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KNAUF INSULATION − TRAJNOSTNI PRISTOP

Učinki naših izolacijskih rešitev:

• Energetska učinkovitost 
objekta

• Izboljšana požarna varnost 
objektov (negorljivost izolacij 
– razred A1)

• Izboljšane akustičnih lastnosti 
objektov (zmanjšanje hrupa 
in udarnega zvoka ter 
boljša prostorska akustika 
zaradi vlaknaste strrukture 
materiala)

• Visoko bivalno ugodje

• Podaljšanje življenjske dobe 
objekta

• Dvig vrednosti objekta

• Trajnostna rešitev

Podjetje Knauf Insulation je najhitreje rastoče podjetje na 
področju toplotnih izolacij na svetu. S svojim prodajnim 
programom obvladujemo večino svetovnih trgov.

Smo ponudniki širokega spektra izolacijskih materialov, kot tudi izdelkov za 
kompletiranje sistemov. Naši najpomembnejši izolacijski materiali so:

• kamena volna Knauf Insulation
• steklena volna Knauf Insulation
• lesna volna Heraklith Tektalan®

• lepilni trakovi in folije Knauf Insulation Homeseal LDS
• zelene strehe in zelene stene Urbanscape®

Glede na široko ponudbo izdelkov namenjenih toplotni, zvočni in 
protipožarni izolaciji v gradbeništvu, nudimo našim partnerjem neodvisne 
rešitve za različne vrste zgradb in različne aplikacije.

Knauf Insulation svojo trajnostno naravnanost dokazuje prek svojih 
produktov, kar se kaže zlasti v obliki novih, naprednejših, okolju in ljudem 
prijaznejših produktov, kot je npr. nova generacija steklene in kamene volne 
proizvedene po revolucionarnem postopku novih veziv na naravni osnovi, 
brez fenol formaldehidnih veziv, imenovanem ECOSE® Technology, ter 
rešitve za zeleno urbano infrastrukturo Urbanscape®.
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KNAUF INSULATION – TRAJNOSTNI PRISTOP
Knauf Insulation svojo trajnostno naravnanost potrjuje s postavitvijo svoje 
trajnostne strategije ”FOR A BETTER WORLD”. Postavili smo si merljive in 
konkretne cilje, ki jih že udejanjamo in spremljamo njihov napredek. Njeni 
4 gradniki konkretizirajo področja na katera se navezujejo naše aktivnosti:

Nadzor nad življenjskim ciklom proizvodov in ogljičnim odtisom nas še 
dodatno motivirata za trajnostne pristope tako v fazi proizvodnje kot tudi 
tekom življenjske dobe proizvodov. 

• Prek komprimiranega pakiranja tako znižujemo stroške in negativne 
vplive transporta, 

• skrbimo za visoke deleže materialov, ki jih je možno reciklirati, 
• uporaba BAT tehnologije (najboljše razpoložljive tehnologije) v 

proizvodnji pa zagotavlja nenehne izboljšave na področju uporabe 
energije in vplivov na okolje.

DOSEČI  
BREZ-OGLJIČNO 
POSLOVANJE

S svojo zavezanostjo 
trajnostni gradnji 
prevzemamo z vidika 
izolacij odgovornost tako 
za energetske, kot tudi 
ekološke, ekonomske in 
sociološke vidike gradnje.

Trajnostni pristop na področju javnih stavb je še pomembnejši 
zaradi njihovega obsega, specifičnih obratovalnih zahtev kot 
tudi zaradi demonstracijskega in izobraževalnega učinka, ki 
vpliva na obnašanje družbe v celoti.



4

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Delež porabe energije v stavbah glede na skupno porabo 
energije je v Evropi kar  40 %. 

Zaradi tega sta ukrepa zmanjšanja porabe energije in raba energije iz obnovljivih virov v 
stavbnem sektorju izjemno pomembna za zmanjšanje energetske odvisnosti Evropske unije in 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Z vidika izolacijskih materialov lahko ugotovimo, da objekti z izoliranim ovojem stavbe – tla, 
stene, streha – zagotavljajo dolgoročno energetsko učinkovitost stavbe. Kvalitetno vgrajena 
izolacija namreč ne zahteva vzdrževanja tekom življenjske dobe stavbe, ukrep pa lahko 
daje še boljše učinke, če vgradimo zadostne debeline izolacije. Temu sledi tudi aktualna 
zakonodaja, ki predpisuje vse večje debeline vgrajenih izolacijskih materialov.

JAVNE STAVBE

Vodilno vlogo pri energetski prenovi stavb ima javni sektor. 
Stavbe v lasti in rabi javnih organov predstavljajo okoli   
10 % celotnega stavbnega fonda. Zato za javne stavbe veljajo 
posebne zahteve: 

• organizacije iz javnega sektorja od leta 2018 naprej lahko kupujejo samo energetsko 
varčne stavbe, proizvode in storitve. 

• Vsako leto je potrebno prenoviti 3 % površine stavb v lasti in rabi javnega sektorja ali pa 
sprejeti alternativne stroškovno učinkovite ukrepe, s katerimi se doseže enako izboljšanje 
energetske učinkovitosti javnih stavb.

• Od leta 2019 naprej morajo biti vse novo zgrajene javne stavbe, ki za ogrevanje in/ali 
hlajenje porabljajo energijo, zgrajene kot skoraj ničenergijske, od leta 2021 pa to velja še 
za vse ostale novogradnje. 

Obstoječi stavbni fond 
predstavlja sektor z največjim 
potencialom za doseganje 
prihrankov energije. Poleg tega 
so stavbe ključne za doseganje 
cilja EU v zvezi z zmanjšanjem 
emisij toplogrednih plinov (TGP) 
za 80 % do 95 % do leta 2050 v 
primerjavi z letom 1990.

Javne stavbe − raba energije 

Izoliranje stavb je najpreprostejši 
in hkrati najučinkovitejši ukrep 
za varčevanje z energijo!

Učinki Energetske prenove 
javnih stavb:

• Zmanjšanje porabe energije

• Znižanje izpustov CO2

• Ohranjanje in razvoj domače 
gradbene industrije

• Rast zaposlovanja – 
zmanjšanje brezposelnosti

• Izhod iz gospodarske krize

Vse omenjeno velja tudi za javne stavbe, pri katerih 
je energetska učinkovitost zaradi njihovih specifičnih 
obratovalnih razmer še pomembnejša. 

Tako bolnišnice, kot tudi šole, vrtci, domovi za ostarele ter 
druge vrste javnih stavb imajo lahko posebne obratovalne 
režime neenakomerno povečanih obremenitev, kjer izolacija 
s svojimi lastnostmi še bolj pride do izraza.



Toplotna izolativnost javnih stavb je zaradi njihovega obsega ter zaradi potreb uporabnikov 
objekta izjemnega pomena. Gre za stavbe s posebnimi režimi upravljanja:

• če gre pri šolah, vrtcih in uradih za neenakomerne dnevne režime, pa so 
• v bolnicah, domovih za ostarele ter v drugih javnih stavbah s 24 urnim obratovanjem 

potrebe uporabnikov stalne in prostori skoraj vedno ogrevani nad računsko predvidenimi  
20 stopinjami Celzija.

