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1.1. ETICS FASADNI SISTEM Z LAMELAMI KAMENE VOLNE FKL 
 

Izvedba kontaktno tankoslojnega fasadnega sistema s fasadnimi 
lamelami iz kamene volne, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 
13501-1, toplotna prevodnost λd = 0,040 W/mK, klasifikacijska 
oznaka izolacijskega materiala:  MW-EN 13162-T5-DS(TH)-TR80-
WS-MU1, npr. Knauf Insulation FKL, debelina lamel (VSTAVI 
VREDNOST v cm) glede na preračun gradbene fizike. Pred 
pričetkom del je potrebno preveriti kvaliteto in ravnost podlage ter 
izvesti vsa pripravljalna dela. 
 
Pri izvedbi je potrebno upoštevati tehnično smernico za  izvedbo 
kontaktnih toplotno izolacijskih fasadnih sistemov TS PFSTI 01 
(verzija 02/2020), skladno s tehničnimi navodili ponudnika 
fasadnega sistema.  
 
Vrstni red izvedbe: 
- vgradnja toplotno izolacijskih lamel iz mineralne kamene volne 
oznake FKL; izvedba lepljenja po celi površini izolacije z gradbenim 
lepilom ponudnika fasadnega sistema s poudarkom na vtiranju 
lepilne malte v vlakna kamene volne. 
Dodatno mehansko pritrjevanje ni potrebno na stabilnih in dobro 
oprijemljivih podlagah do debeline izolacije 20 cm in višine objektov 
20 m (izjema so AB in lesene podlage in območja s povečano 
vetrno obremenitvijo, v takšnih primerih je potrebno izolacijo 
dodatno mehansko utrditi z minimalno 6 sidrnimi vijaki na m2 fasade 
skladno s tehnično smernico TS PFSTI 01 (verzija 02/2020), 
primeren tip pritrdila npr. Knauf Insulation PSK+P ustrezne dolžine) 
- nanos osnovnega ometa debeline 4 do 6 mm, v katerega se v 
zunanjo tretjino vtisne sistemska alkalno odporna armirna mrežica 
iz steklenih vlaken ustrezne gramature 
- nanos premaza z emulzijo za izenačitev vpojnosti podlage pred 
nanosom zaključnega ometa 
- nanos zaključnega ometa: silikatni, silikonski ali kombinacija 
silikatno-silikonskega ometa ustrezne zrnatosti, barva in zrnatost po 
izboru projektanta 
 
Cena vključuje dobavo in vgradnjo posameznih komponent 
fasadnega sistema (kotni in odkapni profili, pvc priključni okenski 
profili, vogalniki, alu oz. pvc podzidni profili, diagonalne mrežice ob 
odprtinah,…)  ter vseh ostalih potrebnih elementov.  
 
 
              m2   cena  _____                   skupaj  ___     ____ 
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1.2. ETICS FASADNI SISTEM S PLOŠČAMI KAMENE VOLNE FKD-S Thermal 
 

Izvedba kontaktno tankoslojnega fasadnega sistema s fasadnimi 
ploščami iz kamene volne, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 
13501-1, toplotna prevodnost  λd = 0,035 W/mK, klasifikacijska 
oznaka izolacijskega materiala: MW-EN13162-T5-DS(TH)-
CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1; npr. Knauf Insulation FKD-S 
Thermal, debelina izolacijske plošče (VSTAVI VREDNOST v cm) 
glede na preračun gradbene fizike. Pred pričetkom del je potrebno 
preveriti kvaliteto in ravnost podlage ter izvesti vsa pripravljalna 
dela. 
 
Pri izvedbi je potrebno upoštevati tehnično smernico za  izvedbo 
kontaktnih toplotno izolacijskih fasadnih sistemov TS PFSTI 01 
(verzija 02/2020), skladno s tehničnimi navodili ponudnika 
fasadnega sistema.  
 
Vrstni red izvedbe: 
- vgradnja toplotno izolacijskih plošč iz mineralne kamene volne 
oznake FKD-S Thermal; plošče se lepijo pasovno po obodu in v 
sredini (min. 40% pokritost površine plošče z lepilno malto) in 
dodatno mehansko pritrdijo s sidrnimi vijaki po sistemu W, število 
sidrnih vijakov minimalno 6 na m2 fasade oz. skladno s tehnično 
smernico TS PFSTI 01. Priporoča se sistem sidranja s poglobitvijo 
in prekritjem z namenskim pokrivnim čepom, primeren tip pritrdila 
npr. Knauf Insulation PPV ustrezne dolžine 
- nanos osnovnega ometa debeline 4 do 6 mm, v katerega se v 
zunanjo tretjino vtisne sistemska alkalno odporna armirna mrežica 
iz steklenih vlaken ustrezne gramature 
- nanos premaza z emulzijo za izenačitev vpojnosti podlage pred 
nanosom zaključnega ometa 
- nanos zaključnega ometa: silikatni, silikonski ali kombinacija 
silikatno-silikonskega ometa ustrezne zrnatosti, barva in zrnatost po 
izboru projektanta 
 
Cena vključuje dobavo in vgradnjo posameznih komponent 
fasadnega sistema (kotni in odkapni profili, pvc priključni okenski 
profili, vogalniki, alu oz. pvc podzidni profili, diagonalne mrežice ob 
odprtinah,…)  ter vseh ostalih potrebnih elementov. 
 
 
              m2   cena  _____                   skupaj  ___     ____ 
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1.3. ETICS FASADNI SISTEM S PLOŠČAMI KAMENE VOLNE FKD-N Thermal 
 

Izvedba kontaktno tankoslojnega fasadnega sistema s fasadnimi 
ploščami iz kamene volne, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 
13501-1, toplotna prevodnost  λd = 0,034 W/mK, klasifikacijska 
oznaka izolacijskega materiala: MW-EN13162-T5-DS(TH)-
CS(10)25-TR7,5-WS-WL(P)-MU1; npr. Knauf Insulation FKD-N 
Thermal, debelina izolacijske plošče 150 mm glede na preračun 
gradbene fizike. Pred pričetkom del je potrebno preveriti kvaliteto in 
ravnost podlage ter izvesti vsa pripravljalna dela. 
 
Pri izvedbi je potrebno upoštevati tehnično smernico za  izvedbo 
kontaktnih toplotno izolacijskih fasadnih sistemov TS PFSTI 01 
(verzija 02/2020), skladno s tehničnimi navodili ponudnika 
fasadnega sistema.  
 
Vrstni red izvedbe: 
- vgradnja toplotno izolacijskih plošč iz mineralne kamene volne 
oznake FKD-N Thermal; plošče se lepijo pasovno po obodu in v 
sredini (min. 40% pokritost površine plošče z lepilno malto) in 
dodatno mehansko pritrdijo s sidrnimi vijaki po sistemu W, število 
sidrnih vijakov minimalno 6 na m2 fasade oz. skladno s tehnično 
smernico TS PFSTI 01. Priporoča se sistem sidranja s poglobitvijo 
in prekritjem z namenskim pokrivnim čepom, primeren tip pritrdila 
npr. Knauf Insulation PPV ustrezne dolžine 
- nanos osnovnega ometa debeline 4 do 6 mm, v katerega se v 
zunanjo tretjino vtisne sistemska alkalno odporna armirna mrežica 
iz steklenih vlaken ustrezne gramature 
- nanos premaza z emulzijo za izenačitev vpojnosti podlage pred 
nanosom zaključnega ometa 
- nanos zaključnega ometa: silikatni, silikonski ali kombinacija 
silikatno-silikonskega ometa ustrezne zrnatosti, barva in zrnatost po 
izboru projektanta 
 
Cena vključuje dobavo in vgradnjo posameznih komponent 
fasadnega sistema (kotni in odkapni profili, pvc priključni okenski 
profili, vogalniki, alu oz. pvc podzidni profili, diagonalne mrežice ob 
odprtinah,…)  ter vseh ostalih potrebnih elementov. 
 
 
              m2   cena  _____                   skupaj  ___     ____ 
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1.4. ETICS FASADNI SISTEM S PLOŠČAMI KAMENE VOLNE SMARTWALL N C1 
 

Izvedba kontaktno tankoslojnega fasadnega sistema s fasadnimi 
ploščami iz kamene volne, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 
13501-1, toplotna prevodnost  λd = 0,034 W/mK, klasifikacijska 
oznaka izolacijskega materiala: 
MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)25-TR7,5-WS-WL(P)-MU1; npr. 
Knauf Insulation SMARTWALL N C1, debelina izolacijske plošče 
(VSTAVI VREDNOST v cm) glede na preračun gradbene fizike. 
Pred pričetkom del je potrebno preveriti kvaliteto in ravnost podlage 
ter izvesti vsa pripravljalna dela. 
 
Pri izvedbi je potrebno upoštevati tehnično smernico za  izvedbo 
kontaktnih toplotno izolacijskih fasadnih sistemov TS PFSTI 01 
(verzija 02/2020), skladno s tehničnimi navodili ponudnika 
fasadnega sistema.  
 
Vrstni red izvedbe: 
- vgradnja toplotno izolacijskih plošč iz mineralne kamene volne 
oznake SMARTWALL N C1; plošče se lepijo pasovno po obodu in v 
sredini (min. 40% pokritost površine plošče z lepilno malto) in 
dodatno mehansko pritrdijo s sidrnimi vijaki po sistemu W, število 
sidrnih vijakov minimalno 6 na m2 fasade oz. skladno s tehnično 
smernico TS PFSTI 01. Priporoča se sistem sidranja s poglobitvijo 
in prekritjem z namensko izolacijsko rondelo, primeren tip pritrdila 
npr. Knauf Insulation PPV ustrezne dolžine 
- nanos osnovnega ometa debeline 4 do 6 mm, v katerega se v 
zunanjo tretjino vtisne sistemska alkalno odporna armirna mrežica 
iz steklenih vlaken ustrezne gramature 
- nanos premaza z emulzijo za izenačitev vpojnosti podlage pred 
nanosom zaključnega ometa 
- nanos zaključnega ometa: silikatni, silikonski ali kombinacija 
silikatno-silikonskega ometa ustrezne zrnatosti, barva in zrnatost po 
izboru projektanta 
 
Cena vključuje dobavo in vgradnjo posameznih komponent 
fasadnega sistema (kotni in odkapni profili, pvc priključni okenski 
profili, vogalniki, alu oz. pvc podzidni profili, diagonalne mrežice ob 
odprtinah,…)  ter vseh ostalih potrebnih elementov. 
 
 
              m2   cena  _____                   skupaj  ___     ____ 
 
 

http://www.knaufinsulation.si


             POPISNI TEKSTI verzija 4/2021 

 
 

 
 

Knauf Insulation, d.o.o., 
industrija termičnih izolacij, Škofja Loka, Trata 32, 4220, Škofja Loka, Slovenija 

T: +386 (0) 4 5114 000 
F: +386 (0) 4 5114 194 

www.knaufinsulation.si 
Vpis: Okrožno sodišče v Kranju, Osnovni kapital: 5.000.000,00 EUR, Matična št.: 5591503000, Davčna št.: 62912488, ID: SI62912488 

 
1.5. TOPLOTNA IZOLACIJA PODZIDKA FASADE 
 

Izvedba toplotne izolacije podzidka fasade od vznožja objekta do 
višine odbojne vode min. 40 cm nad koto terena z izolacijskimi 
ploščami iz ekstrudiranega polistirena (XPS) z rebrasto strukturo, 
tlačna trdnost min. 300 kPa, toplotna prevodnost λd = 0,036 W/mK, 
dolgoročno absorpcijo vode WL(T) ≤ 0,7 %vol, klasifikacijska 
oznaka izolacijskega materiala: 
XPS-EN13164 -T1-CS(10\Y)300-WL(T)0,7-WD(V)3-TR100-MU150, 
debelina izolacijske plošče XPS (VSTAVI VREDNOST v cm) glede 
na preračun gradbene fizike. Pred pričetkom del je potrebno 
preveriti kvaliteto in ravnost podlage ter izvesti vsa pripravljalna 
dela. 
V ceni je potrebno upoštevati dobavo materiala in pri izvedbi 
upoštevati tehnično smernico za izvedbo kontaktnih toplotno 
izolacijskih fasadnih sistemov TS PFSTI 01 (verzija 02/2020 -
poglavje 8.2 in 8.6.3.4), skladno s tehničnimi navodili ponudnika 
fasadnega sistema.  
 
Faze izvedbe:  
- vgradnja toplotno izolacijskih plošč iz ekstrudiranega polistirena 
XPS, plošče se lepijo z nizko ekspandirano poliuretansko peno ali 
specialno cementno lepilno malto za območja odbojne vode na 
vertikalno hidroizolacijo, pasovno po obodu in v sredini (min. 40% 
pokritost površine plošče) in dodatno mehansko pritrdijo s sidrnimi 
vijaki nad območjem odbojne vode na višini 30 cm nad nivojem 
terena, uporabijo se minimalno 3 sidrni vijaki na tekoči meter oz. 
skladno s tehnično smernico TS PFSTI 01 (poglavje 8.6.3.4). 
- nanos osnovnega ometa, v katerega se v zunanjo tretjino vtisne 
sistemska alkalno odporna armirna mrežica iz steklenih vlaken 
ustrezne gramature 
- nanos premaza z emulzijo za izenačitev vpojnosti podlage pred 
nanosom zaključnega ometa 
- nanos zaključnega ometa: omet primeren za območje odbojne 
vode - mozaični dekorativni omet (kulirplast), zrnatost in barva po 
izboru projektanta 
 
V ceni je potrebno upoštevati dobavo vsega potrebnega materiala 
in dela, ki se izvajajo po navodilih ponudnika fasadnega sistema.    
 
 
              m2   cena  _____                   skupaj  ___     ____ 

 
 

http://www.knaufinsulation.si


             POPISNI TEKSTI verzija 4/2021 

 
 

 
 

Knauf Insulation, d.o.o., 
industrija termičnih izolacij, Škofja Loka, Trata 32, 4220, Škofja Loka, Slovenija 

T: +386 (0) 4 5114 000 
F: +386 (0) 4 5114 194 

www.knaufinsulation.si 
Vpis: Okrožno sodišče v Kranju, Osnovni kapital: 5.000.000,00 EUR, Matična št.: 5591503000, Davčna št.: 62912488, ID: SI62912488 

 
1.6 TOPLOTNA IZOLACIJA OKENSKIH ŠPALET 
 

Izvedba toplotne izolacije okenskih odprtin oz. špalet objekta s 
fasadnimi ploščami iz kamene volne, razred odziva na ogenj A1 po 
SIST EN 13501-1, toplotna prevodnost  λd = 0,039 W/mK, 
klasifikacijska oznaka izolacijskega materiala: 
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-TR15-WS-WL(P)-MU1; npr. Knauf 
Insulation FKD, debelina izolacijske plošče (20, 30 ali 40 mm -
VSTAVI VREDNOST v mm) glede na preračun gradbene fizike oz. 
glede na maksimalno razpoložljivost prostora. Pred pričetkom del je 
potrebno preveriti kvaliteto in ravnost podlage ter izvesti vsa 
pripravljalna dela. V ceni je potrebno upoštevati dobavo materiala in 
pri izvedbi upoštevati tehnično smernico za  izvedbo kontaktnih 
toplotno izolacijskih fasadnih sistemov TS PFSTI 01 (verzija 
02/2020 - poglavje 8.1), skladno s tehničnimi navodili ponudnika 
fasadnega sistema.  
 
Faze izvedbe: 
- vgradnja toplotno izolacijskih plošč iz mineralne kamene volne 
oznake FKD na predhodno pripravljeno površino špaletnih odprtin, 
izolacijske plošče se lepijo po celi površini z gradbenim lepilom 
ponudnika fasadnega sistema s poudarkom na vtiranju lepilne 
malte v vlakna kamene volne, dodatno mehansko pritrjevanje ni 
potrebno na stabilnih in dobro oprijemljivih podlagah 
- izvedba armiranja okenskih špalet in vogalov odprtin se vgrajuje 
pred nanosom osnovnega ometa na površino fasade z ločenim 
postopkom, skladno s poglavji 8.8.3 do 8.8.6 tehnične smernice TS 
PFSTI 
- nanos osnovnega ometa debeline 4 do 6 mm, v katerega se v 
zunanjo tretjino vtisne sistemska alkalno odporna armirna mrežica 
iz steklenih vlaken ustrezne gramature, pri čemer mora osnovni 
omet skupaj z armaturo vsaj 10 cm prekrivati armirno mrežo 
vogalnika 
- nanos premaza z emulzijo za izenačitev vpojnosti podlage pred 
nanosom zaključnega ometa 
- nanos zaključnega ometa: silikatni, silikonski ali kombinacija 
silikatno-silikonskega ometa ustrezne zrnatosti, barva in zrnatost po 
izboru projektanta 
 
V ceni je potrebno upoštevati dobavo vsega potrebnega materiala 
in dela, ki se izvajajo po navodilih ponudnika fasadnega sistema.    
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1.7 TOPLOTNA IZOLACIJA PREZRAČEVANIH FASAD 
 
Izvedba prezračevane fasade s toplotno, zvočno in protipožarno 
izolacijo iz mineralne volne skladno s poglavjem 2.4.1.5 tehnične 
smernice TSG-1-001:2019 - Požarna varnost v stavbah. 
 
