Sinergijski učinki kot kriterij pri izbiri toplotne izolacije
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V družbi Knauf Insulation so zavezani trajnostnemu razvoju, ki temelji na stalnih izboljšavah. V zadnjem
desetletju so bistveno zmanjšali svoj ogljični odtis, svojo trajnostno strategijo pa izpolnjujejo skozi 4
trajnostne cilje: v stavbah zagotavljati dobro počutje in varnost ljudi, dosegati neto nič emisij ogljika pri
proizvodnji izdelkov ter graditi stavbe s čim manjšim ogljičnim odtisom, se vključevati v krožno
gospodarstvo, ki temelji na recikliranju materialov in izdelkov, ter ustvarjati boljše stavbe, ki bodo
primerne za prihodnost: varnejše, učinkovitejše, bolj udobne. Njihovi izdelki iz mineralne volne z
rešitvami skupine Knauf in zelenimi rešitvami Urbanscape so zasnovani za vgradnjo v trajnostne stavbe,
saj varčujejo z energijo in vodo, zmanjšujejo emisije ogljika in druge emisije, zagotavljajo odlično
toplotno in zvočno udobje, požarno zaščito in kakovost notranjega zraka. Družba pri načrtovanju in
izvedbi energijsko učinkovitih stavb sodeluje z vodilnimi znanstveniki s področja gradbeništva, arhitekti,
oblikovalci politike, izvajalci in gradbeno verigo. V demonstracijsko-izobraževalnih centrih nudijo
najvišjo raven znanja in praktično usposabljanje za ključne deležnike v gradbeništvu.
Gradbeni sektor porabi približno 40 % energije in prispeva več kot tretjino svetovnih emisij CO₂, ki
prispevajo h globalnemu segrevanju ter imajo negativen vpliv na onesnaževanje in na zdravje ljudi.
Samo v Evropi stavbe porabijo polovico vseh pridobljenih materialov in ustvarijo tretjino vseh
odpadkov, katerih količina hitro narašča. Stavbe, ki energijo koristijo predvsem za ogrevanje in
hlajenje, so tako odgovorne za 36 % evropskih emisij CO₂.
Danes je energijsko neučinkovitih kar 75 % stavb, po ocenah pa bo 85-95 % teh stavb še vedno stalo
leta 2050, kar bo vodilo tudi do znatnih stroškov energije za njihovo obratovanje. Gradbeni sektor zato
nosi veliko odgovornost za trajnostne izboljšave pri gradnji stavb.
Večina današnjih zgradb je bila zgrajenih pred več desetletji, porušiti jih ne bi bilo niti praktično niti
trajnostno. Vzporedno z gradnjo energetsko učinkovitih in trajnostnih stavb moramo sistematično
obnavljati obstoječi stavbni fond, da bi dosegli bistveno nižjo porabo energije, večjo stopnjo toplotne
izolacije, zaščito pred hrupom in varnost pred požari in drugimi nevarnostmi. Do leta 2030 moramo
vsaj podvojiti letno število energetskih prenov stanovanjskih in nestanovanjskih stavb ter spodbujati
temeljite energetske prenove. Zelena gradbena industrija se hitro razvija, z njo pa tudi orodja za
ocenjevanje zelenih gradenj, kot so LEED, BREEAM, DGNB in LEVEL(s). Ta hkrati usmerjajo vlagatelje,
arhitekte in izvajalce ter vplivajo na standarde in gradbeno zakonodajo, ki mora vsebovati strožje
zahteve glede ravni okoljske, tehnične, socialne in ekonomske učinkovitosti naših zgradb.
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Ker je večina zgradb starejših in brez ustrezne toplotne izolacije, velik del ogrevalne energije uhaja
skozi ovoj stavbe in je tako zgubljen. Ko pozimi zunaj prevladujejo nizke temperature, toplota iz stavbi
poskuša pobegniti skozi glavne gradbene elemente, kot so stene, okna, streha in tla, tudi skozi
prezračevalne kanale, mesta s slabim tesnjenjem in preko toplotnih mostov. To se dogaja tudi poleti,
ko vroč zrak vstopa v zgradbo od zunaj, kar ima za posledico toplejše notranje okolje. Toplotni tok
prehaja s prevajanjem, konvekcijo in sevanjem. Prevajanje je prenos toplote skozi material ali iz enega
materiala na drugega z neposrednim stikom, na primer skozi zunanjo steno stavbe. Ker se veliko zgradb
nevarno pregreva, to povzroča nizko raven toplotnega udobja. Toplotni mostovi so posamezne hladne
površine v stavbah z dodatnimi toplotnimi izgubami, običajno zaradi stikov ali prebojev skozi različne
gradbene materiale in elemente. Temperatura na teh mestih je običajno tako nizka, da začne iz
ogretega notranjega zraka kondenzirati vlaga, kar spodbuja razvoj nezaželene plesni in drugih
mikroorganizmov. Skupni dejavnik, ki omogoča prekomerno ohlajanje ali pregrevanje stavb z visoko
porabo energije in nizko raven toplotnega udobja, je ovoj stavbe z nezadostno toplotno izolativnostjo.
Prvi in najučinkovitejši korak za reševanje teh težav je izboljšanje energetske učinkovitosti stavb,
predvsem ovoja stavbe z vgradnjo zadostne in ustrezne toplotne izolacije. Dobro izolirana stavba
potrebuje veliko manj ogrevanja ali hlajenja in je zato dolgoročno bolj energetsko učinkovita,
omogoča hkrati prihranek pri stroških in zmanjšanje emisij. Primarni namen toplotne izolacije je
omejiti toplotne izgube ali prehajanje toplote skozi zunanji ovoj stavbe, saj ima nizko toplotno
prevodnost. Toplotna izolacija zadržuje toploto znotraj zgradbe konstantno skozi vse leto tako, da
poleti zadržuje prehajanje toplote v notranjost in stavbo ščiti pred mrazom pozimi.

