
             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 

 
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 
-   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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