
1. LES in MINERALNA IZOLACIJA – NAJBOLJŠI PAR

Masivni les ne spada med toplotne izolatorje, saj njegova toplotna prevodnost ni zadosti 
nizka in bi bila ob vedno strožjih zahtevah njegova poraba ali potrebna debelina 
konstrukcije prevelika in neracionalna. Zato se v praksi poslužujemo namensko veliko 
učinkovitejših izolacijskih materialov.

Različni toplotno-izolacijski materiali imajo zelo različne lastnosti. Različni toplotno-izolacijski materiali imajo zelo različne lastnosti. Večina teh izolacij je 
gorljivih, zato se jim mora dodajati razne kemične dodatke za težjo vnetljivost oz. 
gorljivost (vendar so kljub temu gorljivi), eni so bolj, drugi slabše toplotno in zvočno 
izolativni, nekateri so zelo prepustni, drugi pa zelo nepropustni za prehajanje vodne pare. 
Glede na tehnično-zakonodajne predpise in smernice lahko sklenemo, da je najbolj 
optimalno uporabljati take gradbene materiale in rešitve, s katerimi čim bolj 
vsestransko in celovito na en mah zadostimo vsem bistvenim zahtevam. Zato lahko 
zaključimo, da je zaključimo, da je mineralna izolacija Knauf Insulation prava izolacija za lesene, 
skeletne in montažne stavbe. 

Enostavna izolacija stropov garaž in kleti z lamelami CLT C1 Thermal.

Garaže in kleti so običajno neogrevani prostori, zato lahko izolacijo bivalnega dela objekta 
izvedemo s preprostim ukrepom izolacije stropov proti ogrevanim prostorom. Na ta način 
lahko skupaj z izolacijo fasade in strehe celovito energetsko izoliramo ovoj stavbe.

Z negorljivimi izolacijskimi lamelami Knauf Insulation CZ negorljivimi izolacijskimi lamelami Knauf Insulation CLT C1 Thermal lahko 
izvedemo hitro in učinkovito energetsko sanacijo ovoja. Lamele imajo poseben 
dekorativen obrizg in zato dodatne obdelave ne potrebujejo. Ukrep je preprost za 
izvedbo in ga lahko, poleg kvalificiranih izvajalcev,  izvedejo tudi domači mojstri.

2. IZOLACIJA STROPOV GARAŽ IN KLETI - Brez hladnih tal in za večjo 
energetsko učinkovitost 

3. KI BODI IZOLIRAN

Za vas smo pripravili zabavno izobraževalno orodje, kjer se lahko na atraktiven način 
poučite o pravilnih postopkih sestavljanja izolacijskih slojev skupaj s pripadajočimi 
potrebnimi dodatnimi materiali. Le pravilna izvedba nam namreč daje zagotovilo, da bo 
izolacija dejansko delovala in nam prinašala pričakovane učinke.

4. NOVO – Našim izdelkom iz steklene volne Knauf Insulation ECOSE® 
podeljen znak DECLARE

Številnim certifikatom in znakom, ki jih prejema izolacija ECOSE že zadnjih 10 let (med 
drugim tudi Eurofinsov Indoor Air Comfort, ki potrjuje pomemben prispevek te 
izolacije h kakovosti notranjega zraka), so bili omenjeni izdelki pred kratkim certificirani 
tudi z znakom DECLARE. 

Da proizvod lahko prejme znak Da proizvod lahko prejme znak DECLARE, mora prestati neodvisne in natančne 
forenzične preskuse, ki zagotavljajo, da ne vsebujejo škodljivih ali nezdravih kemičnih 
sestavin. Znak DECLARE je pomemben javni zapis, ki razkriva vsako sestavino naše 
nekaširane steklene mineralne volne, izdelane po postopku ECOSE®.

Ponosni smo, da so naši izdelki prvi izdelki iz mineralne volne v rolah in ploščah 
v Evropi, ki jim je uradno podeljen znak DECLARE, kar pomeni velik korak naprej 
na poti do zdravega bivanja in dobrega počutja v stavbah.

5. AHK Nagrada za energetsko učinkovitost

Naš Knauf Insulation Experience Center je prejel nagrado Slovensko-nemške 
gospodarske zbornice za energetsko učinkoviti projekt nemškega podjetja v 
Sloveniji. Center sam je grajen v nizko-energijskem standardu, njegovo ogrevanje pa je 
izvedeno s pomočjo uporabe odpadne toplote iz proizvodnje. Center je sicer prva 
slovenska novozgrajena stavba, ki je bila trajnostno certificirana (2018). Prejela je 
namreč platinasti DGNB certifikat. Projekt je bil v času svojega nastanka tudi pilotni 
projekt Evropske komisije pri pripravi evropskih smernic za trajnostno gradnjo Level(s).

5. AHK Nagrada za energetsko učinkovitost

Naši štirje stebri trajnostnega razvoja v praksi:

1. Postaviti ljudi na prvo mesto

3. Krožno gospodarstvo 4. Boljše stavbe

2. Brezoglična družba

http://kiexperience.org/e_files/news/Lesena%20gradnja%20dolgi%20-%20urejeno2021.pdf
http://www.kistv.si/video/postopki-izoliranja-1/izolacija-stropov-garaz-in-kleti-lamele-clt-c1-thermal-100.html
https://app.kiexperience.org/
https://www.knaufinsulation.si/novice/steklena-mineralna-volna-knauf-insulation-ecoser-ima-znak-declare