V zvezi z energetsko učinkovitostjo javnih stavb velja omeniti, da govorimo o velikem obsegu 
tega fonda z enormnimi potrebami, zato bomo za doseganje ciljev zakonodaje morali 
intenzivno nadaljevati energetske prenove obstoječega fonda javnih stavb.

Izjemno pomembna je tudi energetska učinkovitost novogradenj, za katere je država uvedla 
»skoraj ničenergijski standarde« gradnje, zato se pričakuje, da bo toplotna izolativnost in s 
tem poraba energije v skladu z zahtevami.

Med številnimi ukrepi za izboljševanje energetske učinkovitosti in zmanjševanje porabe 
energije je prav toplotna izolacija ovoja stavbe med najučinkovitejšimi. Za toplotno izolacijo 
je značilno tudi to, da gre za enkratni ukrep, ki ob kakovostni izvedbi ne potrebuje rednih 
vzdrževalnih del.

Energy Efficiency First – je strokovna paradigma Evropske skupnosti, ki usmerja zaporedje 
ukrepov na področju energetske učinkovitosti. Najprej energetska učinkovitost, ostale potrebe 
pa bomo pokrili z obnovljivimi viri energije v čim višjem deležu.

Javne stavbe – toplotna izolativnost

Izolacija stavbe je med 
najučinkovitejšimi ukrepi 
za izboljšanje energetske 
učinkovitosti stavb, saj po 
izračunih lahko zmanjša 
porabo energije za 50%.

Izolacijske materiale podjetja 
Knauf Insulation odlikuje visoka 
toplotno izolativnost (λλ od 0,030 
W/mK) v sinergiji s požarno 
odpornostjo in akustičnimi 
lastnostmi, zato so zelo primerni 
za izolacijo javnih stavb.

Sporočilo Evrope s področja trajnostne gradnje in prenov:”Najprej energetska učinkovitost”. To nas zlasti pri prenovah zavezuje, da najprej izvajamo ukrepe naovoju stavbe.
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ENERGETSKA UČINKOVITOST

Javne stavbe – zakonodaja
UČINKOVITA RABA ENERGIJE
Zahteve toplotne izolativnosti stavb opredeljuje Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah. 
Pravilnik podaja minimalne tehnične zahteve za posamezne konstrukcijske sklope in sisteme ter 
omejuje rabo energije na več nivojih. Trenutno je še v veljavi pravilnik iz leta 2010, pričakuje 
pa se nov pravilnik, ki naj bi uvedel določene spremembe:

• nižja raba energije za ogrevanje stavbe Qnh (25 kwh/m2a), 
• minimalni delež OVE več kot 50 % (uveljavljen postopoma), 
• nižje najvišje dovoljene vrednosti U za zunanje stene, strehe in stropove,
• nižje mejne vrednosti dovoljene primarne energije, 
• za stavbe nad 250 m2 uporabne površine urna metoda preračuna.

Kar se toplotne izolacije tiče so osnova maksimalne toplotne prevodnosti gradbenih 

konstrukcij. Podaja jih spodnja tabela, ki vsebuje tudi primerjavo vrednosti s prejšnjimi.

Osnovna tabela največjih dovoljenih prehodnosti gradbenih konstrukcij (predlog PURES 2021): 

pg. 32 

Pri tem se upošteva vrednosti kompenzacijskega faktorja XTI  enaka 1, razen za: 
 energetsko nezahtevne EPB stavbe;
 EPB stavbe, ogrevane na temperaturo notranjega zraka med 5°C in 15°C;
 EPB stavbe, pri katerih se rekonstruira ali obnavlja manj kot 25% toplotnega ovoja,

za katere je korekcijski faktor XTI  enak 1,2, vendar le, če za rekonstrukcijo ali vzdrževalna dela niso ali 
ne bodo pridobljena nepovratna javna sredstva. 

Za stavbe, ki so za ogrevanje projektirane na projektno temperaturno razliko višjo od 35°C, mora biti 
toplotna prehodnost U gradbene konstrukcije ali gradnika ovoja stavbe taka, da toplotni tok, ki 
konstrukcijo prehaja ne bo večji kot bi bil toplotni tok konstrukcije z dovoljeno toplotno prehodnostjo 
Udov pri projektni temperaturni razliki 35°C. 

Alternativo se lahko za vetrolove določi koeficient zmanjšanih toplotnih izgub b, ki mora biti manjši od 
0,5. 

Tabela 8. 

(8.1.2.) Linijske y  (W/mK) in točkovne c (W/K) toplotne prehodnosti toplotnih mostov  

Linijske y (W/mK) in točkovne c (W/K) toplotne prehodnosti toplotnih mostov se upoštevajo pri 
določitvi kazalnikov energijske učinkovitosti energetsko manj zahtevnih in energetsko zahtevnih EPB 
stavb.  

Tip Vrsta gradbene konstrukcije ali gradnika ovoja stavbe Udov (W/m2K) PURES 2010
1 Zunanje stene in stene proti prostorom s stalno temperaturo pod lediščem 0,2 -28,50%
2 Stene proti neogrevanim prostorom 0,28 0%

3
Del zunanje stene ali stene proti neogrevanim prostorom, površina katere ne 
presega 10% površine preostalega dela zunanje stene ali stene proti neogrevanim 
prostorom

0,6 0%

4 Stene, ki mejijo na ogrevane sosednje stavbe 0,5 0%

5
Stene in stropovi med stanovanji; stene proti stopniščem; stene proti hodnikom in 
drugim manj ogrevanim prostorom

0,7 0%

6 Zunanje stene ogrevanih prostorov proti terenu 0,35 0%
7 Tla na terenu, tla nad neogrevano kletjo ali neogrevanim prostorom 0,35 0%
8 Tla proti zunanjosti 0,3 0%
9 Tla ali stene s ploskovnim ogrevanjem proti zunanjosti 0,2 -33%
10 Tla na terenu ali tla proti neogrevanemu prostoru pri ploskovnem gretju 0,3 0%
11 Strop proti neogrevanemu prostoru 0,2 0%
12 Strop proti terenu 0,35 0%
12 Ravne ali poševne strehe 0,18 -10%
13 Del terase, ki ne presega 5% površne strehe 0,6 0%

14
Okna vgrajena v zunanji zid; balkonska vrata, zastekljene fasade z okvirjem iz lesa ali 
umetnih mas   

1 -23%

15
Okna vgrajena v zunanji zid; balkonska vrata, zastekljene fasade s kovinskim 
okvirjem

1 -37,50%

16 Strešna okna in svetlobniki 1,4 0%
17 Transparentni del svetlobnika 2,4 0%
18 Vhodna vrata v ogrevane prostore, vetrolovi 1,6 0%
19 Garažna vrata, vrata v neogrevane prostore 2 0%



Bistvene prednosti sNES:
• Nizka raba energije za ogrevanje (in hlajenje)
• Visok delež rabe energije iz obnovljivih virov
• Nizki stroški za energijo
• Nizke emisije CO2

• Dobro toplotno ugodje in kakovost  
 notranjega zraka

SKORAJ NIČENERGIJSKE STAVBE (sNES)
Definicija skoraj ničenergijske stavbe po trenutno veljavni zakonodaji pravi: »Skoraj ničenergijska« 
stavba je stavba z zelo visoko energetsko učinkovitostjo oziroma zelo majhno količino potrebne 
energije za delovanje, pri čemer je potrebna energija v zelo veliki meri proizvedena iz obnovljivih 
virov, vključno z energijo iz obnovljivih virov, proizvedeno na kraju samem ali v bližini.

