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Izolacija javnih stavb
Toplotno izolacijski, požarni  
in trajnostni vidiki

Projekt je sofinanciran v okviru Petrolovega 
Programa velikih zavezancev za zagotavljanje 
prihrankovenergije pri končnih odjemalcih.



KNAUF INSULATION – TRAJNOSTNI PRISTOP

Podjetje Knauf Insulation je najhitreje rasto~e podjetje s podro~ja toplotnih izolacij na svetu. S svojim 
prodajnim programom obvladujemo trge Evrope, Velike Britanije, Rusije in ZDA. 

Smo ponudniki {irokega spektra izolacijskih materialov, kot tudi izdelkov za kompletiranje sistemov. Na{i najpomembnej{i 
izolacijski materiali so:
■ kamena volna Knauf Insulation
■ steklena volna Knauf Insulation
■ ekstrudirani polistiren XPS Knauf Insulation Polyfoam
■ ekspandirani polistiren Knauf Insulation EPS
■ lesna volna Heraklith Tektalan®

■ lepilni trakovi in folije Knauf Insulation LDS

Glede na {iroko ponudbo izdelkov namenjenih toplotni, zvo~ni in protipožarni izolaciji v gradbeni{tvu, nudimo 
na{im partnerjem neodvisne re{itve za razli~ne vrste zgradb in razli~ne aplikacije.

Knauf Insulation svojo trajnostno naravnanost dokazuje prek svojih produktov, kar se kaže zlasti v obliki novih, 
naprednej{ih, okolju in ljudem prijaznej{ih produktov, kot je npr. nova generacija steklene volne proizvedene po revolucio-
narnem postopku novih veziv na naravni osnovi, brez fenol formaldehidnih veziv, imenovane ECOSE® Technology. 

Nadzor nad življenjskih ciklom proizvodov in oglji~nim odtisom nas {e dodatno motivirata za trajnostne pristo-
pe tako v fazi proizvodnje kot tudi tekom življenjske dobe proizvodov. Prek komprimiranega pakiranja tako znižujemo 
stro{ke in negativne vplive transporta, skrbimo za visoke deleže materialov, ki jih je možno reciklirati, uporaba BAT tehno-
logije (najbolj{e razpoložljive tehnologije) v proizvodnji pa zagotavlja nenehne izbolj{ave na podro~ju uporabe energije 
in vplivov na okolje.
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S svojo zavezanostjo trajnostni gradnji 
prevzemamo z vidika izolacij odgovornost 
tako za energetske, kot tudi ekolo{ke, 
ekonomske in sociolo{ke vidike gradnje. 

Trajnostni pristop – 
nove izolacijske re{itve

Trajnostni pristop na podro~ju javnih stavb je {e pomembnej{i zaradi njihovega obsega, specifi~nih 
obratovalnih zahtev kot tudi zaradi demonstracijskega in izobraževalnega u~inka, ki vpliva na 
obna{anje družbe v celoti.

Negorljivi izolacijski materiali 
razreda A1

Zvo~no izolacijske lastnosti 
za zmanj{evanje hrupa in udarnega zvoka

Visoka toplotna izolativnost 
za manj toplotnih izgub

Prihranek energije in stro{kov 
za ogrevanje ali klimatizacijo

TOPLOTNE IZOLACIJE 
KNAUF INSULATION



JAVNE STAVBE – VAR^UJMO Z ENERGIJO, ZDAJ!

Energijo porabljamo na vsakem koraku na{ega življenja. Pri tem so {e vedno najve~ji porabnik energije v Evropi stavbe. 
Te porabijo kar 40% celotne energije, zato je najbolj smotrno za~eti z zmanj{evanjem porabe prav pri stavbah. 

Objekti z izoliranim ovojem stavbe – tla, stene, streha – zagotavljajo dolgoro~no energetsko u~inkovitost stavbe. Kvali-
tetno vgrajena izolacija namre~ ne zahteva vzdrževanja tekom življenjske dobe stavbe, ukrep pa lahko daje {e bolj{e 
u~inke, ~e vgradimo zadostne debeline izolacije. Temu sledi tudi aktualna zakonodaja, ki predpisuje vse ve~je debeline 
vgrajenih izolacijskih materialov.