Kakovostni izolacijski materiali
Na trgu je na voljo vrsta raznolikih izolacijskih materialov, njihova najpomembnejša lastnost pa je
toplotna odpornost. Določa jo debelina Izolacije in toplotna prevodnost materiala. Na splošno velja,
da večja temperaturna razlika med notranjostjo in zunanjostjo stavbe pomeni tudi večji toplotni tok.
Da bi se ta zmanjšal, mora biti izolacijska plast debelejša. Za učinkovitost izolacije je pomembno
zagotoviti tudi zrakotesnost stavbnega ovoja, torej zatesnitev nenadzorovanega uhajanja ogretega
zraka skozi ovoj stavbe, npr. skozi reže v okenskih okvirjih. Na zunanji strani lahko uporabimo
membrane za zaščito pred vremenskimi vplivi, ki preprečujejo vdor vetra in vode, omogočajo pa
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prehajanje vodne pare, s čemer se izognemo nevarnosti kondenzacije. Na notranji strani ovoja stavbe
je funkcija zračnega tesnjenja membrane pogosto v kombinaciji s funkcijo nadzora prehajanja vodne
pare za preprečevanje vdora prekomerne vlage v gradbeno tkivo. V vročem podnebju sloj za
nadzorovanje prehajanja vodne pare vgradimo od zunaj – vedno na toplejši strani izolacije.
Gradbeni predpisi določajo minimalne standarde toplotne učinkovitosti toplotnega ovoja stavbe, tj.
strehe, sten, tal, oken in vrat, s sklicevanjem na omejevanje U-vrednosti in skupne porabe energije v
stavbi v odvisnosti od podnebnih razmer. Ko načrtujemo vgradnjo izolacije za celotni življenjski cikel
stavbe, pa je priporočljivo bistveno preseči minimalne standarde, saj dobro izoliran stavbni ovoj
prinaša številne dolgoročne koristi in zagotavlja zasnovo stavbe, primerno za prihodnost, ki bo odporna
na prihodnje spremembe gradbenih predpisov in podnebne spremembe. Dobro izolirana stavba bo
pasivno zagotavljala visoko toplotno učinkovitost, udobje in racionalno rabo energije brez potrebe po
vzdrževanju. Z upoštevanjem predpisov je mogoče povsod po svetu pospešiti in uveljaviti učinkovite
prenove obstoječega, zelo neučinkovitega stavbnega fonda. Dober primer je evropska zaveza, da bi
vsaj podvojili dinamiko prenov v obdobju naslednjih 10 let in obnovili 35 milijonov stavb do leta 2030.
Poleg tega velja, da mora biti že od začetka 2021 vsaka novogradnja v Evropi skoraj nič-energijska
stavba.
Izolacija iz mineralne volne

Knauf Insulation nudi visokokakovostne rešitve za izboljšanje energetske učinkovitosti in toplotnega
udobja vseh vrst stavb. Njihovi izdelki zagotavljajo izjemne toplotne lastnosti, od kamene in steklene
mineralne volne do lesne volne, skupaj z rešitvami za nadzor prehajanja vodne pare Homeseal in
rešitvami za zrakotesno izvedbo. Izolacija iz mineralne volne upočasni prehajanje toplote s konvekcijo,
prevodnost in sevanje zaradi svoje prepletene zgradbe, hkrati pa nudi tudi odlično požarno zaščito in
akustične lastnosti. Poleg izolacijskih materialov njihove zelene strehe Urbanscape in stenske rešitve
tudi hladijo stavbe in zmanjšujejo temperature v urbanih okoljih z izparevanjem uskladiščene
deževnice.
Požarno odporni materiali
V družbi Knauf Insulation ustvarjajo energetsko učinkovito, udobno, trajnostno in zdravo okolje z
uporabo preskušenih, negorljivih in trajnostnih gradbenih materialov in rešitev. Uporaba negorljivih
materialov zmanjša možnost nastanka požara ter preprečuje širjenje ognja, s tem pa tudi zmanjšuje
požarno tveganje na najmanjšo možno mero. Še posebej pri energetskih prenovah stavb je požarna
varnost velikokrat manj pomembna od energetske učinkovitosti, deloma zaradi nejasne hierarhije
regulatornih zahtev. Prav tako se je požarna varnost stavb nekoliko zanemarjala v nekaterih sistemih
ocenjevanja trajnosti stavb, kot npr. v sistemu Level(s) Evropske Komisije. Pri požarih v stavbah gre za
vprašanje trajnosti, saj imajo ti lahko velik vpliv na kratkoročne in dolgoročne stroške celotnih
skupnosti, na življenje, zdravje in bivalno udobje ljudi v stavbah ali okoli njih. Knauf Insulation ponuja
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požarno varne izolacijske materiale s široko paleto izdelkov s požarno zaščito v razredih A1 in A2 za vse
gradbene aplikacije, hkrati pa nudi strokovno znanje za pomoč razvijalcem proizvodov, investitorjem in
izvajalcem pri reševanju vprašanj požarne varnosti v stavbah.

