potrebuje obnovitev.
Sistemske rešitve z JUBIZOL fasadnimi sistemi, ki jih JUB ponuja na evropskem trgu in jih odlikujejo
zaščitne in funkcijske prednosti, so v celoti plod slovenskega znanja. Z večletnimi raziskavami in s
preudarnim kombiniranjem komponent toplotnoizolacijskega sistema so v JUB-u dosegli največje
možne sinergijske učinke. S postopki pospešenega staranja in termičnimi šoki v mikroklimatskih
komorah so za sisteme JUBIZOL potrdili veliko časovno obstojnost in dolgo življenjsko dobo - tudi v
najbolj zahtevnih pogojih uporabe. JUB tako zagotavlja do 25-letno garancijo ter dolgoročno in
premišljeno naložbo v toplotnoizolacijski sistem JUBIZOL.
Evropski ocenjevalni dokument EAD (European Assessment Document) označuje fasadne sisteme
kot gradbeni sistem, sestavljen iz toplotnoizolacijskega proizvoda, ki je nalepljen na zunanje
gradbene elemente stavbe in prekrit z ometom. Sistem je lahko dodatno ročno ali strojno pritrjen s
sidrnimi vložki, profili, posebnimi elementi in drugimi sistemi. Omet sestavlja en ali več slojev, ki se
nanašajo na gradbišču. Eden od slojev vsebuje armaturo in se nanaša neposredno na izolacijske
plošče brez vmesnega zračnega ali ločevalnega sloja. Dokument EAD upošteva le stabilne fasadne
podlage, kot sta beton ali opeka, vse ostale podlage pa so predmet drugih sistemskih ocenjevanj.
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Tak primer je tudi kontaktni toplotnoizolacijski sistem JUBIZOL
Horizontal z zaključnim slojem iz keramičnih ploščic, namenjen
zunanjim pohodnim površinam, kot so balkoni in terase. Mogoče ga je
vgraditi na nove in stare objekte, kjer hkrati rešujemo zahteve po
zadostni in učinkoviti toplotni izolaciji ter po ustrezni zaščiti talnih
površin pred padavinsko vodo in drugimi vplivi iz okolja. S tem
sistemom učinkovito rešujemo tudi pojav toplotnih mostov na fasadi,
kjer preko hladnih mest prihaja do velikih toplotnih izgub. Na ta
tankoslojni sistem ne vgrajujemo betonskih tlakov (estriha) v debelini 5 ali več centimetrov, zato
kljub dodatni plasti toplotne izolacije ne dvigujemo končne višine tal. JUBIZOL Horizontal je odlična
rešitev pri sanaciji balkonov in teras, kjer smo omejeni z obstoječo višino praga vrat, balkonske
ograje, stopnic in raznih stičišč s sosednjimi površinami.
Trajnostna raba naravnih virov je odgovornost do bodočih generacij
in je najpomembnejše vodilo pri razvijanju in proizvodnji JUBIZOL
fasadnih sistemov. JUB je za toplotno izolacijska sistema JUBIZOL
EPS in JUBIZOL MW pridobil okoljsko deklaracijo proizvoda EPD
(Environmental Product Declaration), ki po SIST EN ISO
14025 predstavlja enotno merljiv vpliv na okolje v življenjskem ciklu proizvoda. Svojim
partnerjem JUB s pridobitvijo EPD certifikata tako omogoča, da uspešno konkurirajo in sodelujejo
tudi pri projektih, kjer so zahtevani trajnostni certifikati in ocene (zeleno javno naročanje, zahteve v
standardih: LEED, BREEAM, DGNB).
EPD podaja opis proizvoda in emisije, povezane s proizvodom v celotnem življenjskem ciklu in temelji na
rezultatih ocenjevanja življenjskega cikla (LCA) ter predstavlja kompleksno, a potrebno in zanesljivo podlago
trajnostnemu gradbeništvu.