 
OPCIJA A (plošče kamene volne Ecose NaturBoard VENTI - 
nekaširane): 
s ploščami iz mineralne kamene volne, razred odziva na ogenj A1 
po SIST EN 13501-1, toplotna prevodnost  λd = 0,035 W/mK, 
upornost  zračnemu toku AF ≥ 10 kPa.s/m2,  klasifikacijska oznaka  
izolacijskega materiala: MW-EN 13162-T5-WS-WL(P)-AF10-MU1, 
npr. Knauf Insulation NaturBoard VENTI, debelina izolacije 
(VSTAVI VREDNOST v cm) glede na preračun gradbene fizike. 
Pred pričetkom del je potrebno preveriti kvaliteto in ravnost podlage 
ter izvesti vsa pripravljalna dela. 
Na zunanji strani izolacijskih plošč NaturBoard VENTI se priporoča 
vgradnja ustrezne paropropustne, vodoodbojne folije (npr. 
Homeseal LDS 0,04 Fix Plus ) ali da se zunanja stran toplotne 
izolacije zaščiti z uporabo ustrezne paropropustne, vodoodbojne in 
UV odporne folije (npr. Homeseal LDS 0,02 UV Fix Plus).  
 
 
OPCIJA B (plošče kamene volne Ecose NaturBoard VENTI GVB – 
enostransko kaširane s črnim voalom): 
s ploščami iz mineralne kamene volne enostransko kaširane s 
črnim steklenim voalom, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 
13501-1, toplotna prevodnost  λd = 0,035 W/mK, upornost 
zračnemu toku AF ≥ 10 kPa.s/m2, klasifikacijska oznaka 
izolacijskega materiala: 
MW-EN 13162-T5-WS-WL(P)-AF10-MU1, npr. Knauf Insulation 
NaturBoard VENTI GVB, debelina izolacije (VSTAVI VREDNOST v 
cm) glede na preračun gradbene fizike. Pred pričetkom del je 
potrebno preveriti kvaliteto in ravnost podlage ter izvesti vsa 
pripravljalna dela. 
Dodatna pojasnila: toplotno izolacijske plošče so lahko kaširane s 
črnim steklenim voalom - oznaka GVB ali dobavljene kot 
nekaširane (NaturBoard VENTI) v primeru, da se zunanja stran 
toplotne izolacije zaščiti z uporabo ustrezne paropropustne, 
vodoodbojne folije (npr. Homeseal LDS 0,04 Fix Plus) ali da se 
zunanja stran toplotne izolacije zaščiti z uporabo ustrezne 
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paropropustne, vodoodbojne in UV odporne folije (npr. Homeseal 
LDS 0,02 UV Fix Plus).  
 
OPCIJA C (plošče steklene volne Ecose MINERAL PLUS EXT 035 
– enostransko kaširane s črnim voalom): 
s ploščami iz mineralne steklene volne enostransko kaširane s 
črnim steklenim voalom, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 
13501-1, toplotna prevodnost  λd = 0,035 W/mK, upornost 
zračnemu toku AF ≥ 8 kPa.s/m2, klasifikacijska oznaka 
izolacijskega materiala: MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AF8, npr. 
Knauf Insulation MINERAL PLUS EXT 035 , debelina izolacije 
(VSTAVI VREDNOST v cm) glede na preračun gradbene fizike. 
Pred pričetkom del je potrebno preveriti kvaliteto in ravnost podlage 
ter izvesti vsa pripravljalna dela. 
 
Dodatna pojasnila k opciji C: 
Toplotno izolacijske plošče iz steklene volne MINERAL PLUS    
EXT 035 so vedno že dobavljene s črnim steklenim voalom, stikov  
med voalom  na zunanji  strani ni možno trajno tesniti z lepilnim 
trakom (opcijsko se lahko uporabi lepilni trak LDS UV trak), zato se 
preko njih lahko vgradi paropropustna in vodoodbojna folija  (npr. 
Homeseal LDS  0,04 Fix Plus)  ali  vgradnja  paropropustne, 
vodoodbojne in UV odporne folije (npr. Homeseal LDS 0,02 UV Fix 
Plus).  
 
 
Izolacijske plošče mineralne volne se na nosilni zid mehansko 
pritrjujejo brez lepljenja z ustreznimi sidrnimi vijaki, število in 
razporeditev sidrnih vijakov je odvisna od višine in lege objekta, 
vrste in debeline izolacijskih plošč, sistema podkonstrukcije za 
zaključno fasadno oblogo; običajno zadoščajo 4 sidrni vijaki na 
ploščo oz. 6 pritrdil na m2 fasade, priporočajo se vijačna sidrna 
pritrdila s kovinskim pocinkanim vijakom, ki naj sega vsaj 30 mm v 
nosilno podlago, primeren tip sidrnega vijaka npr. Knauf Insulation 
PSV ustrezne dolžine. Za izolacijske plošče steklene volne s 
kaširnim zunanjim slojem, se poleg pritrdila PSV priporoča tudi 
vgradnja dodatne pritisne ploščice PSV premera 100 mm 
 
V ceni je potrebno upoštevati dobavo in vgradnjo toplotno 
izolacijskega materiala vključno s folijami in sidrnimi vijaki. Pri 
vgradnji potrebno upoštevati tehnična navodila dobavitelja 
posameznega materiala. 
 
 
              m2   cena  _____                   skupaj  ___     ____ 
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2.1  TOPLOTNA IZOLACIJA LAHKE POŠEVNE STREHE – KLASIČNA VGRADNJA 
           IZ NOTRANJE STRANI 
 

Dobava in vgradnja izolacijskega materiala iz mineralne volne za 
toplotno, požarno in zvočno izolacijo poševne strehe, izvedba na 
način iz notranje strani, vgradnja izolacije med leseno konstrukcijo 
ostrešja (med špirovci) in dodatna vgradnja pod špirovci: 
 
 
OPCIJA A (plošče kamene volne med špirovci, pod njimi vgradnja 
izolacijskega filca steklene volne): 
- vgradnja prvega sloja toplotne izolacije med špirovci s 
samonosnimi ploščami mineralne kamene volne, razred odziva na 
ogenj A1 po SIST EN 13501-1, toplotna prevodnost λd = 0,035 
W/mK, klasifikacijska oznaka izolacijskega materiala: 
MW-EN 13162-T5-WS-WL(P)-AF10-MU1, npr. Knauf Insulation    
NaturBoard VENTI, debelina izolacijske plošče (VSTAVI 
VREDNOST v cm) glede na višino špirovca, da se zapolni celoten 
prostor med špirovci, izolacija se vgrajuje tesno brez večjih reg s 
cca 1 cm nadmere glede na razmik med sosednjima špirovcema 
- vgradnja drugega sloja toplotne izolacije pod špirovci; pod špirovci 
se najprej namesti kovinsko ali leseno podkonstrukcijo (odvisno od 
vrste notranje zaključne obloge), med katero se vgradi izolacijski filc 
iz mineralne steklene volne Knauf Insulation Ecose, razred odziva 
na ogenj A1 po SIST EN 13501-1, toplotna prevodnost λd = 0,035 
W/mK, klasifikacijska oznaka izolacijskega materiala: 
MW-EN 13162-T2-AF5-MU1, npr. Knauf Insulation UNIFIT 035, 
debelina izolacije (VSTAVI VREDNOST v cm) glede na preračun 
gradbene fizike. 
 
 
OPCIJA B (izolacijski filc steklene volne med in pod špirovci): 
- vgradnja prvega sloja toplotne izolacije med špirovci z izolacijskim 
filcem iz mineralne steklene volne Knauf Insulation Ecose, razred 
odziva na ogenj A1 po SIST EN 13501-1, toplotna prevodnost λd = 
0,035 W/mK, klasifikacijska oznaka izolacijskega materiala:  
MW-EN 13162-T2-AF5-MU1, npr. Knauf Insulation UNIFIT 035, 
debelina izolacije (VSTAVI VREDNOST v cm) glede na višino 
špirovca, da se zapolni celoten prostor med špirovci, izolacija se 
vgrajuje tesno brez večjih reg s cca 2 cm nadmere glede na razmik 
med sosednjima špirovcema 
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- vgradnja drugega sloja toplotne izolacije pod špirovci; pod špirovci 
se najprej  namesti  kovinsko ali leseno podkonstrukcijo (odvisno od 
vrste notranje zaključne obloge), med katero se vgradi izolacijski filc 
 
iz mineralne steklene volne Knauf Insulation Ecose, razred odziva 
na ogenj A1 po SIST EN 13501-1, toplotna prevodnost λd = 0,035 
W/mK, klasifikacijska oznaka izolacijskega materiala: 
MW-EN 13162-T2-AF5-MU1, npr. Knauf Insulation UNIFIT 035, 
debelina izolacije (VSTAVI VREDNOST v cm) glede na preračun 
gradbene fizike. 
 
Na podkonstrukcijo obvezno zrakotesno namestiti parno zaporo 
Homeseal LDS 100/ parno oviro Homeseal LDS 5 glede na celotno 
sestavo gradbene konstrukcije poševne strehe oz. glede na 
preračun difuzije vodne pare.  
Dodatna pojasnila: 
V primeru podeskane podlage na zunanji strani špirovcev potrebna 
vgradnja parne zapore, PE folija z vrednostjo Sd = 100 m, npr. 
Knauf Insulation Homeseal LDS 100, v primeru, da je na zunanji 
strani toplotne izolacije vgrajena samo sekundarna paropropustna 
folija se na notranji topli strani izolacije vgradi parna ovira z  
vrednostjo Sd ≥ 5 m, npr. Knauf Insulation Homeseal LDS 5, 
položeno s preklopi širine min. 10 cm. 
Obvezna uporaba sistemskih trajnih lepilnih trakov za zrakotesno 
tesnjenje preklopnih spojev folij, npr. Homeseal LDS Soliplan,  za 
tesnenje raznih prebojev folije se uporabi enostranski lepilni trak 
Homeseal LDS Solifit 1, za zrakotesno tesnenje folije  na  kolenčni 
zid in ostale vertikalne  obodne  stene  se uporablja lepilna tesnilna 
masa Homeseal LDS Solimur ali enostranski lepilni trak Homeseal 
LDS Solitwin, ki je primeren za vogalno tesnenje. Sledi polaganje 
finalne obloge stropa (npr. mavčne plošče, leseni opaž).  
Pri vgradnji folij in lepilnih trakov Homeseal LDS upoštevati 
tehnična navodila proizvajalca. 
 
V ceni je potrebno upoštevati dobavo vsega potrebnega materiala 
in dela, ki se izvajajo po navodilih proizvajalca.    
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2.2  TOPLOTNA IZOLACIJA POŠEVNE STREHE – 
           IZOLACIJA ZA VPIHOVANJE SUPAFIL TIMBER FRAME 

 
 
Dobava in vgradnja izolacijskega materiala iz nevezane mineralne 
steklene volne za toplotno, požarno in zvočno izolacijo poševne 
strehe, izvedba z vpihovanjem iz notranje strani. 
 
Pred vpihovanjem na notranjo stran nosilne konstrukcije zrakotesno 
namestiti kvalitetno paro zaporno folijo; difuzijska vrednost za 
prehod vodne pare Sd = 100 m, npr. Homeseal LDS 100. 
Folijo je potrebno zrakotesno zatesniti na preklopnih spojih s trajnim 
lepilnim trakom Homeseal LDS Soliplan, na stikih folije z 
vertikalnimi  obodnimi  stenami oz. drugimi podlagami  se uporablja 
lepilna tesnilna masa Homeseal LDS Solimur in dodatno še vogalni 
enostranski lepilni trak Homeseal LDS Solitwin. Folijo je zaradi 
vpihovanja, ki se izvaja pod določenim pritiskom, potrebno ojačati s 
podpornimi linijskimi elementi, npr. deskami, letvami ali odrezki 
mavčnih plošč v ustreznih razmikih.  
Vgradnja toplotne izolacije namenjene za strojno vpihovanje iz 
nevezane mineralne steklene volne, razred odziva na ogenj A1 po 
SIST EN 13501-1, odporna proti plesni, nehigroskopična, toplotna 
prevodnost λd = 0,034 W/mK, nasipna gostota vpihovanja 35 do 45 
kg/m3, odvisna od skupne debeline izolacije in naklona poševne 
strehe, klasifikacijska oznaka izolacijskega materiala: MW-EN 
14064-1-S1-WS-MU1, npr. Knauf Insulation SUPAFIL TIMBER 
FRAME, debelina izolacijskega sloja (VSTAVI VREDNOST v cm) 
glede na preračun gradbene fizike.  
 
Pri vpihovanju potrebno upoštevati natančne postopke in tehnična 
navodila proizvajalca. V primeru, da se vpihovanje  poševne  strehe  
izvaja  iz  notranje  strani mansarde, je potrebno na mestih 
vpihovanja prerezano folijo zrakotesno  zalepiti s trajnim  lepilnim 
trakom po navodilih proizvajalca folije, npr. enostranski lepilni trak 
Homeseal LDS Soliplan. Po zatesnitvi vseh odprtin, sledi 
nameščanje finalne obloge poševne strehe. 
 
V ceno so vključena tudi vsa ostala pomožna dela in transporti. 
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2.3.  TOPLOTNA IZOLACIJA POŠEVNE STREHE IZ ZUNANJE STRANI - 
        SISTEM TERMOTOP 

 
 
OPCIJA A (novogradnja - vgradnja sistema TERMOTOP): 
 
Dobava in vgradnja izolacijskega materiala iz mineralne kamene 
volne za toplotno, požarno in zvočno izolacijo poševne strehe, 
izvedba na način iz zunanje strani. Vgradnja toplotne izolacije nad 
leseno konstrukcijo ostrešja (špirovci) z direktno namestitvijo trdih 
plošč iz mineralne kamene volne, razred odziva na ogenj A1 po 
SIST EN 13501-1, toplotna prevodnost λd = 0,038 W/mK, tlačna 
trdnost CS(10) ≥70 kPa, klasifikacijska oznaka izolacijskega 
materiala: 
MW-EN13162-T5-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-MU1,  npr. Knauf 
Insulation TERMOTOP, debelina izolacije (VSTAVI VREDNOST v 
cm) glede na preračun gradbene fizike. 
 
Dodatna pojasnila: 
Izolacijske plošče Termotop se dobavljajo enoslojno do debeline 
140 mm, v primeru večje skupne debeline se izvede dvoslojno 
polaganje Termotop plošč do maksimalne debeline 280 mm. 
Pred pričetkom polaganja toplotne izolacije se v odkapu in čelnih 
straneh privijačijo lesene letve enake višine kot je debelina toplotne 
izolacije. Preko špirovcev se Termotop plošče polagajo z daljšo 
stranico (2000 mm) prečno na naklon strešine, vsaka naslednja 
vrsta plošč se zamika vsaj za tretjino dolžine izolacije, toplotna 
izolacija Termotop se položi po celotni površini strehe. 
Preko toplotne izolacije se iz zunanje strani namesti sekundarna 
kritina z integriranim samolepilnim  trakom za lepljenje preklopnih 
spojev - paropropustna, vodoodbojna folija, npr. Homeseal LDS 
0,04 Fix Plus, preko nje se plošče Termotop vijačijo v osnovno 
strešno leseno konstrukcijo z vzdolžnimi (kontra) letvami dimenzij      
10/5 cm, ki se pritrjujejo z ustreznimi lesnimi spax vijaki pod kotom 
67° z medsebojnim maksimalnim razmikom 400 mm z dolžino 
vijaka, ki sega vsaj 85 mm v špirovec. V primeru AB podlage se 
Termotop plošče preko kontra letev vijačijo s turbo vijaki pravokotno 
na podlago z medsebojnim maksimalnim razmikom 400 mm z 
dolžino vijaka, ki sega vsaj 50 mm v nosilno AB podlago. 
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Na vzdolžne letve se namestijo prečne letve v razmiku in 
dimenzijah odvisnih od materiala primarne kritine (opečnati 
strešniki, betonski strešniki, pločevina, …). 
V ceni je potrebno upoštevati dobavo vsega potrebnega materiala 
in vgradnjo, ki se izvaja skladno s tehničnimi navodili proizvajalca 
toplotne izolacije.   
 
 
              m2   cena  _____                   skupaj  ___     ____ 
 
 
OPCIJA B (sanacija - vgradnja sistema TERMOTOP Plus z dodatno 
toplotno izolacijo med špirovci): 
 
Dobava in vgradnja izolacijskega materiala iz mineralne volne za 
toplotno, požarno in zvočno izolacijo poševne strehe, izvedba na 
način iz zunanje strani, vgradnja izolacije med leseno konstrukcijo 
ostrešja (med špirovci) in dodatna vgradnja nad špirovci: 
 