Zvočna izolativnost
Čeprav je sama po sebi dokaj izjemna, dosega mineralna volna svoj polni potencial šele, ko je vgrajena
v gradbenih sistemih. Zaradi svoje vsestranskosti jo je mogoče vgraditi v kateri koli gradbeni element,
kot so stene, tla ali celo fasade. Ko enkrat postane del konstrukcije, se bistveno poveča njena zvočna
izolativnost. Zaradi tega je neprecenljiv material za uporabo v novogradnjah ali pri prenovah, saj
zmanjšuje hrup v prostorih, vgrajuje pa se tudi v protihrupne ograje na cestah, v vrata ter ohišja
klimatskih naprav ter se uporablja celo za izdelavo zelenih sten in streh. Po vseh standardih zelene
gradnje je akustično udobje obvezno. Ni več dovolj, da so stavbe zgolj energetsko učinkovite. Stavbe
morajo zagotavljati visok življenjski standard, ki predpostavlja mirne prostore. Podobno kot energijski
razredi, bo prihodnost prinesla akustične razrede, ki bodo končnim uporabnikom omogočali pregleden
vpogled v akustične lastnosti njihove naložbe.
Recikliranje trajnostnih materialov
Učinkoviti izolacijski izdelki in sistemi proizvajalca Knauf Insulation sodijo med najbolj trajnostne, saj so
narejeni iz visokega deleža recikliranih materialov, v nekaterih regijah tudi do 80 %, in jih je mogoče
reciklirati ob koncu njihovega življenjskega cikla. Mineralna volna z ECOSE tehnologijo (z vezivom brez
dodatnega formaldehida in izdelano z uporabo hitro obnovljivih materialov) dosega najvišje standarde
in je prejemnica mednarodno priznanih certifikatov Eurofins Indoor Air Comfort Gold in Greenguard
Gold. Za svoje izdelke iz lesne volne Knauf Insulation uporablja odgovorno pridobljen les z mednarodno
priznanim PEFC certifikatom. Njihovi izdelki so podprti z okoljsko izjavo o izdelkih, izjavo Declare in
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drugimi certifikati energetske učinkovitosti. Z njimi izboljšujejo splošno oceno trajnosti stavbe in
pomagajo pri doseganju pomembnih točk z orodji za ocenjevanje zelene gradnje.
Standardi zelene gradnje in zaveza k inovacijam
V družbi Knauf Insulation s sodelovanjem s ključnimi deležniki ter strokovnim znanjem izboljšujejo
standarde zelene gradnje in prispevajo k oblikovanju prihodnjih uredb, predpisov in zakonodaje, ki bo
pomembno prispevala k razvoju trajnostne gradnje. Znanje na področju trajnostnega razvoja in gradenj
delijo z arhitekti in projektanti ter sodelujejo v mednarodnih znanstvenih raziskovalnih projektih za
nadaljnje preskušanje, raziskovanje in širjenje novih ali izboljšanih trajnostnih praks in praks krožnega
gradbeništva. To pomeni omejevanje neposrednih emisij, ki nastajajo pri obratovanju stavb in tudi
znižanje vsebnosti ogljika v njihovih gradbenih materialih. Dolgoročna zavezanost krožnemu
gospodarstvu brez odlaganja odpadkov na deponijah pomeni zbiranje, predelavo in recikliranje
izolacijskih odpadkov iz proizvodnje, gradbišč in lokacij za rušenje objektov. Zavezani so k inovacijam in
ustvarjanju okolju prijaznih gradbenih rešitev, da bi soustvarjali učinkovite, varnejše, trajnostne in
vzdržljive zgradbe.

Več informacij:
Domen Ivanšek
Tehnična podpora trženju
Knauf Insulation, Trata 32, 4220 Škofja Loka, Slovenija, www.knaufinsulation.si
T: 04 51 14 183, M: 040 306 411, E: Domen.Ivansek@knaufinsulation.com

5