Temu je potrebno prilagoditi tudi način projektiranja, saj morajo projektanti že v fazi 
oddajanja vloge za gradbeno dovoljenje vedeti, kako bodo dosežena merila v akcijskem 
načrtu sNES 2020. Postavljena merila sNES 2020 so tri:

• največja potrebna toplota za ogrevanje stavbe na leto;
• največja dovoljena vrednost primarne energije na enoto kondicionirane površine na leto;
• delež obnovljivih virov glede na skupno dovedeno energijo – RER po opredelitvi REHVA.

ZURE - Uradni list RS, št. 158/20:

Trenutni akcijski načrt predvideva sledeče omejitve:

Če je največja dovoljena potrebna toplota za ogrevanje stavbe za primer enostanovanjske 
stavbe z oblikovnim faktorjem (ovoj/prostornina) 0,6 m-1 po zahtevah PURES 2010 do konca 
leta 2014 omejena na 48 kWh/m2a in se ta omejitev z začetkom leta 2015 znižuje na  
38 kWh/m2a, se z uvedbo minimalnih zahtev za skoraj ničenergijsko stavbo predvideva 
dodatno znižanje največje potrebne toplote za ogrevanje stavbe na 25 kWh/m2a. 

Največja dovoljena vrednost primarne energije na 
enoto kondicionirane# površine na leto [ kWh/m2a ] Delež OVE [ % ]

Vrsta stavbe Novogradnja Večja prenova 
(rekonstrukcija RER**

Enostanovanjske stavbe 75 95 50

Večstanovanjske stavbe 80 90 50

Nestanovanjske stavbe 55 65 50

Minimalne zahteve za delne kazalnike energijske učinkovitosti EPB stavb (PURES 2021): 

Za energetsko zahtevne stavbe, torej tiste z uporabno površino večjo od 250m2, kamor spada 

večina javnih stavb, je uvedena referenčna stavba. To je stavba, ki z enako arhitekturo stoji 

v enakih pogojih na mestu kot obravnavana stavba, pri čemer pa ima referenčne gradnike. 

Obravnavana stavba mora izkazovati vsaj enake energijske lastnosti kot referenčna stavba.

Zakon o učinkoviti rabi energije 
(Uradni list RS, št. 158/20) 

Novembra 2020 je bil objavljen in je začel 
veljati nov zakon o učinkoviti rabi energije 
(ZURE), ki v pravni red Republike Slovenije 
prenaša zahteve zadnje direktive 
Evropske unije. Zakon določa ukrepe za 
vzpodbujanje energetske učinkovitosti, 
ukrepe za povečanje učinkovite rabe 
energije in ukrepe za izboljšanje 
energetske učinkovitosti stavb.

Ena večjih novosti je vpeljava zahteve 
za t.i. skoraj ničenergijske stavbe (sNES), 
ki ji sledi tudi že prej omenjeni pravilnik 
o učinkoviti rabi energije.

Vse stavbe, za katere se gradbena 
dovoljenja pridobivajo od 1.1.2021 
dalje, morajo biti torej grajene v skoraj 
ničenergijskem standardu. Med zahtevami za 
sodobne sNES prioritetno izpostavljamo:

• energijsko učinkovitost, 
• okoljsko sprejemljivost, 
• izpolnjevanje različnih kriterijev trajnostne 

gradnje, ipd. 

Te zahteve običajno izpolnjujemo s ciljno 
prilagojenimi tehničnimi rešitvami. Ob tem pa 
pozabljamo, da je prvi korak, ki ima obenem 
največji vpliv na prav vse posledične izbore 
tehničnih ukrepov ter obenem tudi investicijo, 
prav arhitekturna rešitev in energijski koncept.

IV. poglavje: ENERGETSKA UČINKOVITOST STAVB

25. člen
(skoraj ničenergijske stavbe)

(1) Vse nove stavbe morajo biti skoraj ničenergijske.

(2) Pri določitvi minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti stavb in njihovih elementov se upoštevajo stroškovno optimalne ravni za 
minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti stavb in elementov stavb, ki jih izračuna ministrstvo v skladu z delegiranimi akti Evropske komisije 
iz prvega odstavka 5. člena Direktive 2010/31/EU.

26. člen
(akcijski načrt za skoraj ničenergijske stavbe)

(1) Vlada na predlog ministrstva sprejme in vsaka tri leta obnovi akcijski načrt za skoraj ničenergijske stavbe.

(2) Akcijski načrt za skoraj ničenergijske stavbe vključuje cilje ter programe in ukrepe za doseganje teh ciljev, pa tudi kadrovske in finančne 
vire za izvedbo teh programov in ukrepov. Vlada v tem načrtu oblikuje tudi politiko in ukrepe za spodbuditev energetske prenove stavb v skoraj 
ničenergijske.

(3) Ministrstvo vsaka tri leta pripravi poročilo o napredku pri povečanju števila skoraj ničenergijskih stavb in o tem obvesti Evropsko komisijo.
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ENERGETSKA IZKAZNICA
Izkazovanje energetskih lastnosti stavbe je za javne stavbe obvezno. Energetsko izkaznico je potrebno namestiti na vidno mesto. 

ENERGETSKA IZKAZNICA STAVBE
Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: računska
Št. izkaznice:  Velja do: 11.02.2021 Vrsta stavbe: nestanovanjska

Naziv stavbe: OŠ in Knjižnica - testni
projekt

Identifikacijska oznaka stavbe,
posameznega dela ali delov stavbe:

Klasifikacija stavbe: 1263001 Stavbe za izobraževanje in
znanstvenoraziskovalno delo
 1262001 Muzeji in knjižnice
Leto izgradnje: 2021
Naslov stavbe: Podlubnik Škofja Loka

Kondicionirana površina stavbe Au (m2): 1251
Parcelna številka: 129/2
Katastrska občina: ŠKOFJA LOKA

Potrebna toplota za ogrevanje

Dovedena energija za delovanje stavbe

Primarna energija in emisije CO2

Izdajatelj Izdelovalec

11 (št. pooblastila: 11)
Ime in podpis odgovorne osebe: 11

Datum izdaje: 11.02.2021

11 (št. pooblastila: 11)
Ime in podpis: 

Datum izdaje: 11.02.2021

Izdelovalec te energetske izkaznice s podpisom potrjujem, da ne obstaja katera od okoliščin iz Energetskega zakona (Ur.l. RS 17/14 ), ki bi mi preprečevala izdelavo energetske izkaznice.

Energetska izkaznica stavbe je izdana v skladu s Pravilnikom o metodologiji izdelave in izdaji energetske izkaznice stavbe in z Energetskim zakonom (Ur.l. RS 17/14).                                         List 1/4

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Javne stavbe – zakonodaja

34. člen
(namestitev energetske izkaznice na vidno mesto)

(1) Lastnik ali upravljavec stavbe mora zagotoviti, da se veljavna energetska izkaznica namesti na vidno mesto, in sicer:
-   v stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad 250 m², ki so v lasti ali uporabi oseb javnega sektorja;
-   v stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad 500 m², kjer se pogosto zadržuje javnost in za katere velja obveznost zagotovitve energetske 
izkaznice iz 31. člena tega zakona ter niso v lasti ali uporabi javnega sektorja.
(2) Vrste stavb iz tega člena, za katere velja obveznost namestitve energetske izkaznice na vidno mesto, podrobneje predpiše minister.