Pred pričetkom polaganja prvega sloja toplotne izolacije med 
špirovci je potrebno namestiti parno oviro z ustrezno deklarirano 
zaporno vrednostjo za prehod vodne pare Sd ≥ 5 m, npr. Homeseal 
LDS 5, položeno s preklopi širine min. 10 cm in zrakotesno tesnjeno 
z enostranskim lepilnim trakom Homeseal LDS Solitop. Parno oviro 
se položi na nosilno podlago med in čez špirovce iz zunanje strani 
skladno s tehničnimi navodili proizvajalca. 
Vgradnja prvega sloja toplotne izolacije med špirovci z izolacijskim 
filcem iz mineralne steklene volne Knauf Insulation Ecose, razred 
odziva na ogenj A1 po SIST EN 13501-1, toplotna prevodnost λd = 
0,035 W/mK, klasifikacijska oznaka izolacijskega materiala: 
MW-EN 13162-T2-AF5-MU1, npr. Knauf Insulation UNIFIT 035, 
debelina izolacije (VSTAVI VREDNOST v cm) glede na višino 
špirovca, da se zapolni celoten   prostor   med  špirovci,  izolacija  
se vgrajuje tesno brez večjih reg s cca 2 cm nadmere glede na 
razmik med sosednjima špirovcema. 
Vgradnja drugega sloja toplotne izolacije nad špirovci na način, da 
se  direktno  nad  špirovci  namestijo  trde plošče iz mineralne 
kamene volne, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 13501-1, 
toplotna prevodnost λd = 0,038 W/mK, tlačna trdnost CS(10) ≥70 
kPa, klasifikacijska oznaka izolacijskega materiala: 
MW-EN 13162-T5-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-MU1, npr. Knauf 
Insulation TERMOTOP, debelina izolacije (VSTAVI VREDNOST v 
cm) glede na preračun gradbene fizike. 
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Pred pričetkom polaganja drugega sloja toplotne izolacije se v 
odkapu in čelnih straneh privijačijo lesene letve enake višine kot je 
debelina toplotne izolacije. Preko špirovcev se Termotop plošče 
polagajo z daljšo stranico  prečno  na  naklon strešine, vsaka 
naslednja vrsta plošč se zamika vsaj za tretjino dolžine izolacije, 
toplotna izolacija Termotop se položi po celotni površini strehe. 
Preko toplotne izolacije se iz zunanje strani namesti sekundarna 
kritina z integriranim samolepilnim trakom za lepljenje preklopnih 
spojev - paropropustna, vodoodbojna folija, npr. Homeseal LDS 
0,04 Fix Plus , preko nje pa se plošče Termotop vijačijo v osnovno 
strešno leseno konstrukcijo z vzdolžnimi (kontra) letvami dimenzij 
10/5 cm, ki se pritrjujejo z  ustreznimi  lesnimi spax vijaki pod kotom 
67° z medsebojnim maksimalnim razmikom 400 mm z dolžino 
vijaka, ki sega vsaj 85 mm v špirovec. Na vzdolžne letve se 
namestijo prečne letve v razmiku in dimenzijah odvisnih od 
materiala primarne kritine (opečnati strešniki, betonski strešniki, 
pločevina, …). 
 
V ceni je potrebno upoštevati dobavo vsega potrebnega materiala 
in vgradnjo, ki se izvaja skladno s tehničnimi navodili proizvajalca 
toplotne izolacije.   
 
 
              m2   cena  _____                   skupaj  ___     ____ 
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2.4. TOPLOTNA IZOLACIJA MASIVNE AB STROPNE POŠEVNE PLOŠČE 
 

Dobava in vgradnja izolacijskega materiala iz mineralne volne za 
toplotno, požarno in zvočno izolacijo armirano betonske (AB) 
poševne plošče, izvedba na način iz zunanje strani.  
 
OPCIJA A (vgradnja  toplotne izolacije nad AB poševno ploščo med 
in pod leseno strešno konstrukcijo): 
 
Pred pričetkom polaganja prvega sloja toplotne izolacije  pod  
špirovci je  priporočljivo  namestiti parno oviro z ustrezno 
deklarirano zaporno vrednostjo za prehod vodne pare Sd ≥ 5 m npr. 
Homeseal LDS 5 položeno s preklopi širine min. 10 cm in 
zrakotesno tesnjeno z lepilnim trakom Homeseal LDS Solitop. 
Parno oviro se položi po celotni zunanji površini AB poševne strehe. 
Vgradnja prvega sloja toplotne izolacije v prostor pod špirovci in AB 
poševno ploščo z izolacijskim filcem iz mineralne steklene volne 
Knauf Insulation Ecose, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 
13501-1, toplotna prevodnost λd = 0,035 W/mK, klasifikacijska 
oznaka izolacijskega materiala: MW-EN 13162-T2-AF5-MU1, npr. 
Knauf Insulation UNIFIT 035, debelina  izolacije  (VSTAVI 
VREDNOST v cm)  glede na razdaljo od AB plošče do špirovca, da 
se zapolni celoten vmesni prostor pod špirovci, izolacija se vgrajuje 
brez pritrjevanja, tesno brez večjih reg. 
Vgradnja drugega sloja toplotne izolacije v prostor med špirovci z 
izolacijskim filcem iz mineralne steklene volne Knauf Insulation 
Ecose, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 13501-1, toplotna 
prevodnost λd = 0,035 W/mK, klasifikacijska oznaka izolacijskega 
materiala: MW-EN 13162-T2-AF5-MU1, npr. Knauf Insulation 
UNIFIT 035, debelina izolacije (VSTAVI VREDNOST v cm) glede 
na preračun gradbene fizike. Toplotna izolacija med špirovci se 
vgrajuje tesno brez večjih reg s cca 2 cm nadmere glede na razmik 
med sosednjima špirovcema. 
Na zunanji strani toplotne izolacije oz. nad špirovci se po celotni 
površini poševne strehe namesti sekundarna kritina z integriranim 
lepilnim trakom za lepljenje preklopnih spojev - paropropustna, 
vodoodbojna folija, npr. Homeseal LDS 0,04 Fix Plus. 
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V ceni je potrebno upoštevati dobavo vsega potrebnega materiala 
in vgradnjo, ki se izvaja skladno s tehničnimi navodili proizvajalca 
toplotne izolacije. 
 
 
              m2   cena  _____                   skupaj  ___     ____ 
OPCIJA  B  (vgradnja   toplotne  izolacije  direktno  na  AB  poševno  
ploščo – sistem TERMOTOP): 
 
Pred pričetkom polaganja toplotne izolacije je priporočljivo namestiti 
parno oviro z ustrezno deklarirano zaporno vrednostjo za prehod 
vodne pare Sd  ≥ 5 m, npr. Homeseal LDS 5, položeno s preklopi 
širine min. 10 cm in zrakotesno tesnjeno z lepilnim trakom 
Homeseal LDS Solitop. Parno oviro se položi po celotni zunanji 
površini AB poševne strehe. 
Dobava in vgradnja toplotne izolacije direktno na AB poševno 
ploščo s trdimi ploščami iz mineralne kamene volne, razred odziva 
na ogenj A1 po SIST EN 13501-1, toplotna prevodnost    λd = 0,038 
W/mK, tlačna trdnost CS(10) ≥70 kPa, klasifikacijska oznaka 
izolacijskega materiala: 
MW-EN 13162-T5-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-MU1, npr. Knauf 
Insulation TERMOTOP, debelina izolacije (VSTAVI VREDNOST v 
cm) glede na preračun gradbene fizike.  
 
Dodatna pojasnila: 
Izolacijske plošče Termotop se dobavljajo enoslojno do debeline 
140 mm, v primeru večje skupne debeline se izvede dvoslojno 
polaganje Termotop plošč do maksimalne debeline 280 mm. 
Pred pričetkom polaganja toplotne izolacije se v odkapu in čelnih 
straneh privijačijo lesene letve enake višine kot je debelina toplotne 
izolacije. Termotop plošče se polagajo z daljšo stranico prečno na 
naklon strešine, vsaka naslednja vrsta plošč se zamika vsaj za 
tretjino dolžine izolacije, toplotna izolacija Termotop se položi po 
celotni površini strehe. 
Preko toplotne izolacije se iz zunanje strani namesti sekundarna 
kritina z integriranim samolepilnim trakom za lepljenje preklopnih 
spojev – paropropustna, vodoodbojna folija, npr. Homeseal LDS 
0,04 Fix Plus, preko nje pa se plošče Termotop vijačijo v osnovno 
AB nosilno podlago z vzdolžnimi (kontra) letvami dimenzij 10/5 cm, 
ki se pritrjujejo z  ustreznimi  turbo vijaki pod pravim kotom na AB 
ploščo z medsebojnim maksimalnim razmikom 400 mm z dolžino 
vijaka, ki sega vsaj 50 mm v nosilno AB podlago. Na vzdolžne letve 
se namestijo prečne letve v razmiku in dimenzijah odvisnih od 
materiala primarne kritine (opečnati strešniki, betonski strešniki, 
pločevina, …). 
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V ceni je potrebno upoštevati dobavo vsega potrebnega materiala 
in vgradnjo, ki se izvaja skladno s tehničnimi navodili proizvajalca 
toplotne izolacije.   
 
              m2   cena  _____                   skupaj  ___     ____ 
 

3.1. TOPLA ZATESNJENA RAVNA STREHA NA PROFILIRANI 
TRAPEZNI PLOČEVINI ALI MASIVNI AB PLOŠČI 

 
 

OPCIJA A (kombinacija plošč kamene volne SmartRoof Thermal + 
SmartRoof Top) – za normalne obremenitve in pogojno pohodnost 
ravnih streh za potrebe servisiranja, vzdrževanja: 
 
Dobava in vgradnja izolacijskega materiala iz mineralne kamene 
volne za toplotno, zvočno in protipožarno izolacijo ravne strehe. Na 
trapezno pločevino/ AB ploščo se namesti parno zaporo z ustrezno 
zaporno vrednostjo za prehod vodne pare, katere karakteristike so 
definirane v projektu gradbene fizike. Na zrakotesno vgrajeno parno 
zaporo se položi prvi sloj podložnih plošč iz mineralne kamene 
volne, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 13501-1, toplotna 
prevodnost  λd = 0,036 W/mK, tlačna trdnost CS(10) ≥ 50 kPa, 
klasifikacijska oznaka izolacijskega materiala: 
MW-EN 13162-T5-CS(10)50-TR10-PL(5)500-WS-WL(P)-MU1, npr. 
Knauf Insulation SmartRoof Thermal, debelina izolacije (VSTAVI 
VREDNOST v cm)  glede na preračun gradbene fizike. 
Čez prvi sloj izolacijskih plošč SmartRoof Thermal se vgradi drugi 
sloj trdih plošč iz kamene volne, razred odziva na ogenj A1 po SIST 
EN 13501-1, toplotna prevodnost  λd = 0,038 W/mK, tlačna trdnost 
CS(10) ≥ 70 kPa, klasifikacijska oznaka izolacijskega materiala: 
MW-EN 13162-T5-CS(10)70-TR10-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1, npr. 
Knauf Insulation SmartRoof Top, debelina izolacije (VSTAVI 
VREDNOST v cm) glede na preračun gradbene fizike. 
Na zunanji strani toplotne izolacije se namesti sloj hidroizolacijske 
folije npr. PVC, FPO, EPDM,… katere karakteristike so definirane v 
projektu gradbene fizike. 
Hidroizolacijska folija je mehansko pritrjena skozi izolacijske plošče 
kamene volne v nosilno podlago (sistem pritrjevanja po EuroCode 
1), s preklopi širine 10 cm in medsebojno zvarjeno z vročim zrakom, 
zvezno robno fiksiranje tesnilne folije z robnimi profili (kot npr. 
Sarnabar ali enakovredno). 
 
V ceni upoštevati dobavo in vgradnjo odvodnjavanja (točkovni 
odtočniki, žlote,..), obrob, tesnjenja okoli vseh elementov na strehi 
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in vseh zaključkov skladno s tehničnimi navodili sistemskega 
ponudnika ravne strehe. 
 
 
                m2   cena  _____                   skupaj  ___     ____ 
 
 
OPCIJA B ( kombinacija plošč kamene volne SmartRoof Thermal + 
SmartRoof Hard) – za povečane obremenitve in izvedbo servisnih 
pohodnih poti ravnih streh: 
 
Dobava in vgradnja izolacijskega materiala iz mineralne kamene 
volne za toplotno, zvočno in protipožarno izolacijo ravne strehe za 
povečane  tlačne obremenitve (pohodne poti,…).  
Na trapezno pločevino/ AB ploščo se namesti parno zaporo z 
ustrezno zaporno vrednostjo za prehod vodne pare, katere 
karakteristike so definirane v projektu gradbene fizike. Na 
zrakotesno vgrajeno parno zaporo se položi prvi sloj podložnih 
plošč iz mineralne kamene volne, razred odziva na ogenj A1 po 
SIST EN 13501-1, toplotna prevodnost  λd = 0,036 W/mK, tlačna 
trdnost CS(10) ≥ 50 kPa, klasifikacijska oznaka izolacijskega 
materiala: 
MW-EN 13162-T5-CS(10)50-TR10-PL(5)500-WS-WL(P)-MU1, npr. 
Knauf Insulation SmartRoof Thermal, debelina izolacije (VSTAVI 
VREDNOST v cm) glede na preračun gradbene fizike. 
Čez prvi sloj izolacijskih plošč se vgradi drugi sloj tlačno zelo trdih 
plošč iz kamene volne za prevzem večjih tlačnih obremenitev, 
razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 13501-1, toplotna 
prevodnost  λd = 0,040 W/mK, tlačna trdnost CS(10) ≥ 90 kPa, 
klasifikacijska oznaka izolacijskega materiala: 
MW-EN 13162-T5-CS(10)90-TR15-PL(5)800-WS-WL(P)-MU1, npr. 
Knauf Insulation SmartRoof Hard, debelina izolacije (VSTAVI 
VREDNOST v cm) glede na preračun gradbene fizike. 
Na zunanji strani toplotne izolacije se namesti sloj hidroizolacijske 
folije npr. PVC, FPO, EPDM,… katere karakteristike so definirane v 
projektu gradbene fizike. 
Hidroizolacijska folija je mehansko pritrjena skozi izolacijske plošče 
kamene volne v nosilno podlago (sistem pritrjevanja po EuroCode 
1), s preklopi širine 10 cm in medsebojno zvarjeno z vročim zrakom, 
zvezno robno fiksiranje tesnilne folije z robnimi profili (kot npr. 
Sarnabar ali enakovredno). 
  
V ceni upoštevati dobavo in vgradnjo odvodnjavanja (točkovni 
odtočniki, žlote,..), obrob, tesnjenja okoli vseh elementov na strehi 
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in vseh zaključkov skladno s tehničnimi navodili sistemskega 
ponudnika ravne strehe. 
 
 
              m2   cena  _____                   skupaj  ___     ____ 
 
 
OPCIJA C (plošče kamene volne SmartRoof Hard) – za največje 
obremenitve ravnih streh, npr. primer nadgradnje ravne strehe s PV 
paneli: 
 
Dobava in vgradnja izolacijskega materiala iz mineralne kamene 
volne za toplotno, zvočno in protipožarno izolacijo ravne strehe za 
primere večjih tlačnih obremenitev ravne strehe (pohodne poti, 
pohodne terase, …).  
Na trapezno pločevino/ AB ploščo se namesti parno zaporo z 
ustrezno zaporno vrednostjo za prehod vodne pare, katere 
karakteristike so definirane v projektu gradbene fizike. Na 
zrakotesno vgrajeno parno zaporo se položi en sloj ali v primeru 
večje skupne debeline izolacije dva sloja plošč iz mineralne kamene 
volne, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 13501-1, toplotna 
prevodnost  λd = 0,040 W/mK, tlačna trdnost CS(10) ≥ 90 kPa, 
klasifikacijska oznaka izolacijskega materiala: 
MW-EN 13162-T5-CS(10)90-TR15-PL(5)800-WS-WL(P)-MU1,  npr.  
Knauf Insulation SmartRoof Hard, debelina izolacije (VSTAVI 
VREDNOST v cm) glede na preračun gradbene fizike. 
Na zunanji strani toplotne izolacije se namesti sloj hidroizolacijske 
folije npr. PVC, FPO, EPDM,… katere karakteristike so definirane v 
projektu gradbene fizike. 
Hidroizolacijska folija je mehansko pritrjena skozi sloje izolacijskih 
plošč v nosilno podlago (sistem pritrjevanja po EuroCode 1), s 
preklopi širine 10 cm in medsebojno zvarjeno z vročim zrakom, 
zvezno robno fiksiranje tesnilne folije z robnimi profili (kot npr. 
Sarnabar ali enakovredno). 
 