ETICS fasade
Kontaktne fasade s tankoslojnim ometom (ETICS - External Thermal Insulating Contact System)
morajo biti skladne z vsemi zakonskimi zahtevami in standardi ter morajo imeti izdelano evropsko
tehnično oceno ETA (European Technical Assessment). To je do konca leta 2020 določala evropska
smernica za izdelavo tehničnih soglasij (European Technical Approval Guideline ETAG 004). Prav tako
je predpisovala, da je moral imeti proizvajalec v procesu proizvodnje vzpostavljeno ustrezno kontrolo
po predpisanem načrtu, kar je potrjeval s certifikatom o nespremenljivosti lastnosti proizvoda ali s
certifikatom o skladnosti tovarniške kontrole.
EOTA je zdaj uveljavila nov predpis – pridobitev evropske tehnične ocene EAD za namestitev CE
oznake na elemente konstrukcije, ki jo lahko proizvajalec uveljavlja na vseh EU tržiščih, vključno s
Švico in Turčijo, skladno z Uredbo št. 305/2011.
ETA se izda na zahtevo proizvajalca za gradbeni proizvod, ki ga proizvajalec daje na trg v državah EU. Osnova za
izdajo ETA je Evropski ocenjevalni dokument (EAD), ki ga pripravi in sprejme Organ za tehnično ocenjevanje
(TAB).

EAD zelo natančno navaja, katere izolacijske obloge so primerne in so lahko predmet ocenjevanj. To
so EPS, kamena mineralna volna ter druge izolacije naravnega izvora (OSB in lesnovlaknene plošče
niso zajete). Poudarek je tudi na življenjski dobi izolacijskih sistemov, torej čas, ko mora fasada vršiti
svojo funkcijo (ETICS fasade 25 let in več). Proizvajalec lahko v vmesnem času fasadi podaljša
življenjsko dobo tudi z obnovitvenimi deli. JUBIZOL fasadni sistemi se ponašajo z življenjsko dobo
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50 let in več, kar dokazujejo testiranja v Združenem kraljestvu. JUB je eden od treh proizvajalcev, ki
je dobil omenjeni angleški certifikat.
EAD tudi predvideva temperaturne oscilacije med -20 °C in +50 °C na evropskih tleh, kar pomeni
težavo za trženje proizvodov v Skandinaviji, kjer se temperatura spusti tudi na -40 °C. JUB je opravil
testiranja tudi na Norveškem in pridobil certifikat za fasado z mineralno volno in EPS fasado tudi za
ekstremno nizke temperature.

Izolacijske obloge

Izolacije se razlikujejo glede na namen uporabe, glede na toplotno
prevodnost, tlačno trdnost in celično strukturo. Izolacijske obloge
morajo imeti določene karakteristike, ki so opredeljene tudi v
tehnični oceni ETA. JUB ponuja sisteme na mineralni volni, EPS in
XPS ter drugih oblogah.
Prednosti EPS izolacij – ekspandiran polistiren ali EPS je širše poznan kot
stiropor in ima odlične mehanske lastnosti, je izjemen toplotni in zvočni
izolator ter ima od vseh izolacij na trgu najboljše razmerje med ceno in
toplotno izolativnostjo.

Pri fasadnih sistemih je treba testirati tudi profile, kot so špaletni in dilatacijski, sicer lahko ti zaradi
razpok ne zagotavljajo želene dolge življenjske dobe fasadnega sistema. V tehnični oceni ETA so zato
navedeni tudi vsi profili, ki so primerni in odobreni za uporabo, prav tako sidrni sistemi, ki morajo
biti testirani v samem sistemu (s testom 'pull through').

Pri VSO je treba upoštevati tri cone obremenjenosti – spodnji del
fasade, ki je najbolj obtežen in obremenjen, mora dosegati
kategorijo M, hkrati pa je tu pomembna tudi vodoodbojnost oz.
nulta absorbcija vlage.
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Pomembne so tudi požarne lastnosti in odpornost izolacijske obloge na ogenj. Pri pojavu požara
lahko pride do sevanja objekta ter prenosa požara na sosednji objekt, lahko pa je ta omejen na
notranjost ali na zunanjost objekta. Izolacijske obloge so glede na svoje požarne lastnosti
razporejene v tri razrede. Testiranja in simulacije za požarno varnost objektov kažejo, da so požari
lahko tudi posledica nestrokovnega dela izvajalcev.

Več informacij: www.jub.si
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