PROGRAMSKA ORODJA

KI ENERGIJA 2017
Za izvajanje Pravilnika o učinkoviti rabi energije in izdelavo energetske izkaznice, smo v 

podjetju Knauf Insulation skupaj s Fakulteto za strojništvo razvili programsko orodje KI 

Energija 2017 in tako projektantom omogočili bistveno enostavnejše izdelovanje gradbeno 

fizikalnih elaboratov, izkazov energijskih lastnosti in energetskih izkaznic.

KI
ENERGIJA

KI Energija 2017
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Javne stavbe – požarna varnost

Požar je, ne glede na vzrok nastanka, stalno prežeča nevarnost, ki ima lahko 
katastrofalne posledice tako za ljudi kot za imetje. Zato je požarno varstveni 
vidik eden pomembnejših kriterijev, katerega pri gradnji ali prenovi upoštevajo 
vsi, tako osveščeni investitorji kot tudi projektanti, arhitekti ter nadzorniki.

Upravljanje požarne varnosti javnih stavb je izjemnega pomena zaradi velikega 
števila uporabnikov objektov, kot tudi zaradi njihovih specifičnih potreb in 
zmožnosti. Uporaba negorljivih materialov, npr. izolacij na javnih stavbah bo: 
• povečala njeno požarno varnost, 
• podaljšala čas za evakuacijo, zmanjšala morebitno škodo ter na splošno
• dvignila kvaliteto bivanja v takšnih objektih ter 
• nepremičnini dolgoročno ohranjala vrednost.

Javne stavbe in njihovi uporabniki

VRTCI, ŠOLE, DIJAŠKI DOMOVI
• uporabniki objektov: otroci in mladi;
• število uporabnikov: velika koncentracija;
• značilnosti evakuacije ob požaru: težka organizacija umika, počasnost, panika, 

nepredvidljive reakcije otrok;
• posledice požarov: verjetnost človeških žrtev, velika materialna škoda, psihološke posledice 

udeležencev, izguba pomembne dokumentacije.

BOLNIŠNICE, DOMOVI ZA OSTARELE
• uporabniki objektov: bolni, stari, oslabeli, nepokretni;
• število uporabnikov: velika koncentracija;
• značilnosti evakuacije ob požaru: težka organizacija umika, uporabniki stavb se večinoma 

ne morejo umakniti sami, v nekaterih primerih umik ni mogoč ali je izjemno počasen, 
panika, nepredvidljive reakcije bolnikov, ostarelih;

• posledice požarov: velika verjetnost človeških žrtev, velika materialna škoda, psihološke 
posledice, izguba pomembne dokumentacije.

URADI, UPRAVNE STAVBE, INSTITUCIJE
• uporabniki objektov: zaposleni;
• število uporabnikov: velika koncentracija;
• značilnosti evakuacije ob požaru: počasnost, panika, nepredvidljive reakcije;
• posledice požarov: verjetnost človeških žrtev, velika materialna škoda, psihološke posledice, 

izguba pomembne dokumentacije.

POŽARNA VARNOST



ZAKONODAJA
Julija 2019 je bila objavljena nova tehnična smernica TSG-1-001, ki je podpora Pravilniku 
o požarni varnosti v stavbah. Ta v prvih dveh poglavjih Širjenje požara na sosednje 
objekte in Nosilnost konstrukcije ter širjenje požara po stavbah omejuje vgradnjo gorljivih 
izolacijskih materialov. Posebej in veliko bolj natančno kot v predhodni verziji so obravnavani 
izpostavljeni konstrukcijski sklopi, kot so strehe in fasade.

Praktično za vse konstrukcije obstajajo minimalne zahteve glede požarne varnosti. Pomeni, ali 
so zahtevani materiali, ki ne gorijo oz. imajo vsaj omejene lastnosti za širjenje požara ali pa 
so zahtevani konstrukcijski sklopi z določeno časovno požarno odpornostjo. Za javne stavbe, 
ki so hkrati kritična infrastruktura, torej bolnišnice, šole in vrtci, lahko rečemo, da so v večini 
primerov zahtevani NEGORLJIVI IZOLACIJSKI MATERIALI.

Vse možnosti širjenja požara po ovoju stavbe na skici označene z rdečimi puščicami – lahko 
preprečimo z negorljivo izolacijo in oblogami. Po SIST EN 13501-1 je klasifikacija negorljivosti 
označena z A1 ali A2. 

Požarna varnost in lesene fasade
Posebno pozornost je potrebno posvetiti zelo priljubljenemu načinu gradnje z lesom in 
predvsem lesenim fasadam. V smernici je tabela, ki omejuje možno število etaž v primeru 
lesene fasade. Npr., stavba brez »sprinklerskega« sistema ne sme imeti več kot 3 nadzemne 
etaže. Nadalje pa so navedeni ukrepi pri izvedbi le-teh.

Primer izvedbe (TSG-1-001 točka 2.4.1.2.):

Osnovna šola z dvema nadzemnima etažama, ki sta požarno ločeni, ima lahko prezračevano 
fasado z leseno zunanjo oblogo. Izolacija fasade mora biti negorljiva (najmanj razreda A2). Na 
višini medetažne plošče med prvim in drugim nadstropjem je lesena obloga fasade prekinjena s 
kovinskim profilom debeline najmanj 2 mm, ki je pritrjen na nosilno konstrukcijo – glej sliko.

Tako projektanti, kot tudi investitorji, izvajalci in nadzorniki se morajo zavedati tveganj, 

povezanih s požarno varnostjo v javnih stavbah in to dosledno upoštevati pri naročanju in 

izdelavi projektov za izvedbo novogradenj ali prenov javnih stavb.

Kamena volna Knauf Insulation je visoko požarno odporna, njeno tališče je nad 1000° in je 
med gradbenimi materiali uvrščena v najvišji možni požarni razred – A1. Vgradnja kamene 
volne v konstrukcije javnih stavb (npr. na fasado) bo tako bistveno povečala požarno varnost 
objekta, kar v praksi pomeni, da bo upočasnila širjenje požara ter s tem omogočila varno 
evakuacijo uporabnikov stavbe in zmanjšala materialno škodo.

V Evropi je letno registriranih okrog  

2 milijona požarov, od katerih jih je kar 

90 % v stavbah. Pri tem umre 20.000 

– 25.000 ljudi, 250.000 – 300.000 pa je 

ranjenih. Med mrtvimi in ranjenimi je 

kar 30 % otrok. (Vir: Fire Safety Europe)

V Sloveniji na leto povprečno 
zabeležimo 1.650 požarov v objektih.
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Statistika požarov v Sloveniji (2005 – 2018) glede na tip stavbe: 

Stanovanjske stavbe
Nestanovanjske stavbe
Objekti prometne infrastrukture
Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
Drugi gradbeni objekti

1052

488

6542
6
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Javne stavbe – 
zvočna izolativnost
Zvok je sestavni del našega bivanja, ko pa doseže določeno jakost ali spekter, postane moteč in ga imenujemo hrup. Vpliva lahko na 
koncentracijo in delovno sposobnost uporabnikov stavbe ter dolgoročno tudi na njihovo zdravje. Javne stavbe že po svoji funkciji večinoma 
sprejemajo večje število uporabnikov stavb, ki s svojimi dejavnostmi praviloma povzročajo zvoke. Ti lahko hitro prerastejo v hrup. Zaradi tega je 
potrebno omejiti ali preprečiti prehajanje zvoka med okolico in notranjostjo stavbe, med prostori v stavbi ali znotraj prostorov samih.