 
V ceni upoštevati dobavo in vgradnjo odvodnjavanja (točkovni 
odtočniki, žlote,..), obrob, tesnjenja okoli vseh elementov na strehi 
in vseh zaključkov skladno s tehničnimi navodili sistemskega 
ponudnika ravne strehe. 
 
 
              m2   cena  _____                   skupaj  ___     ____ 
 
 

http://www.knaufinsulation.si


             POPISNI TEKSTI verzija 4/2021 

 
 

 
 

Knauf Insulation, d.o.o., 
industrija termičnih izolacij, Škofja Loka, Trata 32, 4220, Škofja Loka, Slovenija 

T: +386 (0) 4 5114 000 
F: +386 (0) 4 5114 194 

www.knaufinsulation.si 
Vpis: Okrožno sodišče v Kranju, Osnovni kapital: 5.000.000,00 EUR, Matična št.: 5591503000, Davčna št.: 62912488, ID: SI62912488 

 
 
 
 
 

 
 
3.2. TOPLA ZATESNJENA RAVNA STREHA NA PROFILIRANI TRAPEZNI 
 PLOČEVINI ALI MASIVNI AB PLOŠČI S TOPLOTNO IZOLACIJO V NAKLONU  
  
 

Dobava in vgradnja izolacijskega materiala iz mineralne kamene 
volne za toplotno, zvočno in protipožarno izolacijo ravne strehe. Na 
trapezno pločevino/ AB ploščo se namesti parno zaporo z ustrezno 
zaporno vrednostjo za prehod vodne pare, katere karakteristike so 
definirane v projektu gradbene fizike.  Na zrakotesno vgrajeno 
parno zaporo se položi prvi sloj podložnih plošč iz mineralne 
kamene volne, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 13501-1, 
toplotna prevodnost λd = 0,036 W/mK, tlačna trdnost CS(10) ≥ 50 
kPa, klasifikacijska oznaka izolacijskega materiala: 
MW-EN 13162-T5-CS(10)50-TR10-PL(5)500-WS-WL(P)-MU1, npr. 
Knauf Insulation SmartRoof Thermal, debelina izolacije (VSTAVI 
VREDNOST v cm)  glede na preračun gradbene fizike. 
Čez prvi sloj izolacijskih plošč se položi drugi sloj trdih plošč iz 
kamene volne, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 13501-1, 
toplotna prevodnost λd = 0,038  W/mK, tlačna trdnost CS(10) ≥ 70 
kPa, klasifikacijska oznaka izolacijskega materiala: 
MW-EN 13162-T5-CS(10)70-TR10-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1, npr. 
SmartRoof Top, debelina izolacije (VSTAVI VREDNOST v cm) 
glede na preračun gradbene fizike. 
 
Na zgornji strani izolacijskih plošč SmartRoof Top se položijo 
izolacijske plošče iz mineralne kamene volne v naklonu za 
zagotavljanje odvodnavanja, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 
13501-1, toplotna prevodnost  λd = 0,040 W/mK, tlačna trdnost 
CS(10) ≥ 60 kPa, klasifikacijska  oznaka izolacijskega materiala: 
MW-EN 13162-T5-CS(10)60-TR10-PL(5)600-WS-WL(P)-MU1, npr. 
SmartRoof Top CTF1, debelina toplotne izolacije  (VSTAVI  
VREDNOST  v cm)  glede na preračun gradbene fizike. Naklonske 
plošče Knauf Insulation SmartRoof Top CTF1 so rezane v naklonu 
od 1% do 3%, v skladu z načrtom polaganja, ki ga je pripravil 
proizvajalec na osnovi tlorisa strehe in pozicij odvodnjavanja. 
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Na zunanji strani toplotne izolacije se namesti sloj hidroizolacijske 
folije npr. PVC, FPO, EPDM,… katere karakteristike so definirane v 
projektu gradbene fizike. 
Hidroizolacijska folija je mehansko pritrjena skozi izolacijske plošče 
kamene volne v nosilno podlago (sistem pritrjevanja po EuroCode 
1), s preklopi širine 10 cm in medsebojno zvarjeno z vročim zrakom 
 
 
 
V ceni upoštevati dobavo in vgradnjo odvodnjavanja (točkovni 
odtočniki, žlote,..), obrob, tesnjenja okoli vseh elementov na strehi 
in vseh zaključkov skladno s tehničnimi navodili sistemskega 
ponudnika ravne strehe. 
 
 
              m2   cena  _____                   skupaj  ___     ____ 
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3.3. ZELENA STREHA URBANSCAPE NA TOPLI ZATESNJENI RAVNI STREHI 
 
Dobava in vgradnja sistema ekstenzivne zelene strehe 
URBANSCAPE skupne višine 70-100 mm, kot nadgradnja tople 
zatesnjene ravne strehe v naslednji sestavi: 
- protikoreninska membrana d = 0,5 mm 
- drenažni sloj brez ali z vodnim zalogovnikom d = 12,5 oz. 25 mm 
- večnamenski rastni substrat Urbanscape Green roll d = 40 mm 
- vegetacijska preproga Urbanscape Sedum-mix d = 20 - 40 mm 
 
Na predhodno toplotno in vodotesno ravno streho se najprej po 
celotni površini, kjer bo zelena streha, namesti protikoreninsko 
membrano s preklopom na vseh straneh v širini vsaj 50 cm. 
Prečno na sloj protikoreninske membrane se namesti sistem 
drenaže Urbanscape brez vodnega zalogovnika d=12,5 mm z že 
vgrajeno geotekstilno tkanino položeno nad čepi ali opcija sistema 
drenaže z vodnim zalogovnikom d=25 mm in kapaciteto vode 12 
l/m2. Prečno na drenažni sloj sledi vgradnja posebno obdelanega 
substrata iz mineralnih vlaken Urbanscape Green Roll debeline 40 
mm, ki se ga položi tesno skupaj in zagotavlja izvrstno sposobnost 
zadrževanja vode v zelenih strehah s kapaciteto do 29 l/m2 ali 
opcijsko Urbanscape Green Roll 20 mm z vodno kapaciteto do 17 
l/m2. 
Prečno na substrat izvedemo polaganje zgornje vegetacijske 
preproge Urbanscape Sedum-mix, ki se polaga tesno skupaj in 
mora v celoti prekrivati površino substrata.  
 
Dodatna pojasnila: 
Protikoreninska membrana je obvezna vedno, kadar osnovna 
hidroizolacijska membrana nima protikoreninske zaščite. 
V primeru nasutja s prodcem npr. na robovih streh (okrog atike), ni 
potrebno polaganje substrata in se lahko pusti nepokrit pas, ki se 
bo kasneje zasul s prodcem.  
Pri izvedbi je potrebno upoštevati tehnična navodila in  smernice za  
polaganje zelene strehe Urbanscape. 

http://www.knaufinsulation.si


             POPISNI TEKSTI verzija 4/2021 

 
 

 
 

Knauf Insulation, d.o.o., 
industrija termičnih izolacij, Škofja Loka, Trata 32, 4220, Škofja Loka, Slovenija 

T: +386 (0) 4 5114 000 
F: +386 (0) 4 5114 194 

www.knaufinsulation.si 
Vpis: Okrožno sodišče v Kranju, Osnovni kapital: 5.000.000,00 EUR, Matična št.: 5591503000, Davčna št.: 62912488, ID: SI62912488 

V ceni upoštevati dobavo in vgradnjo vseh komponent sistema 
zelene strehe Urbanscape, vključno z drenažno zaščito odtokov, 
vgradnjo morebitnega ločilnega perforiranega aluminijastega L 
profila, ki služi kot ločitveni element med prodcem in zeleno streho. 
 
 
              m2   cena  _____                   skupaj  ___     ____ 
 
 
 

3.4. ZELENA STREHA URBANSCAPE NA OBRNJENI RAVNI STREHI 
 
Dobava in vgradnja sistema ekstenzivne zelene strehe 
URBANSCAPE skupne višine 60-80 mm,  kot nadgradnja obrnjene 
ravne strehe v naslednji sestavi: 
- polipropilenski filc g ≥ 300 g/m2 
- večnamenski rastni substrat Urbanscape Green roll d = 40 mm 
- vegetacijska preproga Urbanscape Sedum-mix d = 20 - 40 mm 
 
Na obrnjeno ravno streho se nad prodnatim nasutjem, najprej po 
celotni površini, kjer bo zelena streha,  namesti polipropilenski filc  
(g ≥ 300 g/m2) s preklopom na vseh straneh v širini vsaj 20 cm. 
Prečno na polipropilenski filc se namesti  večnamenski substrat iz 
mineralnih vlaken Urbanscape Green Roll d=40 mm, ki se ga položi 
tesno skupaj in zagotavlja izvrstno sposobnost zadrževanja vode v 
zelenih strehah s kapaciteto vode do 29 l/m2. 
Prečno na substrat izvedemo polaganje zgornje vegetacijske 
preproge Urbanscape Sedum-mix, ki se polaga tesno skupaj in 
mora v celoti prekrivati površino substrata.  
Pri izvedbi je potrebno upoštevati tehnična navodila in  smernice za  
polaganje zelene strehe Urbanscape. 
 
V ceni upoštevati dobavo in vgradnjo vseh komponent sistema 
zelene strehe Urbanscape, vključno z drenažno zaščito odtokov, 
vgradnjo morebitnega ločilnega perforiranega aluminijastega L 
profila, ki služi kot vertikalni ločitveni element med prodcem in 
zeleno streho.  
 
 
              m2   cena  _____                   skupaj  ___     ____ 
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4.1.   TOPLOTNA IZOLACIJA KLETNE STROPNE AB PLOŠČE – VGRADNJA  

     PO PRINCIPU NAKNADNEGA OBLAGANJA S PLOŠČAMI HERAKLITH 
     TEKTALAN A2-E31-035/2  

 
Dobava in vgradnja vsega potrebnega materiala za izvedbo toplotne, 
zvočne in protipožarne izolacije gradbene konstrukcije stropa oz. 
sten garaže, kleti po principu naknadnega oblaganja s kombiniranimi 
gradbenimi ploščami z negorljivim jedrom iz kamene volne (λ = 0,034 
W/mK) in enostranskim 10 mm prekrivnim slojem iz negorljive, z  
magnezitom  vezane lesne volne (vidni del), ki ima na vseh straneh 
posnete robove, razred    odziva  na   ogenj   A2-s1,d0    po   SIST   
EN  13501-1, toplotna prevodnost plošče λd v odvisnosti od debeline 
(λd= 0,035 do 0,038 W/mK), tlačna trdnost CS(10) ≥ 30 kPa, 
klasifikacijska oznaka izolacijskega materiala:  
MW-EN 13168-L2-W1-T1/T3-S3-CS(10)30-TR7,5-CL1,   npr. plošče 
Knauf Insulation  Heraklith Tektalan  A2-E31-035/2, debelina izolacije 
(VSTAVI VREDNOST v cm) glede na preračun  gradbene fizike. 
 
Izolacijske gradbene plošče Tektalan A2-E31-035/2  pritrdimo v 
betonsko podlago s sistemskimi negorljivimi betonskimi vijaki  
premera 6 mm in premerom glave 25 mm ustrezne dolžine, npr. 
Knauf Insulation BTW (bela barva), ki jih enostavno v predhodno 
izvrtano luknjo privijačimo direktno (globina vijačenja v beton 
približno 25 mm), brez dodatnih pvc sidrnih vložkov. Poraba: 4 
vijaki/ploščo, vijake pozicionirati v vogalih plošč skladno z navodili 
proizvajalca izolacijskih plošč. Stran plošče z lesno volno mora biti 
obrnjena proti odprtemu prostoru, vidne površine iz lesne volne 
naknadno ni potrebno obdelovati. 
Opcijsko dodatna zahteva: po montaži plošč Tektalan A2-E31-035/2 
je potrebno izvesti dodatno barvanje s pralno barvo, odtenek barve 
po izboru projektanta. 
 
Pri izvedbi je potrebno upoštevati vse ustrezne predpise in standarde 
ter uveljavljena pravila. 
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V ceni je potrebno upoštevati dobavo vsega potrebnega materiala in 
dela, ki se izvajajo po navodilih dobavitelja toplotne izolacije 
 
 
              m2   cena  _____                   skupaj  ___     ____ 
 
 
 
 

 
4.2.   TOPLOTNA IZOLACIJA KLETNE STROPNE AB PLOŠČE – VGRADNJA  

     PO PRINCIPU NAKNADNEGA OBLAGANJA S PLOŠČAMI HERAKLITH 
     TEKTALAN A2-037/2  

 
Dobava in vgradnja vsega potrebnega materiala za izvedbo toplotne, 
zvočne in protipožarne izolacije gradbene konstrukcije stropa oz. 
sten garaže, kleti po principu naknadnega oblaganja s kombiniranimi 
gradbenimi ploščami z negorljivim jedrom iz kamene volne (λ = 0,037 
W/mK) in enostranskim 12 mm prekrivnim slojem iz negorljive, z  
magnezitom  vezane lesne volne (vidni del), ki ima na vseh straneh 
posnete robove, razred    odziva  na   ogenj   A2-s1,d0    po   SIST   
EN  13501-1, toplotna prevodnost plošče λd v odvisnosti od debeline 
(λd= 0,039 do 0,043 W/mK), tlačna trdnost CS(10) ≥ 30 kPa, 
klasifikacijska oznaka izolacijskega materiala: 
MW-EN 13168-L2-W1-T1/T3-S2-CS(10)30-TR5-CL1, npr. plošče 
Knauf Insulation  Heraklith Tektalan  A2-037/2, debelina izolacije 
(VSTAVI VREDNOST v cm) glede na preračun  gradbene fizike. 
 
Izolacijske gradbene plošče Tektalan A2-037/2  pritrdimo v betonsko 
podlago s sistemskimi negorljivimi betonskimi vijaki  premera 6 mm 
in premerom glave 25 mm ustrezne dolžine, npr. Knauf Insulation  
BTB (bež barva), ki jih enostavno v predhodno izvrtano luknjo 
privijačimo direktno (globina vijačenja v beton približno 25 mm), brez 
dodatnih pvc sidrnih vložkov. Poraba: 4 vijaki/ploščo, vijake 
pozicionirati v vogalih plošč skladno z navodili proizvajalca 
izolacijskih plošč. Stran plošče z lesno volno mora biti obrnjena proti 
odprtemu prostoru, vidne površine iz lesne volne naknadno ni 
potrebno obdelovati. 
Opcijsko dodatna zahteva: po montaži plošč Tektalan A2-037/2 je 
potrebno izvesti dodatno barvanje s pralno barvo, odtenek barve po 
izboru projektanta. 
 
Pri izvedbi je potrebno upoštevati vse ustrezne predpise in standarde 
ter uveljavljena pravila. 
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V ceni je potrebno upoštevati dobavo vsega potrebnega materiala in 
dela, ki se izvajajo po navodilih dobavitelja toplotne izolacije 
 
 
              m2   cena  _____                   skupaj  ___     ____ 
 
 
 
 
 

4.3.  TOPLOTNA IZOLACIJA KLETNE STROPNE AB PLOŠČE – VGRADNJA PO 
        PRINCIPU IZGUBLJENEGA OPAŽA S PLOŠČAMI  HERAKLITH TEKTALAN A2-SD 
 

Dobava in vgradnja vsega potrebnega materiala za izvedbo toplotne, 
zvočne in protipožarne izolacije gradbene konstrukcije stropa oz. 
sten garaže, kleti po principu izgubljenega opaža s kombiniranimi 
gradbenimi ploščami z negorljivim jedrom iz kamene volne (λ = 0,039 
W/mK) z obojestranskim 5 mm prekrivnim slojem iz negorljive, z 
magnezitom vezane lesne volne, razred  odziva na  ogenj  A2-s1,d0  
po  SIST EN  13501-1, toplotna   prevodnost plošče λd   v  odvisnosti  
od debeline (λd= 0,040 do 0,044 W/mK), tlačna trdnost CS(10)  ≥  50 
kPa, klasifikacijska  oznaka  izolacijskega materiala:  
MW-EN13168-L1-W1-T1/T3-S1-P1-CS(10)50-TR15-CL1, npr. plošče 
Knauf Insulation  Heraklith Tektalan  A2-SD, debelina izolacije  
(VSTAVI VREDNOST v cm)  glede na preračun  gradbene fizike. 
 
Izolacijske gradbene plošče Tektalan A2-SD položimo na predhodno 
izveden opaž, kakovost pritrditve v beton povečamo z uporabo 
posebnih nerjavnih betonskih pritrdil za pribetoniranje oznake SPK, ki 
se vgrajujejo istočasno ob polaganju izolacijskih plošč. Poraba 
pritrdil: 6 oz. 8 kos/ploščo, pritrdila pozicionirati v vogalih in v sredini 
plošč skladno s tehničnimi navodili proizvajalca.   
Opcijsko dodatna zahteva: po montaži plošč Tektalan A2-SD je 
potrebno izvesti dodatno barvanje s pralno barvo, odtenek barve po 
izboru projektanta. 
 
Pri izvedbi je potrebno upoštevati vse ustrezne predpise in standarde 
ter uveljavljena pravila. 
 