Vse omenjeno velja tudi za javne stavbe, pri katerih je energetska u~inkovitost zaradi njihovih 
specifi~nih obratovalnih razmer {e pomembnej{a. Tako bolni{nice, kot tudi {ole, vrtci, domovi za 
ostarele ter druge vrste javnih stavb imajo posebne obratovalne režime neenakomerno pove~anih 
obremenitev, kjer izolacija s svojimi lastnostmi {e bolj pride do izraza.
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Izoliranje stavb je najpreprostej{i in hkrati naju~inkovitej{i ukrep za var~evanje z energijo!

U~inki Energetske prenove javnih stavb:
■ Zmanj{anje porabe energije
■ Znižanje izpustov CO2
■ Realizacija evropske Zaveze 20/20/20
■ Ohranjanje in razvoj doma~e gradbene industrije
■ Rast zaposlovanja – zmanj{anje brezposelnosti
■ Izhod iz gospodarske krize 

Energetska sanacija stavb je družbena 
prioriteta, saj s porabo tudi preko  
200 KWh/m2a dramati~no zaostajamo že 
za zahtevami trenutno veljavnega PURESa2 
(2010), ki predvideva porabo okrog  
40 kWh/m2. ^e vemo, da se bodo zahteve v 
prihodnosti {e zaostrile, je razkorak {e ve~ji.

Energija



JAVNE STAVBE – TOPLOTNA IZOLATIVNOST

V zvezi z energetsko u~inkovitostjo javnih stavb velja ome-
niti, da govorimo o velikem obsegu tega fonda z enormni-
mi potrebami, zato se bomo za doseganje ciljev zakono-
daje morali intenzivno usmeriti v energetske prenove 
obstoje~ega fonda javnih stavb.

Med {tevilnimi ukrepi za izbolj{evanje energetske 
u~inkovitosti in zmanj{evanje porabe energije je 
prav toplotna izolacija ovoja stavbe med 
naju~inkovitej{imi. Za toplotno izolacijo je zna~ilno 
tudi to, da gre za enkratni ukrep, ki ob kakovostni izvedbi 
ne potrebuje rednih vzdrževalnih del.

Toplotna izolativnost javnih stavb je zaradi njihovega 
obsega ter zaradi potreb uporabnikov objekta izjemnega 
pomena. Gre za stavbe s posebnimi režimi upravljanja: 
~e gre pri {olah, vrtcih in uradih za neenakomerne dnevne 
režime, pa so v bolnicah, domovih za ostarele ter v drugih 
javnih stavbah s 24 urnim obratovanjem potrebe uporabni-
kov stalne. 

ZAKONODAJA 

PURES 2

Zahteve toplotne izolativnosti stavb opredeljuje Pravilnik o u~inkoviti rabi energije v stavbah (PURES 2) in njemu 
pripadajo~a Tehni~na smernica TSG-1-004, sprejeta v letu 2010.
Pravilnik podaja minimalne tehni~ne zahteve za posamezne konstrukcijske sklope in sisteme ter omejuje rabo energije z 
zagotavljanjem obveznega deleža obnovljivih virov energije 
Kar se toplotne izolacije ti~e so osnova maksimalne toplotne prevodnosti gradbenih konstrukcij.
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Izolacijske materiale podjetja Knauf Insulation 
odlikuje visoka toplotno izolativnost  
(l od 0,032 W/mK) in so zato zelo primerni 
za izolacijo javnih stavb.

Izolacija stavbe je med naju~inkovitej{imi 
ukrepi za izbolj{anje energetske u~inkovitosti 
stavb, saj po izra~unih lahko zmanj{a 
porabo energije za 50%.



Osnovna tabela najve~jih dovoljenih prehodnosti gradbenih konstrukcij:

 

To~ka 2. zadnja alineja - 7. ~len Pravilnika o 
u~inkoviti rabi energije v stavbah (URL RS {t. 
52/2010):
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Glede rabe energije so javne stavbe obravnavane posebej. Ker naj bi bile zgled energijske 
u~inkovitosti so zahteve za javne stavbe pri energiji za ogrevanje {e cca. 10% strožje, kakor pri 
ostalih bivalnih in poslovnih zgradbah.