Kadar govorimo o preprečevanju prehajanja hrupa (cestni promet, letala, dež) iz okolice v stavbo in o prehajanju zvoka med prostori znotraj 

stavbe, govorimo o ZVOČNI IZOLACIJI!

Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12)

Zakonodajno področje ureja Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah in njemu pripadajoča 
tehnična smernica, kjer najdemo različna poglavja. Bistvena sta prehajanje hrupa oz. zvočna 
izolativnost gradbenih konstrukcij in elementov ter prostorska akustika.

AKUSTIKA IN 
ZVOČNA IZOLATIVNOST



Aufbau des Prüfgegenstandes

Temperatur Relative Luftfeuchte Luftdruck
mit Prüfobjekt Hallraumvolumen
leer Prüffläche

1) nach DIN EN ISO 11654:1997

αs αp Bezugskurve

Bewertungen

Bewerteter Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 11654:1997 1,00
Klassifizierung der Schallabsorption nach DIN EN ISO 11654:1997 A
Verbale Bewertung nach VDI 3755 (2000-02) höchst absorbierend
Noise Reduction Coefficient nach ASTM C423:1989 NRC =

Auftragsnummer: Messung Nr: Prüfdatum: Datei:
SH 12 065 16-A 065-16-A

Gestaltung Stand VBA-Code Stand 02.02.2009 Berechnungen ohne VBA Stand

800
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Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 354
gemessen im Hallraum

Knauf Gips KG 
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400
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50 mm Board D 8
Format: 330 x 960 mm; ca. 4,32 kg/m²; ca. 86 kg/m³
Platten aufliegend auf Hallraumboden
Stirnseiten mit Holzrahmen abgedeckt
Prüfaufbau ISO 354 Typ A

99,5 kPa

0,11
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f [Hz] αs αp
1)
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0,20
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21,3 °C

57,0 %
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Anlage 1 zum Untersuchungsbericht SH 12 065-16

Zvočna izolativnost je lastnost posamezne konstrukcije ali elementa. Najsi gre za zvok v zraku 
ali udarni zvok, vedno moramo konstrukcijo sestaviti tako, da bo bolj ali manj preprečevala 
prenos zvoka iz okolice v prostor, iz prostora v sosednji prostor ali med nadstropji.

V smernici se nahajajo različne tabele, ki jih je pri projektiranju potrebno upoštevati. Na 
osnovi zahtevanih vrednosti je potrebno izbrati ustrezne sestave, ki bodo zahtevam zadostile.  
Zelo pogosto uporabljeni so suhomontažni sistemi (npr. Knauf). V tehničnih listih za različne 
sisteme, med drugimi podatki, najdemo tudi izmerjeno zvočno izolativnost označeno z Rw v 
decibelih (dB) (primer tabele iz smernice in Knauf tehničnega lista na prejšnji strani). 

Mineralna volna, zaradi svoje vlaknasto porozne strukture v največji možni meri absorbira 

in duši zvok ter tako ključno prispeva k zvočni izolativnosti konstrukcij. Lastnost absorpcije 

izkoriščamo v stenah za izolacijo zvoka v zraku, lastnost ustrezne dinamične togosti pa za 

izolacijo tal in udarni zvok.

PROSTORSKA AKUSTIKA
Zelo pomembna je prostorska akustika. Ta je sicer odvisna od več dejavnikov, ključen pa je 
dejavnik absorpcijksih površin v prostoru oz. s tem povezan odmevni čas. Gre za bistveno 
lastnost prostora, ki s tem zagotavlja boljšo ali slabšo razumljivost govora oz. zvokov. 
Predavalnice, učilnice, telovadnice, sprejemnice in nenazadnje vsi čakalni prostori in hodniki 
morajo imeti ugodno akustiko za dobro razumevanje vseh zvokovnih sporočil in za dosego 
ugodja bivanja. To lahko v veliki meri dosežemo z vgradnjo pravih, akustično izolativnih 
oz. absorbcijskih gradbenih materialov, pri čemer je izjemnega pomena tudi sama izvedba 
detajlov.

Slika desno (Smernica TSG-1-005:2012) prikazuje površine, ki s potencialnimi absorpcijskimi 
sposobnostmi omogočajo doseganje ustreznih odmevnih časov. Le tako lahko v prostoru 
odmevne čase zmanjšamo, da ne prihaja do odmevnega efekta. V primeru odbojnih površin 
prihaja v prostoru do koncentracije hrupa, nerazumljivosti zvočnih sporočil in neprijetnega 
bivalnega občutka. 

Najbolj enostavno akustiko rešujemo s stropnimi absorpcijskimi oblogami. Spuščeni stropovi so 
lahko različnih vizualnih izgledov, največkrat rasterski Knauf AMF ali perforirani Knauf Clineo. 
V vseh primerih pa izkoriščamo MOČ ABSORPCIJE  MINERALNIH IZOLACIJSKIH MATERIALOV. 

Povprečna razumljivost 
govora v šolah je  75 % ali 
manj. Problem je predvsem 
slaba akustična zasnova 
prostorov!

Absorpcijski material

A
bsorpcijski m

aterial

Absorpcijski material
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Kje in zakaj KAMENA VOLNA KNAUF INSULATION na javnih stavbah

• Fasade
• Ravne strehe

PREDNOSTI
Vlakna mineralne volne Knauf Insulation (kamena in steklena volna) so vezana z obnovljivimi 
vezivi naravnega izvora - ECOSE (ECOSE Technology), kar je inovativen in še vedno unikaten 
pristop pri izolacijski industriji v svetovnem smislu. Izdelke iz mineralne volne odlikuje nizka 
toplotna prevodnost z lambdo od 0,030 W/mK. 

Poleg te osnovne lastnosti,  ki v največji meri prispeva k zmanjšanju porabe energije, pa je 
material tudi visoko ognjevaren (razred A1) in kot tak pomembno prispeva k trajnostni gradnji, 
saj povečuje udobje in varnost bivanja in zagotavlja dolgoročno vrednost objekta. Požarna 
varnost v javnih stavbah je zaradi velikega števila uporabnikov s specifičnimi potrebami in 
bivanjskimi navadami še pomembnejša. 

Vlaknasta struktura materiala prinaša prednosti ob njegovi vgradnji tudi na področju zvočne 
izolativnosti oz. akustike, ki omogoča, da so konstrukcije difuzijsko odprte in bolje opravljajo 
svojo gradbeno fizikalno vlogo.  

Poleg omenjenega je kamena volna Knauf Insulation naravnega izvora in kot taka okoljsko 
sprejemljiva in zdravstveno neoporečna. Vezivo ECOSE v izolacijah za notranje aplikacije pomembno 
prispeva h kvaliteti zraka v notranjih prostorih, kar dokazuje tudi certifikat Indoor Air Comfort.