V ceni je potrebno upoštevati dobavo vsega potrebnega materiala in 
dela, ki se izvajajo po navodilih dobavitelja toplotne izolacije 
 
 
              m2   cena  _____                   skupaj  ___     ____ 
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4.4.  TOPLOTNA IZOLACIJA KLETNE STROPNE AB PLOŠČE – VGRADNJA PO 
  PRINCIPU NAKNADNEGA OBLAGANJA S STROPNIMI LAMELAMI CLT C1 Thermal 
 

Dobava in vgradnja vsega potrebnega materiala za izvedbo toplotne, 
zvočne in protipožarne izolacije gradbene konstrukcije stropa garaže, 
kleti po principu naknadnega oblaganja z izolacijskimi stropnimi 
lamelami iz kamene volne, razreda odziva na ogenj A1 po SIST EN 
13501-1, toplotna prevodnost λ = 0,037 W/mK, ki imajo na zunanji 
strani nanešen svetel silikatni obrizg in posnete robove na vseh 
straneh, oznaka produkta Knauf Insulation CLT C1 Thermal, 
debelina izolacije (VSTAVI VREDNOST v cm – debeline 50-160 mm) 
glede na preračun  gradbene fizike. Klasifikacijska oznaka 
izolacijskega materiala: MW-EN13162-T5-DS(TH)-TR40-WS-WL(P) 
 
Pred pričetkom del je potrebno preveriti kvaliteto in kontrolo 
obdelovalne površine. Stropna površina, na katero lepimo izolacijsko 
lamelo CLT C1 Thermal mora biti trdnostno in kvalitativno ustrezna 
(čista, suha in nemastna) ter mora omogočati oprijem ustreznemu 
gradbenemu lepilu. Priporočljiva je uporaba predpremaza Knauf 
Insulation PRIMER za izboljšanje oprijema in izenačitev vpojnosti na 
vseh površinah, ki to zahtevajo. Izolacijska lamela se na ustrezno 
predpripravljene in očiščene stropne površine vgrajuje samo s  celo 
površinskim lepljenjem in ne potrebuje dodatnega mehanskega 
pritrjevanja, zaključna obdelava ni potrebna. Po želji se lahko lamele 
naknadno obdelajo z brizganjem interierne ali fasadne barve Knauf 
Insulation Lamela Color. Lamele se lepijo po celotni površini s 
sistemskim lepilom Knauf Insulation Lamela Fix in se vgrajujejo z 
namenskim namestitvenim orodjem proizvajalca Knauf Insulation. 
 
Cena vključuje dobavo in vgradnjo potrebnega materiala za izvedbo 
(predpremaz PRIMER, cementno lepilna malta Lamela Fix, 
izolacijska lamela CLT C1 Thermal). Pri izvedbi je potrebno 
upoštevati tehnična navodila ponudnika toplotne izolacije in 
proizvajalcev lepil.  
 
 
Vrstni red izvedbe: 
- na predhodno očiščeno stropno površino z valjčkom nanesemo 
  emulzijo oz. predpremaz Knauf Insulation PRIMER za boljši oprijem  
- na izolacijsko lamelo CLT C1 Thermal z zobato gladilko po celi 
  površini nanesemo cementno lepilo Knauf Insulation Lamela Fix 
- namestitev izolacije na strop izvedemo s pomočjo namenskega 
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  orodja - namestitvene gladilke s katero tudi pritisnemo lamelo na 
  stropno podlago 
- lamele polagamo z medsebojnim zamikom za vsaj 1/3 dolžine   
 
 
              m2                        cena  _____                   skupaj  ___     ____ 
 

 
 
 
4.5.  TOPLOTNA IZOLACIJA KLETNE STROPNE AB PLOŠČE – VGRADNJA PO 
        PRINCIPU KONTAKTNE TANKOSLOJNE FASADE 
 
 

Izvedba kontaktno tankoslojnega fasadnega sistema s fasadnimi 
ploščami/ lamelami iz kamene volne, razred odziva na ogenj A1 po 
SIST EN 13501-1, toplotna prevodnost plošč λd = 0,034 W/mK/ 
toplotna prevodnost lamel λd = 0,040 W/mK  , klasifikacijska oznaka 
izolacijskega materiala: 
MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)25-TR7,5-WS-WL(P)-MU1;  
npr. Knauf Insulation FKD-N Thermal / MW-EN 13162-T5-DS(TH)-
TR80-WS-MU1, npr. Knauf Insulation FKL, debelina toplotne izolacije 
(VSTAVI VREDNOST v cm) glede na preračun gradbene fizike. 
Pred pričetkom del je potrebno preveriti kvaliteto in ravnost podlage 
ter izvesti vsa pripravljalna dela. 
Cena vključuje dobavo in vgradnjo posameznih komponent 
fasadnega sistema (pvc steklene armirne mrežice, sistemska 
pritrdila,…) ter vseh ostalih potrebnih elementov.  
Pri izvedbi je potrebno upoštevati tehnično smernico za  izvedbo 
kontaktnih toplotno izolacijskih fasadnih sistemov TS PFSTI 01, 
skladno s tehničnimi navodili ponudnika fasadnega sistema.  
 
Vrstni red izvedbe: 
- vgradnja toplotno izolacijskih plošč/ lamel iz mineralne kamene 
volne oznake FKD-N Thermal/ FKL; celopovršinsko lepljene z 
gradbenim lepilom ponudnika fasadnega sistema s poudarkom na 
vtiranju lepilne malte v vlakna kamene volne 
- nanos osnovnega ometa debeline 4 do 6 mm, v katerega se v 
zunanjo tretjino vtisne sistemska alkalno odporna armirna mrežica iz 
steklenih vlaken ustrezne gramature 
- toplotno izolacijo se dodatno mehansko pritrdi s sidrnimi vijaki preko 
pvc steklene mrežice, število sidrnih vijakov 2 - 4 na m2 stropne 
površine oz. skladno s tehničnimi navodili dobavitelja izolacije in 
ponudnika fasadnega sistema. Uporabijo se sistemska pritrdila za 
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plošče FKD-N Thermal oznake PPV in za lamele FKL oznake PSK s 
pvc podložko premera minimalno 100 mm 
- nanos premaza z emulzijo za izenačitev vpojnosti podlage pred 
nanosom zaključnega ometa ali izvedba s pleskanjem v barvi po 
izboru projektanta 
 
 
              m2                        cena  _____                   skupaj  ___     ____   

 
 
 
5.1. TOPLOTNA IZOLACIJA ZADNJE STROPNE PLOŠČE – NEPOHODNA IZVEDBA 
 

Dobava in vgradnja izolacijskega materiala iz mineralne volne za 
toplotno, zvočno in požarno izolacijo zadnje stropne plošče na 
neogrevanem podstrešju, kot nepohodna izvedba na način prostega 
polaganja izolacijskega sloja iz zgornje strani, kjer izolacija ni direktno 
tlačno obremenjena. 
 
 
OPCIJA A (izolacijski filc steklene volne Ecose): 
 
Na predhodno očiščeno zadnjo stropno ploščo se vgradi izolacijski filc 
iz mineralne steklene volne Knauf Insulation Ecose, razred odziva na 
ogenj A1 po SIST EN 13501-1, toplotna prevodnost  λd = 0,040 W/mK 
ali toplotna prevodnost λd = 0,037 W/mK, klasifikacijska oznaka 
izolacijskega materiala:  
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P), npr. Knauf Insulation NatuRoll Plus    
(λd = 0,040 W/mK) ali UNIFIT 037 (λd = 0,037 W/mK), debelina 
izolacije (VSTAVI VREDNOST v cm) glede na preračun gradbene 
fizike.   
 
 
 
OPCIJA B (plošče mineralne kamene volne Ecose): 
 
Na predhodno očiščeno zadnjo stropno ploščo se vgradijo nepohodne 
plošče iz mineralne kamene volne Knauf Insulation, razred odziva na 
ogenj A1 po SIST EN 13501-1, toplotna prevodnost  λd = 0,038 W/mK 
ali toplotna prevodnost  λd = 0,035 W/mK, klasifikacijska oznaka 
izolacijskega materiala:  
MW-EN 13162-T5-WS-AF5, npr. Knauf Insulation NaturBoard FIT     
(λd = 0,038 W/mK) ali MW-EN 13162-T5-WS-AF10, npr. Knauf 
Insulation NaturBoard VENTI (λd = 0,035 W/mK), debelina izolacije 
(VSTAVI VREDNOST v cm)  glede na preračun gradbene fizike.   
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Dodatna pojasnila: 
Vgradnja toplotne izolacije se izvaja v dveh slojih, drugi sloj položimo 
prečno na prvi sloj. Oba sloja izolacije se polagata sočasno, da ne 
prihaja do prekomernega stiskanja prvega sloja izolacije kot posledica 
hoje. Toplotna izolacija se polaga tesno eno do druge brez vmesnih 
reg.  Dodatna zaščita na zgornji strani toplotne izolacije s sekundarno 
paropropustno, vodoodbojno folijo je priporočljiva, v kolikor le ta ni 
vgrajena na strešni konstrukciji pod primarno kritino. Folija se vgrajuje 
sočasno s toplotno izolacijo. V te namene se vgradi sekundarna kritina  
 
Homeseal LDS 0,04 Fix Plus širine 1,5 m z integriranim samolepilnim 
trakom za lepljenje preklopnih spojev, kar zagotavlja vetrno zaščito 
toplotni izolaciji. 
 
V ceni je potrebno upoštevati dobavo vsega potrebnega materiala in 
dela, ki se izvajajo po navodilih dobavitelja toplotne izolacije.   
 
              m2   cena  _____                   skupaj  ___     ____   
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5.2. TOPLOTNA IZOLACIJA ZADNJE STROPNE PLOŠČE – 
       NEPOHODNA IZVEDBA Z IZOLACIJO ZA STROJNO VPIHOVANJE SUPAFIL LOFT 
 

Dobava in vgradnja izolacijskega materiala iz nevezane mineralne 
steklene volne za toplotno, požarno in zvočno izolacijo zadnje stropne 
plošče na neogrevanem podstrešju, kot nepohodna izvedba na način 
strojnega vpihovanja (prosto nasutje), kjer izolacija ni direktno tlačno 
obremenjena. 
 
Na predhodno očiščeno zadnjo stropno ploščo se  vgradi toplotna 
izolacija namenjena za strojno vpihovanje iz nevezane mineralne 
steklene volne, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 13501-1, 
odporna proti plesni, toplotna prevodnost  λd = 0,045 W/mK, nasipna 
gostota vpihovanja min. 16 kg/m3, klasifikacijska oznaka izolacijskega 
materiala: 
MW-EN 14064-1-S2-MU1, npr. Knauf Insulation SUPAFIL LOFT, 
debelina izolacijskega sloja (VSTAVI VREDNOST v cm) glede na 
preračun gradbene fizike.  
 
Dodatna pojasnila: 
V primeru povečanega strujanja zračnega toka na hladnih podstrešjih 
je potrebna namestitev zgornje zaščitne paropropustne, vodoodbojne 
in vetrne folije, npr. Homeseal LDS 0,04 Fix Plus širine 1,5 m z 
integriranim samolepilnim trakom za lepljenje preklopnih spojev. Folijo 
se vgrajuje sproti, ko je vgrajen pas vpihane toplotne izolacije vsaj 1,5 
do 2 m. 
 
Pri vpihovanju je potrebno upoštevati natančne postopke in tehnična 
navodila proizvajalca toplotne izolacije. V ceno so vključena tudi vsa 
ostala pomožna dela in transporti. 
 
 
              m2   cena  _____                   skupaj  ___     ____ 
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5.3. TOPLOTNA IZOLACIJA ZADNJE STROPNE PLOŠČE – POHODNA IZVEDBA S 
       PLOŠČAMI KAMENE VOLNE DF 
 

Dobava in vgradnja izolacijskega materiala iz mineralne kamene volne 
za toplotno, zvočno in požarno izolacijo zadnje stropne plošče na 
neogrevanem podstrešju, kot pohodna izvedba brez predhodne 
izvedene podkonstrukcije. 
Na predhodno očiščeno zadnjo stropno ploščo se po celotni pohodni 
površini namesti parno zaporo, PE folija z vrednostjo  Sd ≥ 100 m, npr. 
Homeseal LDS 100. Folijo je obvezno potrebno polepiti na preklopnih 
spojih, ki naj bodo širine min. 10 cm, z enostranskim lepilnim trakom 
širine 60 mm, npr. Homeseal LDS Soliplan. 
Na robovih betonske plošče ob stiku s kolenčnim zidom se parno 
zaporo zaviha navzgor, tesnenje z lepilnimi trakovi na teh mestih ni 
obvezno. 
Direktno na parno zaporo se vgradijo trde pohodne izolacijske plošče 
iz mineralne kamene volne Knauf Insulation,  razred  odziva  na  ogenj   
A1 po SIST EN 13501-1, toplotna prevodnost  λd = 0,037 W/mK, tlačna 
trdnost CS(10) 30 kPa, klasifikacijska oznaka izolacijskega materiala:  
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-WS, npr. Knauf Insulation DF, 
debelina izolacije (VSTAVI VREDNOST v cm) glede na preračun 
gradbene fizike. 
 
Dodatna pojasnila: 
Toplotno izolacijo v zahtevani debelini se vgradi v dveh slojih, drugi 
sloj položimo prečno na prvi sloj. Izolacijske plošče se polagajo tesno 
eno do druge brez vmesnih reg. Dodatna zaščita na zgornji strani 
toplotne izolacije s sekundarno paropropustno, vodoodbojno folijo ni 
nujno potrebna. 
Sledi namestitev finalne pohodne obloge, npr. Knauf Vidifloor talna 
plošča debeline 18 mm ali lesno vezane plošče OSB3 debeline 15 ali 
18 mm, ki se polagajo direktno na izolacijske plošče DF. 
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V ceni je potrebno upoštevati dobavo vsega potrebnega materiala in 
dela, ki se izvajajo po navodilih proizvajalca.    
 
 
              m2   cena  _____                   skupaj  ___     ____ 
 
 
 
 
 
 

 
5.4  TOPLOTNA IZOLACIJA ZADNJE STROPNE PLOŠČE – 
       KOMBINIRANA POHODNA – NEPOHODNA IZVEDBA 
 

Dobava in vgradnja izolacijskega materiala iz mineralne volne za 
toplotno, zvočno in požarno izolacijo zadnje stropne plošče na 
neogrevanem podstrešju, kot kombinacija pohodne – nepohodne 
izvedbe. 
Na predhodno očiščeno zadnjo stropno ploščo se na delu pohodnih 
površin namesti parno zaporo, PE folija z vrednostjo Sd ≥ 100 m, npr. 
Homeseal LDS 100. Folijo je obvezno potrebno polepiti na preklopnih 
spojih, ki naj bodo širine min. 10 cm, z enostranskim lepilnim trakom 
širine 60 mm, npr. Homeseal LDS Soliplan. Robove parne zapore na 
stiku s stropno betonsko ploščo tesnimo z lepilno tesnilno maso 
Homeseal LDS Solimur. 
 
Na nepohodnem delu se vgradi izolacijski filc iz mineralne steklene 
volne Knauf Insulation Ecose, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 
13501-1, toplotna prevodnost  λd = 0,040 W/mK, klasifikacijska oznaka 
izolacijskega materiala: MW-EN 13162-T2-WS-WL(P), npr. Knauf 
Insulation NatuRoll Plus    (λd = 0,040 W/mK) ali 
toplotna prevodnost  λd = 0,037 W/mK, klasifikacijska oznaka 
izolacijskega materiala: MW-EN 13162-T2-AF5, npr. Knauf Insulation 
UNIFIT 037 (λd = 0,037 W/mK), debelina izolacije (VSTAVI 
VREDNOST v cm) glede na preračun gradbene fizike.   
Na pohodnem delu se brez predhodno izvedene podkonstrukcije 
vgradi trde izolacijske plošče iz mineralne kamene volne Knauf 
Insulation,  razred  odziva  na  ogenj   A1  po SIST EN 13501-1, 
toplotna prevodnost  λd = 0,037 W/mK, tlačna trdnost CS(10) 30 kPa, 
klasifikacijska oznaka izolacijskega materiala:  
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-WS, npr. Knauf Insulation DF, 
debelina izolacije (VSTAVI VREDNOST v cm) glede na preračun 
gradbene fizike. 
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Dodatna pojasnila: 
Vgradnja toplotne izolacije se izvaja v dveh slojih, drugi sloj položimo 
prečno na prvi sloj. Pri nepohodni izvedbi se polagata oba sloja 
izolacije sočasno, da ne prihaja do prekomernega stiskanja prvega 
sloja izolacije kot posledica hoje. Toplotna izolacija se polaga tesno 
eno do druge brez vmesnih reg.  Dodatna zaščita na zgornji strani 
toplotne izolacije s sekundarno paropropustno, vodoodbojno folijo je 
priporočljiva, v kolikor le ta ni vgrajena na strešni konstrukciji pod 
primarno kritino. V te namene se vgradi sekundarna kritina Homeseal 
LDS 0,04 Fix Plus z integriranim samolepilnim trakom za lepljenje 
preklopnih spojev in s tem nudi tudi vetrno zaščito toplotni izolaciji. 
 
Pri pohodni izvedbi s trdimi izolacijskimi ploščami DF, dodatna zaščita 
na zgornji strani toplotne izolacije s sekundarno paropropustno, 
vodoodbojno folijo ni potrebna. Priporoča se/ obvezna je namestitev 
finalne pohodne obloge, npr. Knauf Vidifloor talna plošča debeline 18 
mm ali lesno vezane plošče OSB3 debeline 15 ali 18 mm, ki se 
polagajo direktno na izolacijske plošče DF. 
 
V ceni je potrebno upoštevati dobavo vsega potrebnega materiala in 
dela, ki se izvajajo po navodilih proizvajalca.    
 
 
              m2   cena  _____                   skupaj  ___     ____ 
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5.5. TOPLOTNA IZOLACIJA ZADNJE STROPNE PLOŠČE– 
       POHODNA IZVEDBA S PLAVAJOČIM CEMENTNIM ESTRIHOM 
 

Dobava in vgradnja izolacijskega materiala iz mineralne kamene volne 
za toplotno, zvočno in požarno izolacijo zadnje stropne plošče na 
neogrevanem podstrešju, kot pohodna izvedba s plavajočim mikro 
armiranim cementnim estrihom. 
 