PRAVILNIK O METODOLOGIJI IN IZDAJI ENERGETSKIh IZKAZNIC STAVB

V letu 2009 je bil izdan tudi Pravilnik o metodologiji in izdaji energetskih izkaznic stavb, ki poleg samih metod 
izra~unavanja predvideva v 21. ~lenu tudi potrebne namestitve energetskih izkaznic, pri ~emer so javne stavbe tudi obrav-
navane posebej. 

Pravilnik z dne 2.10.2009 ( URL RS {t. 77/2009 ) v 21. ~lenu pravi:

PROGRAMSKA ORODJA 

KI ENERGIJA 2010
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Za izvajanje omenjenega Pravilnika o u~inkoviti rabi energije in izdelavo energetske izkaznice,  
je podjetje Knauf Insulation skupaj s Fakulteto za strojni{tvo, pripravilo edinstveno programsko 
orodje KI Energija 2010 in tako omogo~ilo bistveno enostavnej{e izdelovanje elaboratov 
projektantskim podjetjem. 



JAVNE STAVBE – POŽARNA VARNOST

Požar je, ne glede na vzrok nastanka, stalno preže~a nevarnost, ki ima lahko katastrofalne posledice tako za ljudi kot 
za imetje. Zato je požarno varstveni vidik eden pomembnej{ih kriterijev, katerega pri gradnji ali prenovi upo{tevajo vsi 
osve{~eni investitorji in arhitekti.

Upravljanje požarne varnosti javnih stavb je izjemnega pomena zaradi velikega {tevila uporabnikov objektov, kot tudi 
zaradi njihovih specifi~nih potreb in zmožnosti. Uporaba negorljivih materialov, npr. izolacij na javnih stavbah bo 
pove~ala njeno požarno varnost ter na ta na~in dvignila kvaliteto bivanja v tak{nih objektih ter nepremi~nini 
dolgoro~no ohranjala vrednost.

Javne stavbe in njihovi uporabniki:

VRTCI, ŠOLE, DIJAŠKI DOMOVI; 

■ uporabniki objektov: otroci in mladi;

■ {tevilo uporabnikov: velika koncentracija;

■ zna~ilnosti evakuacije ob požaru: težka organizacija 
umika, po~asnost, panika, nepredvidljive 
reakcije otrok; 

■ posledice požarov: verjetnost ~love{kih žrtev, 
velika materialna {koda, psiholo{ke posledice 
udeležencev, izguba pomembne dokumentacije.

BOLNIŠNICE, DOMOVI ZA OSTARELE;

■ uporabniki objektov: bolni, stari, oslabeli, nepokretni;

■ {tevilo uporabnikov: velika koncentracija;

■ zna~ilnosti evakuacije ob požaru: težka organizacija 
umika, uporabniki stavb se ve~inoma ne 
morejo umakniti sami, v nekaterih primerih 
umik ni mogo~ ali je izjemno po~asen, panika, 
nepredvidljive reakcije bolnikov, ostarelih; 

■ posledice požarov: velika verjetnost ~love{kih 
žrtev, velika materialna {koda, psiholo{ke 
posledice, izguba pomembne dokumentacije.

URADI, UPRAVNE STAVBE, INSTITUCIJE;

■ uporabniki objektov: zaposleni;

■ {tevilo uporabnikov: velika koncentracija;

■ zna~ilnosti evakuacije ob požaru: po~asnost, 
panika, nepredvidljive reakcije; 

■ posledice požarov: verjetnost ~love{kih žrtev, 
velika materialna {koda, psiholo{ke posledice, 
izguba pomembne dokumentacije.
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Požar



ZAKONODAJA

Za podporo že obstoje~emu Pravilniku o požarni varnosti v stavbah je bila 30.06.2010 objavljena Tehni~na smernica 
TSG-1-001 - Požarna varnost v stvbah. Ta v prvih dveh poglavjih Širjenje požara na sosednje objekte in Nosilnost 
konstrukcije ter {irjenje požara po stavbah v precej{nji meri omejuje vgradnjo gorljivih izolacijskih materialov. Posebej  
so obravnavani izpostavljeni konstrukcijski sklopi, kot so strehe in fasade.