Material je možno reciklirati in ga ponovno uporabiti v proizvodnem procesu ali preko 
sekundarnih aplikativnih rešitev.

IZOLACIJSKI MATERIALI
Knauf Insulation na javnih stavbah

CE znak
CE znak na proizvodu pomeni, da proizvajalec tega proizvoda s polno odgovornostjo izjavlja, 
da izdelek v vseh pogledih ustreza deklariranim minimalnim lastnostim. Način preverjanja 
in podajanja lastnosti je opredeljen v ustreznih standardih, ki so zakonsko predpisani.

RAL
Kamena volna KNAUF INSULATION je zdravstveno-higiensko preizkušena po evropskih 
Smernicah 97/69/EG, za kar ji je bil dodeljen »Certifikat o biotopnosti«, ki izkazuje njeno 
zdravstveno neoporečnost. Izdelki z oznako RAL so deklarirani kot biorazgradljivi in zato 
zdravju neškodljivi, hkrati pa okolju prijazni. Zagotovljena je tudi stalna kontrola kvalitete, 
kar je za uporabnike še posebno pomembno.

EUCEB
EUCEB predstavlja Evropski odbor za certificiranje produktov iz mineralne volne, neprofitno 
združenje, čigar glavni namen je prostovoljno potrjevanje ustreznosti vlaken iz mineralne 
volne s Q smernico 97/69/EC. Tudi mineralna volna KNAUF INSULATION je pridobila pravico 
do uporabo znaka EUCEB.

EPD
EPD - Za vse izdelke Knauf Insulation namenjene izolaciji ovoja stavb in notranjim 
aplikacijam so na voljo Okoljske deklaracije produktov – EPD - Environmental Product 
Declaration (Izjava tip I).

Izjava o deležu reciklaže 
Za kameni volno je na voljo izjava o deležu reciklaže (Izjava tip III). 

• Poševne strehe
• Izolacija tal



Kje in zakaj STEKLENA VOLNA KNAUF INSULATION v javnih stavbah

• Poševne strehe
• Predelne stene
• Prezračevane fasade

PREDNOSTI
Poleg:
• visoke toplotne izolativnosti, 
• negorljivosti in 
• zvočne izolativnosti odlikuje stekleno volno Knauf Insulation cela vrsta edinstvenih lastnosti,  

ki ji prinašajo močno diferenciacijo od drugih tipov steklene volne.

Omenjene prednosti temu izolacijskemu materialu prinaša 
• nova tehnologija vezivnih sredstev – ECOSE Technology. Gre za vezivna sredstva na bio 

osnovi, ki so materialu poleg dosedanjih lastnosti in odsotnosti fenol-formaldehidnih veziv, 
dodale še lastnosti kot so: manj prašenja, lažje rokovanje pa tudi drugačno – rjavo barvo 
materiala. Material ne vsebuje več fenol formaldehidnih veziv, kar je v primeru notranjih 
izolacijskih aplikacij izrednega pomena. To je lastnost, ki je zelo pomembna pri izoliranju 
javnih stavb, kjer so uporabniki prostorov otroci, bolniki, ostareli pa tudi zaposleni, ki se v 
stavbah zadržujejo tudi cele dneve.

Če vemo, da se izolacijski material – steklena volna Knauf Insulation (ECOSE® Technology) 
ponaša s certifikatom INDOOR AIR COMFORT, ki potrjuje, da material prispeva k bolj 
zdravemu notranjemu bivalnemu okolju, bo prav gotovo prava izbira za javne stavbe.

CE znak
CE znak na proizvodu pomeni, da proizvajalec tega proizvoda s polno odgovornostjo izjavlja, 
da izdelek v vseh pogledih ustreza deklariranim minimalnim lastnostim. Način preverjanja 
in podajanja lastnosti je opredeljen v ustreznih standardih, ki so zakonsko predpisani. Kupec 
je s tem bolj zaščiten, proizvajalec pa bolj izpostavljen.

RAL
Knauf Insulation je zdravstveno-higiensko preizkušen po evropskih Smernicah 97/69/
EG, za kar mu je bil dodeljen »Certifikat o biotopnosti«, ki izkazuje njegovo zdravstveno 
neoporečnost. Izdelki z oznako RAL so deklarirani kot biorazgradljivi in zato zdravju 
neškodljivi, hkrati pa okolju prijazni. Zagotovljena je tudi stalna kontrola kvalitete, kar je za 
uporabnike še posebno pomembno.

EUCEB
EUCEB predstavlja Evropski odbor za certificiranje produktov iz mineralne volne, neprofitno 
združenje, čigar glavni namen je prostovoljno potrjevanje ustreznosti vlaken iz mineralne 
volne s členom Q smernice 97/69/EC. Tudi mineralna volna Knauf Insulation je pridobila 
pravico do uporabo znaka EUCEB.

Zlati znak Indoor air confort Inštitut Eurofins Blue Angel 
Certification

Children and schools greenguard  
& formaldehyde free 

OKOTEST – ZEHR GUT – ocena na 
ekološkem testu – zelo  dobro

EPD
EPD - Za vse izdelke Knauf Insulation namenjene izolaciji ovoja stavb in notranjim 
aplikacijam so na voljo Okoljske deklaracije produktov – EPD - Environmental Product 
Declaration (Izjava tip I).

Izjava o deležu reciklaže 
Za kameni volno je na voljo izjava o deležu reciklaže (Izjava tip III). 
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Programska oprema, orodja in drugi 
pripomočki za lažje delo projektantov

KI ENERGIJA 
Knauf Insulation nudi projektantom lastno programsko opremo prilagojeno zahtevam PURESa za: 

• Izračun zakonsko obvezne gradbene fizike
• Izdelavo Energetske izkaznice

Na voljo na spletni strani www.knaufinsulation.si

BIM KNJIŽNICA  
Knauf Insulation nudi BIM knjižnice za svoje glavne izdelke in sisteme v programih ARHICad in 
Revit. Na voljo BIM izolacijske rešitve za: 

•  Izolacije za ravne in poševne strehe
•  Izolacije za fasade, predelne stene in kletne etaže
•  Izolacije za plošče, podne konstrukcije, stropove
•  Izolacije za vpihovanje
•  13 tipičnih vzorčnih konstrukcijskih sklopov
•  Sistemsko rešitev zelene strehe Urbanscape

Na voljo na spletni strani www.knaufinsulation.si

POPISNI TEKSTI  
Na naši spletni strani lahko nadete popisne tekste za vse gradbene konstrukcije z našo 
izolacijo in sicer so to: 

• zunanji zidovi
• poševne strehe nad ogrevanimi prostori
• ravne strehe nad ogrevanimi prostori
• stropne konstrukcije nad kletjo
• stropne konstrukcije proti neogrevanemu podstrešju
• podne konstrukcije
• notranje stenske konstrukcije

Na voljo na spletni strani www.knaufinsulation.si

PROGRAMSKA OPREMA,
ORODJA IN DRUGI PRIPOMOČKI

KI
ENERGIJA



DETAJLI
Knauf Insulation je pripravil velik nabor najrazličnejših detajlov 
gradbenih konstrukcij z izolacijskimi materiali v AutoCAD in pdf formatu. 
Detajle lahko najdete za naslednje gradbene konstrukcije: 

• Termotop
• poševne strehe
• ravne srehe
• zelene strehe Urbanscape®

• zunanje stene
• plošče proti neogrevanemu podstrešju
• podne konstrukcije
• stropovi garaž in kleti
• predelne stene

Na voljo na spletni strani www.knaufinsulation.si

EXPER-TEK
Knauf Insulation nudi tudi programsko opremo za izračune na področju 
tehničnih izolacij v dveh različicah in sicer: 

• Exper-teK LIGHT - hitri izračuni toplotnih izgub in stroškov energije
• Exper-teK PRO – napredni izračuni toplotnih izgub, stroškov energje, …

Na voljo na spletni strani www.knaufinsulation.si

ORODJE ZA NAKLONSKE STREHE
Naša nova napredna aplikacija za izris in izračun naklonskih plošč za 
ravne strehe nam omogoča, da vam hitro in natančno pripravimo izrise 
in svetujemo na tem področju.