Na predhodno očiščeno zadnjo stropno ploščo se po celotni površini 
namesti parno zaporo, PE folija z vrednostjo Sd ≥ 100 m, npr. 
Homeseal LDS 100.  
Folijo je obvezno potrebno polepiti na preklopnih spojih, ki naj bodo 
širine min. 10 cm, z enostranskim lepilnim trakom širine 60 mm, npr. 
Homeseal LDS Soliplan. Na robovih betonske plošče ob stiku s 
kolenčnim zidom se parno zaporo zaviha navzgor, tesnenje z lepilnimi 
trakovi na teh mestih ni obvezno. 
Direktno na parno zaporo se vgradijo trde pohodne izolacijske plošče 
iz mineralne kamene volne Knauf Insulation,  razred  odziva  na  ogenj   
A1  po SIST EN 13501-1, toplotna prevodnost  λd = 0,037 W/mK, 
tlačna trdnost CS(10) 30 kPa, klasifikacijska oznaka izolacijskega 
materiala:  
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-WS, npr. Knauf Insulation DF, 
debelina izolacije (VSTAVI VREDNOST v cm) glede na preračun 
gradbene fizike. 
 
Dodatna pojasnila: 
Toplotno izolacijo v zahtevani debelini se vgradi v dveh slojih, drugi 
sloj položimo prečno na prvi sloj. Izolacijske plošče se polagajo tesno 
eno do druge brez vmesnih reg. Na toplotno izolacijske plošče se pred 
izvedbo mikro armiranega cementnega estriha namesti ločilno pvc 
gradbeno folijo za preprečitev iztekanja cementnega mleka v toplotno 
izolacijo. Debelina cementnega estriha naj bo od 6 do 8 cm, odvisno 
od skupne debeline izolacijskega sloja. 
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V ceni je potrebno upoštevati dobavo vsega potrebnega materiala in 
dela, ki se izvajajo po navodilih proizvajalca.    
 
 
              m2   cena  _____                   skupaj  ___     ____ 

 
 
 
 
 
 
5.6. TOPLOTNA IZOLACIJA MASIVNE AB STROPNE PLOŠČE– 
       IZVEDBA S SUHOMONTAŽNIM SPUŠČENIM  STROPOM IZ SPODNJE STRANI 
 

Dobava in vgradnja izolacijskega materiala iz mineralne steklene volne 
Ecose za toplotno, požarno in zvočno izolacijo zadnje stropne plošče 
proti neogrevanemu podstrešju, izvedba na način suho montažnega 
Knauf stropnega sistema D11/ D111, D112, D113, D114 iz spodnje 
strani AB stropne plošče. 
 
Med predhodno postavljeno Knauf stropno podkonstrukcijo namestimo 
samonosni toplotno izolacijski filc iz mineralne steklene volne Knauf 
Insulation Ecose, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 13501-1, 
toplotna prevodnost  λd = 0,035 W/mK ali toplotna prevodnost  λd = 
0,037 W/mK ali toplotna prevodnost  λd = 0,040 W/mK , klasifikacijska 
oznaka izolacijskega materiala:  
MW-EN 13162-T2-AF5, npr. Knauf Insulation UNIFIT 035 (λd = 0,035 
W/mK) ali UNIFIT 037 (λd = 0,037 W/mK) ali MW-EN 13162-T2-WS-
WL(P), npr. Knauf Insulation NatuRoll Plus (λd = 0,040 W/mK), 
debelina izolacije (VSTAVI VREDNOST v cm) glede na preračun 
gradbene fizike.   
 
Na podkonstrukcijo obvezno zrakotesno namestiti parno zaporo, PE 
folija z vrednostjo Sd ≥ 100 m, npr. Homeseal LDS 100.  
Folijo je obvezno potrebno polepiti na preklopnih spojih, ki naj bodo 
širine min. 10 cm, z enostranskim lepilnim trakom širine 60 mm, npr. 
Homeseal LDS Soliplan,  za tesnenje raznih  prebojev folije se uporabi 
enostranski lepilni trak Homeseal LDS Solifit 1,  za  lepljenje  folije  na  
vertikalne  obodne  stene se uporabi lepilna tesnilna masa Homeseal 
LDS Solimur ali vogalni enostranski lepilni trak Homeseal LDS 
Solitwin. 
Po zrakotesni namestitvi parne zapore se vgradi zaključna stropna 
obloga iz mavčno kartonskih plošč debeline 12,5 mm/ 15 mm  skladno 
s tehničnimi navodili ponudnika knauf stropnega sistema. 
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V ceni je potrebno upoštevati dobavo vsega potrebnega materiala in 
dela, ki se izvajajo po navodilih proizvajalca.    
 
 
              m2   cena  _____                   skupaj  ___     ____ 
 
 
 
 
 
 

 
5.7. TOPLOTNA IZOLACIJA LAHKE STROPNE PLOŠČE– 
       IZVEDBA S SUHOMONTAŽNIM SPUŠČENIM  STROPOM IZ SPODNJE STRANI 
 

Dobava in vgradnja izolacijskega materiala iz mineralne steklene volne 
Ecose za toplotno, požarno in zvočno izolacijo lahke stropne plošče 
proti neogrevanemu podstrešju, izvedba iz spodnje strani lesene 
stropne konstrukcije - klešč na način suho montažnega Knauf 
stropnega sistema D11/ D111, D112, D113, D114, vgradnja toplotne 
izolacije med kleščami in dodatna vgradnja pod njimi: 
 
 
OPCIJA A (izolacijski filc steklene volne med in pod kleščami): 
- vgradnja prvega sloja toplotne izolacije med kleščami s samonosnim 
izolacijskim filcem iz mineralne steklene volne Knauf Insulation Ecose, 
razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 13501-1, toplotna prevodnost 
λd = 0,035 W/mK ali toplotna prevodnost λd = 0,032 W/mK, 
klasifikacijska oznaka izolacijskega materiala:  
MW-EN 13162-T2-AF5, npr. Knauf Insulation UNIFIT 035 (λd = 0,035 
W/mK) ali UNIFIT 032 (λd = 0,032 W/mK) debelina izolacije (VSTAVI 
VREDNOST v cm) glede na višino klešč, da se zapolni celoten prostor 
med njimi, izolacija se vgrajuje tesno brez večjih reg s cca 2 cm 
nadmere glede na razmik med posameznimi lesenimi nosilci. 
- vgradnja drugega sloja toplotne izolacije pod kleščami; iz spodnje 
strani lesene stropne konstrukcije se najprej namesti leseno ali 
kovinsko podkonstrukcijo, izvedba na način suho montažnega Knauf 
stropnega sistema D11/ D111, D112, D113, D114, med katero se 
vgradi izolacijski filc iz mineralne steklene volne Knauf Insulation 
Ecose, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 13501-1, toplotna 
prevodnost λd = 0,035 W/mK ali toplotna prevodnost λd = 0,037 W/mK, 
klasifikacijska oznaka izolacijskega materiala:  
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MW-EN 13162-T2-AF5, npr. Knauf Insulation UNIFIT 035 (λd = 0,035 
W/mK) ali UNIFIT 037 (λd = 0,037 W/mK), debelina izolacije (VSTAVI 
VREDNOST v cm) glede na preračun gradbene fizike.   
 
 
OPCIJA B (plošče kamene volne med kleščami, pod njimi vgradnja 
izolacijskega filca steklene volne): 
- vgradnja prvega sloja toplotne izolacije med kleščami s samonosnimi 
ploščami mineralne kamene volne, razred odziva na ogenj A1 po SIST 
EN 13501-1, toplotna prevodnost  λd = 0,035 W/mK, klasifikacijska 
oznaka izolacijskega materiala: 
MW-EN 13162-T5-WS-WL(P)-AF10, npr. Knauf Insulation NaturBoard 
VENTI, debelina izolacijske plošče (VSTAVI VREDNOST v cm) glede 
na višino klešč, da se zapolni celoten prostor med njimi, izolacija se 
vgrajuje tesno brez večjih reg s cca 1 cm nadmere glede na razmik 
med posameznimi lesenimi nosilci. 
- vgradnja drugega sloja toplotne izolacije pod kleščami; iz spodnje 
strani lesene stropne konstrukcije se najprej namesti leseno ali 
kovinsko podkonstrukcijo, izvedba na način suho montažnega Knauf 
stropnega sistema D11/ D111, D112, D113, D114, med katero se 
vgradi izolacijski filc iz mineralne steklene volne Knauf Insulation 
Ecose, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 13501-1, toplotna 
prevodnost λd = 0,035 W/mK ali toplotna prevodnost λd = 0,037 W/mK, 
klasifikacijska oznaka izolacijskega materiala:  
MW-EN 13162-T2-AF5, npr. Knauf Insulation UNIFIT 035 (λd = 0,035 
W/mK) ali UNIFIT 037 (λd = 0,037 W/mK), debelina izolacije (VSTAVI 
VREDNOST v cm) glede na preračun gradbene fizike.   
 
Na podkonstrukcijo obvezno zrakotesno namestiti parno zaporo/ parno 
oviro glede na sestavo stropne gradbene konstrukcije proti 
neogrevanemu podstrešju oz. glede na preračun difuzije vodne pare.  
 
Dodatna pojasnila: 
V primeru podeskane podlage na zgornji strani klešč je potrebna 
vgradnja parne zapore, PE folija z vrednostjo Sd ≥ 100 m, npr. 
Homeseal LDS 100. V kolikor toplotna izolacija iz zgornje strani ni 
prekrita z raznimi paro zapornimi sloji ( deske, OSB plošče, iverne 
plošče,…), potem se na notranji topli strani izolacije priporoča 
vgradnja parne ovire z  vrednostjo Sd ≥ 5 m, npr. Homeseal LDS 5. 
Folijo je obvezno potrebno polepiti na preklopnih spojih, ki naj bodo 
širine min. 10 cm, z enostranskim lepilnim trakom širine 60 mm, npr. 
Homeseal LDS Soliplan,  za tesnenje raznih  prebojev folije se uporabi 
enostranski lepilni trak Homeseal LDS Solifit 1,  za  lepljenje  folije  na  
vertikalne  obodne  stene se uporabi lepilna tesnilna masa Homeseal 
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LDS Solimur ali vogalni enostranski lepilni trak Homeseal LDS 
Solitwin. 
Po zrakotesni namestitvi parne zapore se vgradi zaključna stropna 
obloga iz mavčno kartonskih plošč debeline 12,5 mm/ 15 mm  skladno 
s tehničnimi navodili ponudnika knauf stropnega sistema. 
 
V ceni je potrebno upoštevati dobavo vsega potrebnega materiala in 
dela, ki se izvajajo po navodilih proizvajalca.    
 
 
              m2   cena  _____                   skupaj  ___     ____ 

 
 
 
 
 
6.1. MEDETAŽNA TALNA PLOŠČA – IZVEDBA PLAVAJOČEGA CEMENTNEGA 
       ESTRIHA BREZ TALNEGA GRETJA 

 
Dobava in vgradnja izolacijskega materiala iz mineralne kamene volne 
Ecose za toplotno, zvočno in požarno izolacijo medetažne talne 
plošče,  izvedba plavajočega mikro armiranega cementnega estriha 
brez talnega gretja. 
 
Na medetažno talno nosilno konstrukcijo se vgradijo talne pohodne 
plošče iz mineralne kamene volne Ecose, razred odziva na ogenj A1 
po SIST EN 13501-1, 
toplotna prevodnost λd = 0,035 W/mK, razred stisljivosti CP5, 
dinamične togosti 20 MN/m3 do 27 MN/m3,, npr. Knauf Insulation 
NaturBoard TP (manjše tlačne obremenitve, kjer koristna obremenitev 
tlaka ne presega 2 kPa ) ali 
 
toplotna prevodnost λd = 0,036 W/mK, razred stisljivosti CP3, 
dinamične togosti 25 MN/m3 do 40 MN/m3,, npr. Knauf Insulation 
NaturBoard TPS (zmerne tlačne obremenitve, kjer koristna 
obremenitev tlaka ne presega 5 kPa) ali 
  
toplotna prevodnost λd = 0,036 W/mK, razred stisljivosti CP2, 
dinamične togosti 35 MN/m3 do 40 MN/m3,, npr. Knauf Insulation 
NaturBoard TPT (povečane tlačne obremenitve, kjer koristna 
obremenitev tlaka ne presega 10 kPa),  
 
odvisno od obremenitve in namena prostora, klasifikacijska oznaka 
izolacijskega materiala: 
MW-EN 13162-T6-WL(P)-AF30-SDi-CP5; npr. NaturBoard TP ali 
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MW-EN 13162-T6-WL(P)-AF50-SDi-CP3; npr. NaturBoard TPS ali  
 
MW-EN 13162-T7-WL(P)-AF60-SDi-CP2; npr. NaturBoard TPT, 
 
debelina izolacijske plošče (VSTAVI VREDNOST v cm), priporočljivo 
dvoslojno križno polaganje zvočno izolacijskih plošč. 
Ob obodnih stenah se namesti robne dilatacijske trakove iz kamene 
volne debeline 12 mm, npr. Knauf Insulation DL za preprečevanje 
bočnega prenosa udarnega zvoka na obodno konstrukcijo.  
 
Dodatna pojasnila: 
Toplotno izolacijo v zahtevani debelini se vgradi v enem ali dveh slojih, 
drugi sloj položimo prečno na prvi sloj. Izolacijske plošče se polagajo 
tesno eno do druge brez vmesnih reg. Na toplotno izolacijske plošče 
se pred izvedbo mikro armiranega cementnega estriha namesti ločilno 
PE folijo debeline 0,2 mm, npr. Homeseal LDS 100 ali pvc gradbeno 
folijo za preprečitev iztekanja cementnega mleka v toplotno izolacijo.  
 
Debelina mikro armiranega cementnega estriha tlačne trdnosti C 
12/15, C 16/20, C 20/25, C 25/30, naj bo od 5 do 8 cm, odvisno od 
skupne debeline izolacijskega sloja. Pri vgradnji zvočno izolacijskih 
plošč upoštevati tehnična navodila proizvajalca izolacij. 
 
V ceni je potrebno upoštevati dobavo vsega potrebnega materiala in 
dela, ki se izvajajo po navodilih proizvajalca.    
 
 
              m2   cena  _____                   skupaj  ___     ____   
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6.2. MEDETAŽNA TALNA PLOŠČA – IZVEDBA PLAVAJOČEGA CEMENTNEGA 
       ESTRIHA S TALNIM GRETJEM 

 
Dobava in vgradnja izolacijskega materiala iz mineralne kamene volne 
Ecose za toplotno, zvočno in požarno izolacijo medetažne talne 
plošče,  izvedba plavajočega mikro armiranega cementnega estriha s 
talnim gretjem. 
 
 
OPCIJA A (izvedba s talnimi pohodnimi ploščami kamene volne 
NaturBoard TPS ali NaturBoard TPT): 
 
Na medetažno talno nosilno konstrukcijo se vgradijo talne pohodne 
plošče iz mineralne kamene volne, razred odziva na ogenj A1 po SIST 
EN 13501-1, 
toplotna prevodnost λd = 0,036 W/mK, razred stisljivosti CP3, 
dinamične togosti 25 MN/m3 do 40 MN/m3,, npr. Knauf Insulation 
NaturBoard TPS (zmerne tlačne obremenitve, kjer koristna 
obremenitev tlaka ne presega 5 kPa) ali 
  
toplotna prevodnost λd = 0,036 W/mK, razred stisljivosti CP2, 
dinamične togosti 35 MN/m3 do 40 MN/m3,, npr. Knauf Insulation 
NaturBoard TPT (povečane tlačne obremenitve, kjer koristna 
obremenitev tlaka ne presega 10 kPa),  
 
odvisno od obremenitve in namena prostora, klasifikacijska oznaka 
izolacijskega materiala: 
 
MW-EN 13162-T6-WL(P)-AF50-SDi-CP3; npr. NaturBoard TPS ali  
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MW-EN 13162-T7-WL(P)-AF60-SDi-CP2; npr. NaturBoard TPT, 
 
debelina izolacijske plošče (VSTAVI VREDNOST v cm), priporočljivo 
dvoslojno križno polaganje zvočno izolacijskih plošč. 
Ob obodnih stenah se namesti robne dilatacijske trakove iz kamene 
volne debeline 12 mm, npr. Knauf Insulation DL za preprečevanje 
bočnega prenosa udarnega zvoka na obodno konstrukcijo.  
 
Dodatna pojasnila: 
Toplotno izolacijo v zahtevani debelini se vgradi v enem ali dveh slojih, 
drugi sloj položimo prečno na prvi sloj. Izolacijske plošče se polagajo 
tesno eno do druge brez vmesnih reg. Na toplotno izolacijske plošče 
se pred izvedbo cevi za talno gretje namesti ločilno PE folijo debeline 
0,2 mm, npr. Homeseal LDS 100 ali pvc gradbeno folijo za preprečitev  
iztekanja  cementnega  mleka v toplotno izolacijo. Cevi za talno gretje 
fiksirati z vezicami na armaturno q mrežo ali na namensko 
plastificirano mrežo s pritrjevalnimi objemkami. 
Debelina mikro armiranega cementnega estriha tlačne trdnosti C 
12/15, C 16/20, C 20/25, C 25/30, naj bo od 5 do 8 cm, odvisno od 
skupne debeline izolacijskega sloja. Pri vgradnji zvočno izolacijskih 
plošč upoštevati tehnična navodila proizvajalca izolacij. 
 