Re~emo lahko, da posebnih omejitev ni zgolj v primeru 
nizkih objektov (h < 10m) ob hkratnih zadostnih odmikih 
med objekti oz. dolo~enih relevantnih mejah (> 12,5 m). 
Za vse ostale primere, torej ve~ino, pa je potrebno izvajati 
ukrepe proti {irjenju požara. Minimalne zahteve so 
navedene v smernici in predvidevajo vgradnjo 
negorljivih izolacij. To~ne zahteve so sicer kompleksne 
narave, zahtevajo precej znanja in so stvar projektiranja. 
Na splo{no pa z gotovostjo lahko trdimo, da je osnova 
požarne varnosti v stavbah vgradnja negorljivih gradbenih 
materialov, torej tudi izolacij.

Kamena volna Knauf Insulation je visoko požarno odporna, njeno tali{~e je nad 1000° in je med 
gradbenimi materiali uvr{~ena v najvi{ji možni požarni razred – A1. Vgradnja kamene volne v 
konstrukcije javnih stavb (npr. na fasado) bo tako bistveno pove~ala požarno varnost objekta, kar  
v praksi pomeni, da bo upo~asnila {irjenje požara ter s tem omogo~ila varno evakuacijo 
uporabnikov stavbe in zmanj{ala materialno {kodo.

V letu 2013 je bila izdana nova smernica SZPV 412.
Ta predstavlja dopolnitev zahtev smernice TSG 1-001 in prina{a naslednje bistvene poudarke:
 
■ Zahteve odziva na ogenj za fasade glede na 

klasifikacijo stavb
	 Negorljivi materiali na fasadah za: 

■ zdravstvene in ostale stavbe, kjer ni možna 
samostojna evakuacija uporabnikov;

■ zapore;
■ prevzgojne domove;
■ industrijo z ve~jo požarno obremenitvijo;
■ stavbe z veliko uporabnikov. 

■ Požarna varnost ravnih streh: gorljiva izolacija na 
trapezni plo~evini ni dovoljena!

 
■ Zahteve VEZANE NA SANACIJE IN INVESTICIJSKA 

VZDRŽEVANJA OBJEKTOV kot npr:
■ Požarna varnost objekta v rekonstrukciji se ne sme 

poslab{ati.
■ Fasade z gorljivo izolacijo se lahko izvajajo le v 

primeru, ~e v stavbi ni uporabnikov. Satvba se torej 
med izvedbo ne sme uporabljati.

■ ^e uporabnikov med izvedbo ne moremo premestiti je 
obvezna uporaba negorljivih izolacijskih materialov.
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Tako projektanti, kot tudi investitorji in izvajalci se morajo zavedati rizikov, povezanih s požarno 
varnostjo v javnih stavbah in to striktno upo{tevati pri naro~anju in izdelavi projektov za izvedbo 
novogradenj ali prenov javnih stavb.

V Evropi je letno registriranih od 2 – 2,5 milijona požarov, od katerih jih je kar 90 % v stavbah. 
Pri tem umre 20.000 – 25.000 ljudi, 250.000 – 300.000 pa je ranjenih. Med mrtvimi in ranjenimi 
je kar 30 % otrok. (Vir: Fire Safety Europe)



JAVNE STAVBE – ZVO^NA IZOLATIVNOST

Zvok je sestavni del na{ega bivanja, ko pa doseže dolo~eno jakost ali spekter, 
postane mote~ in ga imenujemo hrup. Vpliva lahko na koncentracijo in delovno 
sposobnost uporabnikov stavbe ter dolgoro~no tudi na njihovo zdravje. Javne 
stavbe že po svoji funkciji ve~inoma sprejemajo ve~je {tevilo uporabnikov stavb, 
ki s svojimi dejavnostmi praviloma povzro~ajo zvoke. Ti lahko hitro prerastejo 
v hrup. Zaradi tega je potrebno omejiti ali prepre~iti prehajanje zvoka med 
okolico in notranjostjo stavbe ali pa med prostori v stavbi. 

Kadar govorimo o prepre~evanju prehajanja hrupa (cestni pro-
met, letala, dež) iz okolice v stavbo in o prehajanju zvoka med 
prostori znotraj stavbe, govorimo o zvo~ni izolaciji!