Vabimo vas, da se s konkretnimi vprašanji in projekti obrnete na našo 
svetovalno službo. Kontakt v desnem okvirju.

ENERGIJSKI KALKULATOR
Podjetje Knauf Insulation ima na voljo tudi hitri enostavni kalkulator 
prihrankov energije, primeren predvsem za hitro oceno prihrankov pri 
sanacijah. 

Na voljo na spletni strani www.knaufinsulation.si

Za vse podrobne informacije, 
pomoč pri izračunih in tehnično 
svetovanje so vam na voljo naši 
strokovnjaki na 

e-pošti:  
svetovanje@knaufinsulation.com 

ali na svetovalnem telefonu:  
04 5114 105.



18

IZOLACIJA POŠEVNE STREHE

PREZRAČEVANA POŠEVNA STREHA 
(leseno ostrešje) 

Izvedba

Poševno streho lahko izoliramo z izolacijskimi materiali Knauf 
Insulation ter folijami Knauf Insulation.

1  Parna ovira KNAUF INSULATION Homeseal LDS 5

2  KNAUF INSULATION Filc za poševne strehe 
Unifit 032, Unifit 035, Unifit 037, Naturoll Plus

3  KNAUF INSULATION Filc za poševne strehe 
Unifit 032, Unifit 035, Unifit 037, Naturoll Plus

4  Paropropustna ter vodoodporna folija  
KNAUF INSULATION Homeseal LDS 0,04 FixPlus

PREZRAČEVANA POŠEVNA STREHA 
(leseno ostrešje na deskah) 

Izvedba

Poševno streho z lesenim ostrešjem lahko izoliramo z izolacijskimi 
materiali Knauf Insulation ter folijami Knauf Insulation.

1  Parna zapora KNAUF INSULATION Homeseal LDS 100

2  KNAUF INSULATION Filc za poševne strehe 
Unifit 032, Unifit 035, Unifit 037, Naturoll Plus

3  KNAUF INSULATION Filc za poševne strehe 
Unifit 032, Unifit 035, Unifit 037, Naturoll Plus

4  Deske in paropropustna ter vodoodporna folija  
KNAUF INSULATION Homeseal LDS 0,04 FixPlus

PRAKTIČNE IZOLACIJSKE REŠITVE
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NOVOGRADNJA
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4NOVOGRADNJA

Knauf Insulation kot ponudnik širokega spektra toplotnih izolacij, svetuje optimalne izolacijske 
rešitve za številne situacije. Širok asortiman produktov zagotavlja neodvisnost, korektnost in 
visoko strokovnost naših tehničnih rešitev. Bogate izkušnje in strokovno znanje želimo deliti z 
vami, ter vas na ta način opogumiti za uporabo najboljših izolacijskih rešitev v dani situaciji.



SANACIJA POŠEVNE STREHE Z ZUNANJE STRANI

Izvedba

Poševno streho lahko izoliramo z zunanje strani tudi z izolacijskimi 
materiali Knauf Insulation ter folijami Knauf Insulation. 
Izvedba predvideva kot zunanjo izolacijsko plast plošče iz kamene 
volne Termotop*.

1  Parna ovira KNAUF INSULATION Homeseal LDS 5

2  KNAUF INSULATION Filc za poševne strehe  
Unifit 032, Unifit 035, Unifit 037, Naturoll Plus

3  Termotop

4  Paropropustna ter vodoodporna folija  
KNAUF INSULATION Homeseal LDS 0,04 FixPlus

SANACIJA POŠEVNE STREHE Z NOTRANJE STRANI

Izvedba

Poševno streho z lesenim ostrešjem lahko izoliramo z izolacijskimi 
materiali Knauf Insulation ter folijami Knauf Insulation.

1  Parna ovira KNAUF INSULATION Homeseal LDS 5

2  KNAUF INSULATION Filc za poševne strehe  
Unifit 032, Unifit 035, Unifit 037, Naturoll Plus

3  KNAUF INSULATION Filc za poševne strehe  
Unifit 032, Unifit 035, Unifit 037, Naturoll Plus

4  Paropropustna ter vodoodporna folija  
KNAUF INSULATION Homeseal LDS 0,04 FixPlus

1
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IZOLACIJA TAL  
NA NEOGREVANEM PODSTREŠJU

Kadar smo v situaciji, ko želimo izolirati podstrešje, ki bo v osnovi služilo 
za občasno servisiranje in odlaganje lažjih stvari, lahko uporabimo 
izdelek KNAUF INSULATION Pohodna talna plošča DF.

1  zaključne letve

2  pohodni sloj (OSB plošča, LSB plošča ...)

3  KNAUF INSULATION Pohodna talna plošča DF 

4  KNAUF INSULATION Robni trak DL

5  folija KNAUF INSULATION Homeseal LDS 100

6  AB plošča

PRAKTIČNE IZOLACIJSKE REŠITVE
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IZOLACIJA KONTAKTNE FASADE

FASADNE IZOLACIJSKE LAMELE FKL

KNAUF INSULATION Lamela za kontaktne fasade FKL je 
primerna predvsem za izolacijo novogradenj, pa tudi pri sanacijah, kjer 
je kvaliteta podlage dovolj dobra. 

Njihova posebnost so pravokotno orientirana vlakna, kar jim zagotavlja 
veliko razplastno trdnost in posledično vgradnjo samo z lepljenjem 
po celotni površini. Dodatno sidranje pri novogradnjah (oz. ustrezno 
nosilnih podlagah) do debeline 16 cm in višinah objektov do 20 m zato 
ni potrebno. Izjema so lahko področja z veliko vetrno obremenitvijo.

1  Polyfoam Ultragrip

2  osnovni zid

3  osnovni robni profil

4  KNAUF INSULATION FKL

5  diagonalna ojačitev

6  kotna ojačitev

7  armirni sloj

8  zaključni fasadni sloj

FASADNE IZOLACIJSKE PLOŠČE FKD-S Thermal 

Fasadne plošče Knauf Insulation FKD-S so primerne predvsem za 
energetske sanacije fasad obstoječih objektov, pa tudi vseh novogradenj, 
kjer se pojavi potreba ali želja po dodatnem mehanskem pritrjevanju oz. 
izboljšani toplotni prevodnosti izolacijskega materiala. Posebnost plošč 
FKD-S so izboljšana toplotna izolativnost (toplotna prevodnost 
0,036), priročne dimenzije, majhna teža ter dobre mehanske 
lastnosti.

