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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. 
 
 
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 
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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.    
 
 
              m2   cena  _____                   skupaj  ___     ____ 
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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. 
 
 
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 
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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.   
 
 
              m2   cena  _____                   skupaj  ___     ____ 
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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 
-   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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