Graf spodaj prikazuje odvisnosti merjenega koeficienta absorpcije αs v 
odvisnosti od frekevn~nega spektra za mineralno volno z upornostjo zra~nemu 
toku 5 kPa·s/m2 pri debelini 75 mm.

Enojna 
mav~nokartonska 

obloga

Dvojna 
mav~nokartonska 

obloga

Trojna 
mav~nokartonska 

obloga

Debelina stene (mm) 75 100 125 100 125 150 125 150 175

Kovinski profil (mm) 50 75 100 50 75 100 50 75 100

Debelina mineralne volne 
(mm) 50 50  

ali 75
75  

ali 10 50 50  
ali 75

50  
ali 10 50 50  

ali 75 100

Zvo~na za{~ita (Rw; dB) 41 42-45 44-47 51 52-54 54-56 56 58 60

Tabela prikazuje zvo~no za{~ito lahkih predelnih sten s polnilom iz mineralne 
volne - primeri Knauf pregradne stene W111.
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Mineralna volna, zaradi svoje vlaknasto porozne strukture v najve~ji možni meri absorbira 
in du{i zvok ter tako klju~no prispeva k zvo~ni izolativnosti konstrukcij. Lastnost absorpcije 
izkori{~amo v stenah za izolacijo zvoka v zraku, lastnost ustrezne dinami~ne togosti pa za izola-
cijo tal in udarni zvok.
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ZAKONODAJA
Pravilnik o zvo~ni za{~iti stavb (URL RS {t. 14/1999) v Prilogi 1 za razli~ne tipe objektov in za razli~ne konstrukcije 
predpisuje mejne vrednosti hrupa oz. zahtevano zvo~no izolacijo. Te vrednosti moramo toliko bolj natan~no izpolnjevati 
pri javnih objektih ali objektih z ve~ uporabniki. 

JAVNE STAVBE – ENERGETSKE PRENOVE

POTENCIAL
Energetske prenove javnih stavb so prednostna usmeritev za doseganje evropske zaveze 20/20/20 kot tudi osrednje 
gibalo doseganja energetskih in okoljskih ciljev Evropske skupnosti, kjer Evropska komisija v svojem dokumentu pravi: 
»Najve~je možnosti za prihranek energije so v stavbah. Na~rt se osredoto~a na spodbujanje 
postopkov prenove javnih stavb…Klju~nega pomena je mo~nej{i poudarek na energetski 
u~inkovitosti v javnem sektorju, ki zajema javno naro~anje, obnavljanje javnih zgradb ter 
vzpodbujanje energetske u~inkovitosti v mestih in ob~inah.« (Na~rt za energetsko u~inkovitost 2011, str.3, 
4). Dejstvo, da javna poraba v EU zna{a 17% BDP, ter da je kar 12% stavbnega fonda v EU v javni lasti ali javni uporabi, 
nam govori o velikih potencialih za zmanj{anje energije v javnih stavbah. 

DEMONSTRACIJSKI U^INEK
Vemo, da je za dolgoro~no energetsko vzdržnost potrebno spremeniti obna{anje celotne družbe, zato mora biti država 
prvi zgled. Javni organi bi morali prevzeti vodilno vlogo in zagotoviti, da njihove stavbe dosegajo 
visoke ravni energetske u~inkovitosti. Zato se že pripravljajo pravni instrumenti, na podlagi katerih bo morala 
država letno prenoviti 3% svojega stavbnega fonda, ter zagotoviti, da vse obnovljene javne stavbe dosežejo raven 
najbolj{ih 10% nacionalnega stavbnega fonda. .«(Na~rt za energetsko u~inkovitost 2011, str. 5).