V ceni je potrebno upoštevati dobavo vsega potrebnega materiala in 
dela, ki se izvajajo po navodilih proizvajalca.    
 
 
              m2   cena  _____                   skupaj  ___     ____   
 
 
 
OPCIJA B (kombinacija talne pohodne plošče kamene volne 
NaturBoard TPS ali Naturboard TPT in sistemske plošče za talno 
gretje): 
 
Na medetažno talno nosilno konstrukcijo se vgradi prvi sloj talne 
pohodne plošče iz mineralne kamene volne, razred odziva na ogenj 
A1 po SIST EN 13501-1, 
toplotna prevodnost λd = 0,036 W/mK, razred stisljivosti CP3, 
dinamične togosti 25 MN/m3 do 40 MN/m3,, npr. Knauf Insulation 
NaturBoard TPS (zmerne tlačne obremenitve, kjer koristna 
obremenitev tlaka ne presega 5 kPa) ali 
  
toplotna prevodnost λd = 0,036 W/mK, razred stisljivosti CP2, 
dinamične togosti 35 MN/m3 do 40 MN/m3,, npr. Knauf Insulation 
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NaturBoard TPT (povečane tlačne obremenitve, kjer koristna 
obremenitev tlaka ne presega 10 kPa),  
 
odvisno od obremenitve in namena prostora, klasifikacijska oznaka 
izolacijskega materiala: 
 
MW-EN 13162-T6-WL(P)-AF50-SDi-CP3; npr. NaturBoard TPS ali  
 
MW-EN 13162-T7-WL(P)-AF60-SDi-CP2; npr. NaturBoard TPT, 
 
debelina izolacijske plošče (VSTAVI VREDNOST v cm). 
 
Direktno na prvi sloj izolacijskih plošč kamene volne se vgradi 
sistemska plošča za talno gretje, elastificirana plošča iz 
ekspandiranega polistirena prevlečena s PE folijo (VSTAVI TIP in 
OZNAKO sistemskih plošč). 
 
Ob obodnih stenah se namesti robni dilatacijski trak iz kamene volne 
debeline 12 mm, npr. Knauf Insulation DL ali samolepilni robni trak iz 
ekspandiranega polietilena (EPE) za preprečevanje bočnega prenosa 
udarnega zvoka na obodno konstrukcijo. Pri vgradnji zvočno 
izolacijskih plošč upoštevati tehnična navodila proizvajalca izolacij. 
 
Debelina mikroarmiranega cementnega estriha tlačne trdnosti C 12/15, 
C 16/20, C 20/25, C 25/30, naj bo od 5 do 8 cm, odvisno od skupne 
debeline izolacijskega sloja. 
 
V ceni je potrebno upoštevati dobavo vsega potrebnega materiala in 
dela, ki se izvajajo po navodilih proizvajalca.    
 
 
              m2   cena  _____                   skupaj  ___     ____   
 
 
 
 
OPCIJA C (kombinacija talne pohodne plošče kamene volne DF in 
sistemske plošče za talno gretje – primerno za večje debeline > 10 cm 
toplotne in zvočne izolacije): 
 
Na medetažno talno nosilno konstrukcijo se vgradi prvi sloj talne 
pohodne plošče iz mineralne kamene volne, razred odziva na ogenj 
A1 po SIST EN 13501-1, toplotna prevodnost  λd = 0,037 W/mK, tlačna 
trdnost CS(10) 30 kPa, namenjene za zmerne tlačne obremenitve, 
klasifikacijska oznaka izolacijskega materiala: 
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MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-WS; npr. Knauf Insulation DF, 
debelina izolacijske plošče 80, 100, 120, 150 mm (VSTAVI 
VREDNOST v cm). 
Direktno na prvi sloj izolacijskih plošč kamene volne se vgradi 
sistemska plošča za talno gretje, elastificirana plošča iz 
ekspandiranega polistirena prevlečena s PE folijo (VSTAVI TIP in 
OZNAKO sistemskih plošč). 
Ob obodnih stenah se namesti robni dilatacijski trak iz kamene volne 
debeline 12 mm, npr. Knauf Insulation DL ali samolepilni robni trak iz 
ekspandiranega polietilena (EPE) za preprečevanje bočnega prenosa 
udarnega zvoka na obodno konstrukcijo. Pri vgradnji zvočno 
izolacijskih plošč upoštevati tehnična navodila proizvajalca izolacij.  
 
Debelina mikroarmiranega cementnega estriha tlačne trdnosti C 12/15, 
C 16/20, C 20/25, C 25/30, naj bo od 5 do 8 cm, odvisno od skupne 
debeline izolacijskega sloja. 
 
 
V ceni je potrebno upoštevati dobavo vsega potrebnega materiala in 
dela, ki se izvajajo po navodilih proizvajalca.    
 
 
              m2   cena  _____                   skupaj  ___     ____   
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6.3. MEDETAŽNA TALNA PLOŠČA – IZVEDBA PLAVAJOČEGA 
       SUHOMONTAŽNEGA ESTRIHA 

 
Dobava in vgradnja izolacijskega materiala iz mineralne kamene volne 
Ecose za toplotno, zvočno in požarno izolacijo medetažne talne 
plošče, izvedba plavajočega suhomontažnega estriha brez 
podkonstrukcije. 
 
Na medetažno talno nosilno konstrukcijo se vgradijo talne pohodne 
plošče iz mineralne kamene volne, razred odziva na ogenj A1 po SIST 
EN 13501-1, toplotna prevodnost  λd = 0,036 W/mK, razred stisljivosti 
CP2, dinamične togosti 35 MN/m3 do 40 MN/m3,, npr. NaturBoard 
TPT, namenjena za tlačne obremenitve, kjer koristna obremenitev 
tlaka ne presega 1,5 kPa, klasifikacijska oznaka izolacijskega 
materiala: 
MW-EN 13162-T7-WL(P)-AF60-SDi-CP2; npr. NaturBoard TPT, 
debelina izolacijske plošče 20, 30, 40 mm (VSTAVI VREDNOST v cm) 
odvisna od razpoložljive višine estriha. 
 
Ob obodnih stenah se namesti robne dilatacijske trakove iz kamene 
volne debeline 12 mm, npr. Knauf Insulation DL za preprečevanje 
bočnega prenosa udarnega zvoka na obodno konstrukcijo.  
 
Dodatna pojasnila: 
Izolacijske plošče v zahtevani debelini se obvezno vgradi v enem 
sloju, plošče se polagajo tesno eno do druge brez vmesnih reg. Na 
zvočno izolacijske plošče Naturboard TPT se direktno vgradijo,                   
npr. prefabricirana talna plošča Knauf Vidifloor F134 debeline 2 x 10 
mm ali Knauf Vidifloor F135 debeline 2 x 12,5 mm ali cementne plošče 

http://www.knaufinsulation.si


             POPISNI TEKSTI verzija 4/2021 

 
 

 
 

Knauf Insulation, d.o.o., 
industrija termičnih izolacij, Škofja Loka, Trata 32, 4220, Škofja Loka, Slovenija 

T: +386 (0) 4 5114 000 
F: +386 (0) 4 5114 194 

www.knaufinsulation.si 
Vpis: Okrožno sodišče v Kranju, Osnovni kapital: 5.000.000,00 EUR, Matična št.: 5591503000, Davčna št.: 62912488, ID: SI62912488 

Knauf Aquapanel debeline 23 mm ali 33 mm ali lesno vezane OSB3 
plošče v dveh slojih debeline minimalno 2 x 15 mm, ki jih je potrebno 
medsebojno lepiti in vijačiti po obodu. Pri vgradnji zvočno izolacijskih 
plošč upoštevati tehnična navodila proizvajalca izolacij. 
 
V ceni je potrebno upoštevati dobavo vsega potrebnega materiala in 
dela, ki se izvajajo po navodilih proizvajalca.    
 
 
              m2   cena  _____                   skupaj  ___     ____   

 
 
 
 
 
 
6.4. IZOLACIJA TALNE PLOŠČE NA TERENU – IZVEDBA PLAVAJOČEGA 
       CEMENTNEGA ESTRIHA BREZ TALNEGA GRETJA 

 
 
OPCIJA A (kombinacija talnih pohodnih plošč kamene volne DF in 
plošč kamene volne NaturBoard TPS, namenjena za zmerne tlačne 
obremenitve stanovanjskih in poslovnih objektov): 
 
Dobava in vgradnja izolacijskega materiala iz mineralne kamene volne 
za toplotno, zvočno in požarno izolacijo talne plošče na terenu,  
izvedba plavajočega mikro armiranega cementnega estriha brez 
talnega gretja. 
Na talno ploščo na terenu, ki je predhodno hidroizolirana se vgradijo 
talne pohodne plošče iz mineralne kamene volne, razred odziva na 
ogenj A1 po SIST EN 13501-1, toplotna prevodnost  λd = 0,037 W/mK, 
tlačna trdnost CS(10) 30 kPa, namenjene za zmerne tlačne 
obremenitve, kjer koristna obremenitev tlaka ne presega 5 kPa, 
klasifikacijska oznaka izolacijskega materiala: 
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-WS; npr. Knauf Insulation DF, 
debelina izolacijske plošče (80, 100, 120, 150 mm), glede na preračun 
gradbene fizike. 
Preko njih se namesti drugi sloj talne pohodne plošče iz mineralne 
kamene volne Ecose, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 13501-1,  
toplotna prevodnost λd = 0,036 W/mK, dinamične togosti 25 MN/m3 do 
40 MN/m3,, npr. Knauf Insulation NaturBoard TPS (zmerne tlačne 
obremenitve, kjer koristna obremenitev tlaka ne presega 5 kPa), 
debelina izolacijske plošče (20, 30, 40 in 50 mm), glede na preračun 
gradbene fizike oz. zvočnega elaborata. 
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Ob obodnih stenah se namesti robne dilatacijske trakove iz kamene 
volne debeline 12 mm, npr. Knauf Insulation DL za preprečevanje 
bočnega prenosa udarnega zvoka na obodno konstrukcijo. Pri vgradnji 
zvočno izolacijskih plošč upoštevati tehnična navodila proizvajalca 
izolacij. 
 
Dodatna pojasnila: 
Toplotno izolacijo v zahtevani debelini se vgradi v dveh slojih, drugi 
sloj položimo prečno na prvi sloj. Izolacijske plošče se polagajo tesno 
eno do druge brez vmesnih reg. Na toplotno izolacijske plošče se pred 
izvedbo mikro armiranega cementnega estriha namesti ločilno PE 
folijo debeline 0,2 mm, npr. Homeseal LDS 100 ali pvc gradbeno folijo 
za preprečitev iztekanja cementnega mleka v toplotno izolacijo. 
Debelina mikroarmiranega cementnega estriha tlačne trdnosti C 12/15, 
C 16/20, C 20/25, C 25/30, naj bo od 8 do 10 cm, odvisno od skupne 
debeline izolacijskega sloja. 
 
 
V ceni je potrebno upoštevati dobavo vsega potrebnega materiala in 
dela, ki se izvajajo po navodilih proizvajalca.    
 
              m2   cena  _____                   skupaj  ___     ____ 
 
 
 
OPCIJA B (izvedba s talnimi pohodnimi ploščami kamene volne DF, 
namenjena za zmerne tlačne obremenitve stanovanjskih in poslovnih 
objektov): 
 
Dobava in vgradnja izolacijskega materiala iz mineralne kamene volne 
za toplotno, zvočno in požarno izolacijo talne plošče na terenu,  
izvedba plavajočega mikroarmiranega cementnega estriha brez 
talnega gretja. 
Na talno ploščo na terenu, ki je predhodno hidroizolirana se vgradijo 
talne pohodne plošče iz mineralne kamene volne, razred odziva na 
ogenj A1 po SIST EN 13501-1, toplotna prevodnost  λd = 0,037 W/mK, 
tlačna trdnost CS(10) 30 kPa, namenjene za zmerne tlačne 
obremenitve, kjer koristna obremenitev tlaka ne presega 5 kPa, 
klasifikacijska oznaka izolacijskega materiala: 
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-WS; npr. Knauf Insulation DF, 
debelina izolacijske plošče (80, 100 in 120 mm), glede na preračun 
gradbene fizike. Plošče DF se lahko polagajo največ v dveh slojih do 
največje skupne debeline 20 mm. 
Ob obodnih stenah se namesti robne dilatacijske trakove iz kamene 
volne debeline 12 mm, npr. Knauf Insulation DL za preprečevanje 
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bočnega prenosa udarnega zvoka na obodno konstrukcijo. Pri vgradnji 
zvočno izolacijskih plošč upoštevati tehnična navodila proizvajalca 
izolacij. 
 
Dodatna pojasnila: 
Toplotno izolacijo v zahtevani debelini se vgradi v dveh slojih, drugi 
sloj položimo prečno na prvi sloj. Izolacijske plošče se polagajo tesno 
eno do druge brez vmesnih reg. Na toplotno izolacijske plošče se pred 
izvedbo mikro armiranega cementnega estriha namesti ločilno PE 
folijo debeline 0,2 mm, npr. Homeseal LDS 100 ali pvc gradbeno folijo 
za preprečitev iztekanja cementnega mleka v toplotno izolacijo. 
Debelina mikroarmiranega cementnega estriha tlačne trdnosti C 12/15, 
C 16/20, C 20/25, C 25/30, naj bo od 8 do 10 cm, odvisno od skupne 
debeline izolacijskega sloja. 
 
 
 
V ceni je potrebno upoštevati dobavo vsega potrebnega materiala in 
dela, ki se izvajajo po navodilih proizvajalca.    
 
              m2   cena  _____                   skupaj  ___     ____ 
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6.5. IZOLACIJA TALNE PLOŠČE NA TERENU – IZVEDBA PLAVAJOČEGA 
       CEMENTNEGA ESTRIHA S TALNIM GRETJEM 

 
 
OPCIJA A (kombinacija talne pohodne plošče kamene volne DF in 
sistemske plošče za talno gretje, namenjena za zmerne tlačne 
obremenitve stanovanjskih in poslovnih objektov)  
 
Na talno ploščo na terenu, ki je predhodno hidroizolirana se vgradi prvi 
sloj talne pohodne plošče iz mineralne kamene volne, razred odziva 
na ogenj A1 po SIST EN 13501-1, toplotna prevodnost λd = 0,037 
W/mK, tlačna trdnost CS(10) 30 kPa, namenjene za zmerne tlačne 
obremenitve, klasifikacijska oznaka izolacijskega materiala: 
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-WS; npr. Knauf Insulation DF, 
debelina izolacijske plošče 80, 100, 120, 150 mm (VSTAVI 
VREDNOST v cm) glede na preračun gradbene fizike. 
Direktno na prvi sloj izolacijskih plošč kamene volne DF se vgradi 
sistemska plošča za talno gretje, elastificirana plošča iz 
ekspandiranega polistirena prevlečena s PE folijo (VSTAVI TIP in 
OZNAKO sistemskih plošč). 
Ob obodnih stenah se namesti robni dilatacijski trak iz kamene volne 
debeline 12 mm, npr. Knauf Insulation DL ali samolepilni robni trak iz 
ekspandiranega polietilena (EPE) za preprečevanje bočnega prenosa 
udarnega zvoka na obodno konstrukcijo. Pri vgradnji izolacijskih plošč 
upoštevati tehnična navodila proizvajalca izolacij. 
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Debelina mikroarmiranega cementnega estriha tlačne trdnosti C 12/15, 
C 16/20, C 20/25, C 25/30, naj bo od 6 do 8 cm, odvisno od skupne 
debeline izolacijskega sloja. 
 
V ceni je potrebno upoštevati dobavo vsega potrebnega materiala in 
dela, ki se izvajajo po navodilih proizvajalca.    
 
 
              m2   cena  _____                   skupaj  ___     ____   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.6. IZOLACIJA TAL NAD ZUNANJIM ZRAKOM  

 
Dobava in vgradnja izolacijskega materiala iz mineralne volne za 
toplotno, požarno in zvočno izolacijo stropne betonske plošče nad 
zunanjim zrakom, izvedba iz spodnje strani stropne plošče. Na zgornji 
strani stropne plošče izvedba plavajočega mikro armiranega estriha – 
glej popisne tekste v tč. 6.1 in 6.2. 
 
 
OPCIJA A (vgradnja toplotne izolacije na stropno ploščo med knauf 
stropno podkonstrukcijo – Aquapanel sistemi za zunanjo uporabo z 
zaključno oblogo iz Aquapanel cementne plošče): 
 
Varianta 1 (izvedba s ploščami mineralne steklene volne Ecose): 
Med predhodno postavljeno Knauf stropno podkonstrukcijo namestimo 
toplotno izolacijske plošče iz mineralne steklene volne Knauf 
Insulation Ecose, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 13501-1, 
toplotna prevodnost  λd = 0,035 W/mK ali toplotna prevodnost             
λd = 0,034 W/mK, klasifikacijska oznaka izolacijskega materiala:  
MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AF8, npr. Knauf Insulation MINERAL 
PLUS EXT 035 (λd = 0,035 W/mK) ali MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-
AF10, npr. Knauf Insulation TP 435 B plošče enostransko kaširane s 
črnim steklenim voalom (λd = 0,034 W/mK) debelina izolacije (VSTAVI 
VREDNOST v cm) glede na preračun gradbene fizike.  
 
