
 

JE IZOLACIJA LAHKO “VROČA” TEMA? 

Ob izdaji prve številke novic nove generacije iz podjetja Knauf Insulation smo razmišljali, kako 

vam to, na prvi pogled suhoparno temo približati. Pa smo si rekli – če je pred leti celo ameriški 

predsednik Obama izjavil, da izolacija postaja “SEXI” tema, potem smo v to toliko bolj prepričani 

tudi sami. Odslej vam bomo z zanimivimi informacijami z našega področja 3x letno skušali 

dokazati, da je temu res tako. Zato bodite pozorni vedno, kadar vas po e-pošti dosežejo naše 

KNAUFICE. 

1. KAKŠNE NOVOSTI PRINAŠA NOVA SMERNICA O POŽARNI VARNOSTI  

 

 



Zakoni in predpisi so običajno naporno branje, a vendarle je pomembno, da jih poznamo. Nova 

Smernica o požarni varnosti v stavbah prinaša kar nekaj novosti. Bistvene spremembe, ki jih 

prinaša nova zakonodaja se nanašajo na: 

 

 kontaktne fasade (ETICS) – zaostritev požarne varnosti z uporabo negorljivih materialov 

na zunanjih stenah (40 cm negorljive bariere na celotnem obodu stavbe, nad 22 m v 

celoti negorljiva izolacija). 

 Prezračevane fasade – negorljiva izolacija, dodatne zahteve pri etažnih prekinitvah. 

 Lesene fasade – negorljiva izolacija, dodatne zahteve pri etažnih prekinitvah. 

 Ravne strehe – negorljiva izolacija (npr. pri trapezni pločevini). 

 Poševne strehe – negorljiva izolacija (npr. pri lesenem ostrešju). 

 Stropovi – negorljive obloge (npr. izolacija pri garažah, kleteh). 

 

Podrobnosti na to temo pa najdete na spodnjem Webinarju – lahko ga poslušate z našo razlago 

ali le preletite najpomembnejše izpostavitve v prezentaciji. V dobrih 10 minutah boste izvedeli 

vse najpomembnejše novosti. 

 

 

 

Knauf Insulation Webinar - požarna varnost 

Primož Bernard, d.i.s. 

Vodja tehnične podpore, predavatelj 

 

http://www.kistv.si/webinarji/splosna-1/knauf-insulation-webinar-pozarna-varnost-11.html


2. POZOR - NOV PRODUKT ZA IZOLACIJO KONTAKTNIH FASAD  

 

 

     Že znanim produktom Knauf Insulation za izolacijo fasad: 

 ploščam Smartwall N C1 in FKD-S Thermal ter  

 lamelam FKL,  

sta se pred kratkim pridružila še dva izdelka z izjemnimi lastnostmi: 

 FKD-N Thermal (za kontaktne fasade, za sanacije, toplotna prevodnost 0,034 mm, na 

voljo v debelini 150 mm, za doseganje pogojev Eko sklada). 

 

 FB N (požarne bariere pri kontaktnih fasadah, toplotna prevodnost 0,034, na voljo v 

debelinah 135 mm, 155 mm, 170 mm, skladno z novo požarno zakonodajo in pogoji 

EKo sklada). 

 

 

 

https://www.knaufinsulation.si/remote_product/3392
https://www.knaufinsulation.si/remote_product/3460


3. NARAVNO JE “IN”  

 

 

V letu, ki smo ga pravkar zaključili, smo vam lahko ponudili razširjen izbor izolacijskih materialov 

v kvaliteti ECOSE. Stekleni volni, kjer naša vlakna že več kot 10 let veže naravno vezivo ECOSE, 

smo namreč priključili vse izolacijske material iz kamene volne, ki so namenjeni notranjim 

izolacijam. Najdete jih pod imenom NaturBoard. S tem smo naredili korak naprej v smislu 

kakovosti notranjega zraka v prostorih ter kakovosti bivanja nasploh. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.knaufinsulation.si/
https://www.knaufinsulation.si/


4. PRIHAJA LEGENDA O MINERALNI VOLNI  

 

 

Veseli smo, da bomo v tem letu na pomen naravnega izbora materialov v povezavi z napredno 

tehnologijo lahko kupce opozorili z atraktivno kampanjo, ki je plod mednarodnega sodelovanja 

in smo jo poimenovali Legenda o mineralni volni. Že kmalu jo boste lahko zasledili na naših 

televizijah, kot spletno komunikacijo, temo na družabnih omrežjih, opazili pa jo boste lahko 

tudi v trgovinah. Rdeča nit je naš novi akcijski slogan: KNAUF INSULATION - MOČ NARAVNE 

IZOLACIJE. 

 

             

https://www.youtube.com/watch?v=tyH8UtfAjHw&feature=youtu.be


5. KAKO DO SUBVENCIJ EKO SKLADA 

 

 

Pred kratkim je Eko sklad nekoliko spremenil zahteve  za izpolnjevanje pogojev za pridobitev 

subvencije. Mi smo njihove zahteve v zvezi z izolacijo zbrali v posebni brošuri, kjer najdete 

zahtevane materiale in ustrezne debeline za vse aplikacije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.knaufinsulation.si/sites/ki_si/files/images/prospekti/EKO%20SKLAD/KI-BROSURA%20EKO%20SKLAD-2020.pdf


6. KNAUF INSULATION EXPERIENCE CENTER – 1. leto delovanja  

 

 

Prepričani smo, da ste seznanjeni z dejstvom, da je Knauf Insulation lani v Škofji Loki zgradil in 

namenu predal demonstracijsko-izobraževalni center, namenjen praktičnemu treningu 

pravilne izvedbe izoliranja za vse deležnike s poudarkom na izvajalcih, ter na drugi strani 

strokovni in splošni javnosti z namenom dvigovanja poznavanja teme energetske učinkovitosti, 

požarne varnosti in trajnostne gradnje. Center je v prvem letu delovanja realiziral kar 220 

dogodkov različnih formatov – od mednarodnih konferenc pa do internih delavnic – s skupno 

7500 udeleženci. 

Najpomembnejši dosežki: 

 KIEXC je v mesecu po odprtju prejel najvišji - platinasti certifikat DGNB in s tem postal 
prva slovenska novogradnja s tem certifikatom. 

 KIEXC je pilotni projekt Evropske komisije pri pripravi novih smernic trajnostne gradnje 
Level(s). 

 Prav tako je KIEXC pilotni projekt za pripravo slovenskih smernic trajnostne gradnje v 
okviru Ministrstva za okolje in prostor. 

 KIEXC ima pridobljen tudi certifikat ACTIVE HOUSE. 
 Med drugim je KIEXC  prejel tudi nagrado Open House za svoj prispevek k energetsko 

učinkoviti trajnostni gradnji in za doprinos k odlični arhitekturi. 

 

 

 

http://kiexperience.org/si/
https://www.facebook.com/knaufinsulationslovenija/
https://www.linkedin.com/showcase/knauf-insulation-slovenija/
https://www.youtube.com/user/knaufinsulationslo
https://www.instagram.com/knaufinsulationslovenija/