1  Prizidek fasade (XPS)

2  osnovni zid

3  osnovni robni profil

4  KNAUF INSULATION FKD-S Thermal 

5  fasadno pritrdilo

6  diagonalna ojačitev

7  kotna ojačitev

8  armirni sloj

9  zaključni fasadni sloj

KNAUF INSULATION Lamelo za kontaktno fasado FKL (FPPL) 

priporočamo zlasti za novogradnje, zaradi dobre vzdolžne 

upogljivosti pa so lamele primerne tudi za toplotno izolacijo 

fasad z okroglinami ter ostalih polkrožnih, ovalnih ali 

stolpičastih arhitekturnih elementov.

Stari neizolirani objekti imajo izredno slabo izolativnost zunanjih 

sten in dotrajano stavbno pohištvo. Rezultat je katastrofalna 

poraba energije za ogrevanje in v kolikor obstaja najmanša 

možnost se je potrebno lotiti prenove. Nujen ukrep prenove je 

dodatna izolacija zunanjih zidov oz. sanacija fasade. Priporočamo 

KNAUF INSULATION Plošč za kontaktno fasado FKD-S Thermal.
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PRAKTIČNE IZOLACIJSKE REŠITVE

IZOLACIJA PREZRAČEVANE FASADE

IZOLACIJA PREZRAČEVANE FASADE  
S KAMENO VOLNO KNAUF INSULATION 

Uporaba

Optimalna izbira pri izvedbi izolacije prezračevane fasade so 
plošče KNAUF INSULATION Plošče za prezračevane fasade 
NaturBoard Venti. Vgrajujemo jih lahko ne glede na število etaž in 
vrste fasadnih oblog v sistemu prezračevane fasade. Plošče NaturBoard 
VENTI so lahko prevlečene s črnim ali belim steklenim voalom. Ta je še 
posebej pomemben v primeru izoliranja višjih objektov ali v primeru 
prisotnosti močnejšega strujanja zraka. Razred negorljivosti: A1.

IZOLACIJA PREZRAČEVANJE FASADE  
S STEKLENO VOLNO KNAUF INSULATION 

Uporaba

Za izolacijo zunanjih sten pod fasadnimi oblogami iz kamna, silikatne 
opeke, pločevine… v sistemu prezračevane fasade lahko uporabljamo 
tudi fasadne izolacijske plošče KNAUF INSULATION Plošča za 
prezračevane fasade TP 435 B ali Mineral Plus EXT 035. 
Vgrajujemo jih brez omejitve števila etaž. Plošče so prevlečene s črnim 
steklenim voalom, kar površino izolacije delno mehansko utrdi in zaščiti 
pred strujanjem zraka. Plošča ima toplotno prevodnost (λ) 0,034 
ter razred negorljivosti A1.



IZOLACIJA TAL

IZOLACIJA TAL MED ETAŽAMI 

Izolacija tal med etažami opravlja v prvi vrsti zvočno izolativno funkcijo, 
v smislu izolacije pred udarnim zvokom, lahko pa tudi funkcijo toplotne 
izolativnosti in zaščite pred hrupom. Glede na obremenitev medetažnih 
konstrukcij nudimo dva tipa izolacijskih plošč.

Izolacijska plošča za zmerne tlačne obremenitve 

KNAUF INSULATION Talna plošča NaturBoard TP

Izolacijske plošče za večje tlačne obremenitve in večje debeline 

izolacijskih slojev KNAUF INSULATION Talna plošča NaturBoard TPS

1  zaključne letve

2  pohodni sloj (parket, keramika, ...)

3  mikroarmiran cementni estrih

4  PE folija

5  KNAUF INSULATION Robni trak DL

6  KNAUF INSULATION Talna plošča NaturBoard TP, NaturBoard TPS

7  AB plošča

IZOLACIJA RAVNE STREHE

Uporaba

V sistem zatesnjene ravne strehe vgrajujemo kameno volno 
SmartRoof Thermal in SmartRoof Top. Podložne plošče SmartRoof 
Thermal in pohodne plošče SmartRoof Top zagotavljajo kompletno 
toplotno, požarno in zvočno zaščito vsake ravne strehe. Plošče so 
visoke volumske gostote in so mehansko odporne na vse predvidene 
obremenitve pri izvedbi in uporabi.

1  parna zapora

2  KNAUF INSULATION Plošča za ravne strehe SmartRoof Thermal

3  KNAUF INSULATION Plošča za ravne strehe SmartRoof Top

4  folija za zatesnitev – hidroizolacija

5  Dodatno so lahko plošče SmartRoof Top CTF 1 rezane v naklonu, 
kar pomeni zagotavljanje odvodnjavanja, če osnovna streha oz. 
konstrukcija nima naklona.

V primeru dodatnih mehanskih obremenitev na ravni strehi 
(sončne celice, klimatske in ostale hladilne naprave oz. vzdrževalne poti) 
lahko toplotno izolacijo kombiniramo s ploščami SmartRoof Hard. Ta je kot 
pohodni sloj izredno mehansko odporen in zagotavlja dolgotrajno kvaliteto 
slojev, kljub pogostim obremenitvam.
 
1  parna zapora

2  KNAUF INSULATION Plošča za ravne strehe SmartRoof Thermal

3  KNAUF INSULATION SmartRoof Hard

4  ločilni sloj (če je potreben)

5  folija za zatesnitev - hidroizolacija
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ZDRAVJE IN EKOLOGIJA
Podjetje Knauf Insulation je eden največjih svetovnih proizvajalcev izolacijskih materialov. Na preko 30 proizvodnih lokacijah,  
s 5.500 zaposlenimi in več kot 60-letno tradicijo proizvajamo izolacijske materiale iz kamene, steklene in lesne volne ter tako trgu 
nudimo celovite izolacijske rešitve. Vgradnja plošč KNAUF INSULATION omogoča zdravo in prijetno bivanje, saj njihove lastnosti 
izboljšujejo mikroklimo v prostoru ter hkrati zagotavljajo odlično toplotno, zvočno in protipožarno izolacijo. Z vgradnjo izolacijskih 
materialov KNAUF INSULATION povečujemo energetsko učinkovitost stavb in prispevamo k manjšemu obremenjevanju okolja.

Navodila so splošna in so prikaz trenutnega stanja tehnike in znanja in so namenjena splošni uporabi. Zaradi posebnosti posameznih primerov se lahko prilagajajo, 
istočasno pa je vedno potrebno upoštevati še tehnične lastnosti in navodila vseh pripadajočih materialov ter nacionalne standarde in predpise. V nobenem primeru   
ne odgovarjamo za nobeno škodo, ki bi naj izhajala iz uporabe navodil.

KNAUF INSULATION, d.o.o., 
Škofja Loka, Trata 32, 
4220 Škofja Loka, Slovenija

Telefon: +386 (0)4 5114 000
E-mail: prodaja.slovenia@knaufinsulation.com
 svetovanje@knaufinsulation.com

www.knaufinsulation.si

TUKAJ SMO ZA VAS!