Varianta 2 (izvedba s ploščami mineralne kamene volne): 
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Med predhodno postavljeno Knauf stropno podkonstrukcijo namestimo 
toplotno izolacijske plošče iz mineralne kamene volne Knauf 
Insulation, razred odziva  na ogenj  A1 po SIST EN  13501-1, 
toplotna prevodnost  λd = 0,035 W/mK ali toplotna prevodnost λd = 
0,038 W/mK, klasifikacijska oznaka izolacijskega materiala: 
MW-EN 13162 -T5-WS-WL(P)-AF10, npr. Knauf Insulation NaturBoard 
VENTI (λd = 0,035 W/mK) ali MW-EN 13162 -T5-WS-AF5, npr. Knauf 
Insulation NaturBoard FIT (λd = 0,038 W/mK), debelina izolacije 
(VSTAVI VREDNOST v cm) glede na preračun gradbene fizike. 
 
Dodatna pojasnila: 
Na zunanji strani toplotno izolacijskih plošč, ki niso enostransko 
kaširane s steklenim voalom, se priporoča vgradnja ustrezne 
paropropustne, vodoodbojne zaščitne folije, npr. Homeseal LDS 0,04 
Fix Plus z že integriranim lepilnim trakom za lepljenje preklopnih 
spojev folije.  
Izolacijske plošče se vgrajujejo med predhodno postavljeno stropno 
podkonstrukcijo in po potrebi dodatno mehansko pritrjujejo na stropno 
betonsko ploščo z ustreznimi sidrnimi vijaki, število in razporeditev 
sidrnih vijakov je odvisna od vrste in debeline izolacijskih plošč, 
sistema podkonstrukcije za zaključno stropno oblogo; običajno 
zadoščajo 3 do 4 pritrdila na ploščo oz. 6 pritrdil na m2 stropne 
površine, priporočajo se vijačna sidrna pritrdila s kovinskim 
pocinkanim vijakom, ki naj sega vsaj 30 mm v nosilno podlago, 
primeren tip sidrnega vijaka npr. Knauf Insulation PSV ustrezne 
dolžine. Za izolacijske plošče steklene volne s kaširnim zunanjim 
slojem, se poleg pritrdila PSV priporoča tudi vgradnja dodatne pritisne 
ploščice PSV premera 100 mm 
 
V ceni je potrebno upoštevati dobavo in vgradnjo toplotno 
izolacijskega materiala vključno s folijami in pritrdili. Pri vgradnji 
potrebno upoštevati tehnična navodila dobavitelja posameznega 
materiala. 
 
 
              m2   cena  _____                   skupaj  ___     ____   
 

 
 

OPCIJA B (vgradnja toplotne izolacije na stropno ploščo po sistemu 
kontaktne tankoslojne fasade): 

 
 
Izvedba kontaktno tankoslojnega fasadnega sistema s fasadnimi 
ploščami/ lamelami iz kamene volne, razred odziva na ogenj A1 po 

http://www.knaufinsulation.si


             POPISNI TEKSTI verzija 4/2021 

 
 

 
 

Knauf Insulation, d.o.o., 
industrija termičnih izolacij, Škofja Loka, Trata 32, 4220, Škofja Loka, Slovenija 

T: +386 (0) 4 5114 000 
F: +386 (0) 4 5114 194 

www.knaufinsulation.si 
Vpis: Okrožno sodišče v Kranju, Osnovni kapital: 5.000.000,00 EUR, Matična št.: 5591503000, Davčna št.: 62912488, ID: SI62912488 

SIST EN 13501-1, toplotna prevodnost plošč λd = 0,034 W/mK/ 
toplotna prevodnost lamel λd = 0,040 W/mK  , klasifikacijska oznaka 
izolacijskega materiala: 
MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)25-TR7,5-WS-WL(P)-MU1;  
npr. Knauf Insulation FKD-N Thermal / MW-EN 13162-T5-DS(TH)-
TR80-WS-MU1, npr. Knauf Insulation FKL, debelina toplotne izolacije 
(VSTAVI VREDNOST v cm) glede na preračun gradbene fizike. 
Pred pričetkom del je potrebno preveriti kvaliteto in ravnost podlage ter 
izvesti vsa pripravljalna dela. 
Cena vključuje dobavo in vgradnjo posameznih komponent fasadnega 
sistema ( pvc steklene armirne mrežice, sistemska pritrdila,…) ter 
vseh ostalih potrebnih elementov.  
Pri izvedbi je potrebno upoštevati tehnično smernico za  izvedbo 
kontaktnih toplotno izolacijskih fasadnih sistemov TS PFSTI 01, 
skladno s tehničnimi navodili ponudnika fasadnega sistema.  
 
 
 
 
Vrstni red izvedbe: 
- vgradnja toplotno izolacijskih plošč/ lamel iz mineralne kamene volne 
oznake FKD-N Thermal/ FKL; celopovršinsko lepljene z gradbenim 
lepilom ponudnika fasadnega sistema s poudarkom na vtiranju lepilne 
malte v vlakna kamene volne 
- nanos osnovnega ometa debeline 4 do 6 mm, v katerega se v 
zunanjo tretjino vtisne sistemska alkalno odporna armirna mrežica iz 
steklenih vlaken ustrezne gramature 
- toplotno izolacijo se dodatno mehansko pritrdi s sidrnimi vijaki preko 
pvc steklene mrežice, število sidrnih vijakov 2 - 4 na m2 stropne 
površine oz. skladno s tehničnimi navodili dobavitelja izolacije in 
ponudnika fasadnega sistema. Uporabijo se sistemska pritrdila za 
plošče FKD-N Thermal oznake PPV in za lamele FKL oznake PSV s 
pvc podložko premera minimalno 100 mm 
- nanos premaza z emulzijo za izenačitev vpojnosti podlage pred 
nanosom zaključnega ometa 
- nanos zaključnega ometa: silikatni, silikonski ali kombinacija 
silikatno-silikonskega ometa ustrezne zrnatosti, barva in zrnatost po 
izboru projektanta 
 
 
 
              m2                        cena  _____                   skupaj  ___     ____   
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7.1. SUHOMONTAŽNA PREGRADNA STENA – PO PRINCIPU KNAUF STEN W11 
 

Dobava in vgradnja izolacijskega materiala iz mineralne volne za 
toplotno, požarno in zvočno izolacijo v suhomontažnih pregradnih 
stenah, izvedba na način suhomontažnih Knauf pregradnih sten W11/ 
W111, W112, W113, W115, W115W, W116. 
 
 
OPCIJA A (izvedba s ploščami mineralne kamene volne Ecose)  
 
Vgradnja sloja toplotne izolacije med predhodno postavljeno stensko 
knauf podkonstrukcijo s ploščami mineralne kamene volne, razred 
odziva na ogenj A1 po SIST EN 13501-1, upornost zračnemu toku AF 
≥ 10 kPa.s/m2 ali AF ≥ 15 kPa.s/m2, toplotna prevodnost λd = 0,035 
W/mK (plošče NaturBoard VENTI) ali toplotna prevodnost  λd = 0,034 
W/mK (plošče Naturboard VENTACUSTO), klasifikacijska oznaka 
izolacijskega materiala: 
MW-EN 13162-T5-WS-WL(P)-AF10-MU1, npr. Knauf Insulation 
NaturBoard VENTI 
ali MW-EN 13162-T5-WS-WL(P)-AF15-MU1, npr. Knauf Insulation 
NaturBoard VENTACUSTO, 
debelina izolacijske plošče (VSTAVI VREDNOST v cm) glede na tip 
knauf pregradne stene W11 in elaborat zvočne zaščite. 
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OPCIJA B (izvedba s toplotno izolacijo iz mineralne steklene volne 
Ecose)  
 
Vgradnja sloja toplotne izolacije med predhodno postavljeno stensko 
knauf podkonstrukcijo s samonosnim izolacijskim filcem ali ploščami iz  
mineralne steklene volne, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 
13501-1, upornost zračnemu toku AF ≥ 5 kPa.s/m2, toplotna 
prevodnost λd = 0,039 W/mK (role steklene volne AKUSTIK ROLL) ali 
toplotna prevodnost λd = 0,037 W/mK (plošče steklene volne AKUSTIK 
BOARD, klasifikacijska oznaka izolacijskega materiala: 
MW-EN 13162-T2-AF5-MU1, npr. Knauf Insulation AKUSTIK ROLL - 
filc steklene volne v roli ali Knauf Insulation AKUSTIK BOARD - plošče 
steklene volne, debelina izolacije (VSTAVI VREDNOST v cm) glede 
na tip knauf pregradne stene W11 in elaborat zvočne zaščite. 
 
Dodatna pojasnila: 
Za pregradne stene v objektih uporabimo kovinsko konstrukcijo, ki jo 
pritrdimo na tla, strop (UW profili) in vgradimo vertikalne stenske 
profile (CW profili), skladno s tehničnimi navodili ponudnika 
suhomontažnega sistema. Za doseganje optimalne zvočne zaščite 
predhodno nalepimo na profile samolepilni tesnilni trak debeline 3 mm. 
Na obeh straneh podkonstrukcije privijačimo mavčne plošče debelin 
12.5, 15, 18, 20 ali 25 mm (v enem ali več slojih), vmesni prostor pa 
zapolnimo z vsaj 50 mm debelim izolacijskim slojem. Izolacija naj ne 
bo debelejša od širine votlega dela stene oz. debeline stenskega CW 
profila. Izolacija se vgrajuje tesno, brez reg na stikih med posameznimi 
ploščami. Pri vgradnji toplotne izolacije iz steklene volne je 
pomembno, da je debelina izolacije enaka debelini CW profila (50, 75, 
100 mm), da ne prihaja do posedanja izolacije. Vgradnja parnih zapor 
oz. parnih ovir med temperaturno enakovrednima prostoroma ni 
potrebna, v nasprotnem primeru vgraditi ustrezno folijo na notranji topli 
strani izolacije glede na gradbeno fizikalni preračun.    
 
V ceni je potrebno upoštevati dobavo vsega potrebnega materiala in 
dela, ki se izvajajo po navodilih proizvajalca in ponudnika sistema 
knauf pregradnih sten.    
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7.2. MASIVNA PREGRADNA STENA 
 

Dobava in vgradnja izolacijskega materiala iz mineralne volne za 
toplotno, požarno in zvočno izolacijo obstoječih masivnih pregradnih 
sten z dodatnim suhomontažnim načinom izvedbe s kovinsko 
podkonstrukcijo in enostransko enoslojno ali dvoslojno zaključno 
mavčno kartonsko oblogo. 
 
 
OPCIJA A (izvedba s ploščami mineralne kamene volne Ecose)  
 
Vgradnja sloja toplotne izolacije med predhodno postavljeno stensko 
knauf podkonstrukcijo s ploščami mineralne kamene volne, razred 
odziva na ogenj A1 po SIST EN 13501-1, upornost zračnemu toku AF 
≥ 10 kPa.s/m2 ali AF ≥ 15 kPa.s/m2, toplotna prevodnost λd = 0,035 
W/mK (plošče NaturBoard VENTI) ali toplotna prevodnost  λd = 0,034 
W/mK (plošče Naturboard VENTACUSTO), klasifikacijska oznaka 
izolacijskega materiala: 
MW-EN 13162-T5-WS-WL(P)-AF10-MU1, npr. Knauf Insulation 
NaturBoard VENTI 
ali MW-EN 13162-T5-WS-WL(P)-AF15-MU1, npr. Knauf Insulation 
NaturBoard VENTACUSTO, 
debelina izolacijske plošče (VSTAVI VREDNOST v cm), glede na tip 
knauf podkonstrukcije in elaborat zvočne zaščite. 
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OPCIJA B (izvedba s toplotno izolacijo iz mineralne steklene volne 
Ecose)  
 
Vgradnja sloja toplotne izolacije med predhodno postavljeno stensko 
knauf podkonstrukcijo s samonosnim izolacijskim filcem ali ploščami iz 
mineralne steklene volne, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 
13501-1, upornost zračnemu toku AF ≥ 5 kPa.s/m2, toplotna 
prevodnost λd = 0,039 W/mK (role steklene volne AKUSTIK ROLL) ali 
toplotna prevodnost λd = 0,037 W/mK (plošče steklene volne AKUSTIK 
BOARD, klasifikacijska oznaka izolacijskega materiala: 
MW-EN 13162-T2-AF5-MU1, npr. Knauf Insulation AKUSTIK ROLL - 
filc steklene volne v roli ali Knauf Insulation AKUSTIK BOARD - plošče 
steklene volne, debelina izolacije (VSTAVI VREDNOST v cm) glede 
na tip knauf podkonstrukcije in elaborat zvočne zaščite. 
 
Dodatna pojasnila: 
Kovinsko knauf podkonstrukcijo, na katero za doseganje optimalne 
zvočne zaščite predhodno nalepimo samolepilni tesnilni trak debeline 
3 mm, pritrdimo na masivno pregradno steno skladno s tehničnimi 
navodili ponudnika suhomontažnega sistema. Na knauf 
podkonstrukcijo enostransko privijačimo mavčne plošče debelin 12.5, 
15, 18, 20 ali 25 mm (v enem ali več slojih), vmesni prostor pa 
zapolnimo z vsaj 50 mm debelim izolacijskim slojem. Izolacija naj ne 
bo debelejša od širine votlega dela stene oz. debeline stenskega CW 
profila. Izolacija se vgrajuje tesno, brez reg na stikih med posameznimi 
ploščami. Pri vgradnji toplotne izolacije iz steklene volne je 
pomembno, da je debelina izolacije enaka debelini CW profila (50, 75, 
100 mm), da ne prihaja do posedanja izolacije. Vgradnja parnih zapor 
oz. parnih ovir med temperaturno enakovrednima prostoroma ni 
potrebna, v nasprotnem primeru vgraditi ustrezno folijo na notranji topli 
strani izolacije glede na gradbeno fizikalni preračun.  
 
V ceni je potrebno upoštevati dobavo vsega potrebnega materiala in 
dela, ki se izvajajo po navodilih proizvajalca in ponudnika sistema 
knauf pregradnih sten.   
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7.3. NOTRANJA IZOLACIJA ZUNANJIH STEN – SUHOMONTAŽNI SISTEM 
       PO PRINCIPU KNAUF STENSKE OBLOGE W623 
 

Dobava in vgradnja izolacijskega materiala iz mineralne kamene volne 
za toplotno, požarno in zvočno izolacijo kot notranja izolacija zunanjih 
sten, izvedba po principu suhomontažnega sistema knauf stenske 
obloge W623 z enoslojnim ali dvoslojnim oplaščenjem iz mavčnih 
plošč in kovinsko podkonstrukcijo iz stropnih C-profilov 60x27 mm. 

 
Vgradnja sloja toplotne izolacije med predhodno postavljeno stensko 
podkonstrukcijo s ploščami mineralne kamene volne, razred odziva na 
ogenj A1 po SIST EN 13501-1, upornost zračnemu toku AF ≥ 5 
kPa.s/m2, toplotna prevodnost λd = 0,035 W/mK, klasifikacijska oznaka 
izolacijskega materiala: MW-EN 13162-T5-WS-WL(P)-AF10-MU1, npr. 
Knauf Insulation NaturBoard VENTI, debelina izolacijske plošče 
(VSTAVI VREDNOST v cm)  glede na tip kovinske podkonstrukcije in 
elaborat zvočne zaščite. 
 
Vrstni red izvedbe: 
-  vgradnja talnega in stropnega UD profila 28x27 mm na mestu 
postavitve notranje suhomontažne stene, oddaljeno za debelino 
toplotne izolacije od obstoječe zunanje stene 
-   vgradnja direktnih akustičnih obešal na nosilno steno, obešala so 
vgrajena po horizontali na osnem razmaku 625 mm, po vertikali na 
osnem razmaku ≤ 1500 mm 
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-   vgradnja vertikalne kovinske podkonstrukcije iz stropnih C profilov 
60x27 mm, profili so vijačeni iz strani na predhodna vgrajena direktna 
akustična obešala 
-    vgradnja toplotno izolacijskih plošč Knauf Insulation NaturBoard 
VENTI med predhodno postavljeno knauf podkonstrukcijo 
  -  na vertikalne stropne C profile se zrakotesno vgradi parna ovira 
Homeseal LDS 5, v primeru betonske zunanje stene je potrebno 
namesto parne ovire vgraditi parno zaporo Homeseal LDS 100. 
Preklopne spoje folije se prelepi s trajno lepilnim trakom Homeseal 
LDS Soliplan, stike folije z obodnimi stenami in tlemi se tesni z lepilno 
tesnilno maso Homeseal LDS Solimur. 
-    vgradnja notranje zaključne mavčne obloge debeline 12.5, 15, 18, 
20 ali 25 mm (v enem ali več slojih), skladno s tehničnimi navodili 
proizvajalca. 
 
V ceni je potrebno upoštevati dobavo vsega potrebnega materiala in 
dela, ki se izvajajo po navodilih proizvajalca izolacije in ponudnika 
suhomontažnega sistema Knauf. 
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