GOSPODARSKI U^INEK
Sistemati~no zagotavljanje pogojev za energetske obnove javnih stavb generira zagon gospodarske gradbene 
veje. Povpra{evanje po gradbenih izdelkih bi zagotovilo dolgoro~en razvoj doma~e gradbene industrije, povpra{evanje 
po storitvah pa bi omogo~ilo zdravemu delu slovenskega gradbeni{tva ponoven vzpon in, preko konkuren~nosti, dvig 
kakovosti in racionalnosti storitev. Posledi~no to prinese ve~je povpra{evanje po delovni sili ter zmanj{anje nezaposlenosti 
tako v gradbeni{tvu, kot tudi v vseh drugih, na gradbeni{tvo posredno ali neposredno vezanih gospodarskih vejah. 
Pozitiven gospodarski u~inek zagotovo opravi~uje vlaganja v ta segment.
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ZAhTEVE GLEDE TOPLOTNE IZOLATIVNOSTI –  
ZA ^RPANJE KOhEZIJSKIh SREDSTEV V PRIMERU SANACIJE

Mejne vrednosti oz. zahteve za najve~je dovoljene toplotne prehodnosti konstrukcij pri prenovah javnih stavb so glede 
na omenjeno tabelo iz pravilnika {e nekoliko strožje. Logika je enostavna in skladna z že napisanim, da naj bodo javne 
stavbe v vsesplo{ni zgled energetske u~inkovitosti. In le-to najlažje dosežemo z zadostno toplotno izolacijo.
Izolacijski ukrepi pri prenovah so razdeljeni na tri sklope:

■ streha oz. plo{~a proti neogrevanemu podstre{ju
■ fasada s podzidkom
■ tla proti neogrevani kleti

Fasadne in stre{ne povr{ine mejijo direktno na okolico, so povr{insko izjemno obsežne in vr{ijo tudi druge funkcije za{~ite 
objekta. Izbira in vgradnja izolacije skupaj z izvedbo fasadnega in stre{nega sistema je izredno pomembna v smislu 
kvalitete gradbenih materialov in izvedbe. Pri~akovana življenjska doba, v kateri bo tudi toplotna izolacija v polni meri 
opravljala svojo funkcijo, je dolga (do 50 let in ve~) - to pa lahko zagotovimo samo z materiali in izvedbo po najvi{jih 
standardih, pri ~emer moramo vedeti, da minimalno zahtevano vsekakor ni dovolj. 

Zahteve zadnjih dveh razpisov (sanacija javnih zgradb s podro~ja vzgoje in izobraževanja in energetska sanacija s 
podro~ja zdravstva) so podane v spodnji tabeli:

S tak{nimi vrednostmi toplotnih prehodnosti ovoja zgradbe skupaj z u~inkovitimi sistemi zgradbe, je brez dvoma možno 
dosegati nizkoenergijski nivo rabe energije, kar je za zgradbe v javni lasti edino sprejemljivo.
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PRIMER IZRA^UNA GRADBENE KONSTRUKCIJE SANACIJE FASADE IN GRADBENO FIZIKALNA ANALIZA:
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IZOLACIJSKI MATERIALI KNAUF INSULATION

ZAKAJ KAMENA VOLNA KNAUF INSULATION NA JAVNIh STAVBAh

KJE KAMENA VOLNA KNAUF INSULATION V JAVNIh STAVBAh

■ FASADE
■ RAVNE STREhE
■ IZOLACIJA TAL

PREDNOSTI

Surovina za izdelavo kamene volne so kamenine vulkanskega izvora. Izolacijski sloj sestavljajo vlakna kamene volne, 
ki so zaradi svoje sestavi in oblike visoko toplotno izolativne, saj imajo zelo nizko toplotno prevodnost (l=0,035). 
Poleg te, osnovne lastnosti, ki v najve~ji meri prispeva k zmanj{anju porabe energije, pa je material visoko požarno 
odporen (razred A1) in kot tak pomembno prispeva k trajnostni gradnji, saj pove~uje udobje in varnost bivanja in 
zagotavlja dolgoro~no vrednost objekta. Požarna varnost v javnih stavbah je zaradi velikega {tevila uporabnikov s 
specifi~nimi potrebami in bivanjskimi navadami {e pomembnej{a. Vlaknasta struktura materiala prina{a prednosti ob 
njegovi vgradnji tudi na podro~ju zvo~ne izolativnosti, kar spet prina{a prednosti uporabnikom javnih stavb. Prednost 
za uporabnike pa prina{a tudi paropropustnost materiala.

Poleg omenjenega je kamena volna Knauf Insulation naravnega izvora in kot taka okoljsko 
sprejemljiva in zdravstveno neopore~na.

Material je možno reciklirati in ga ponovno uporabiti v proizvodnem procesu ali preko sekundarnih 
aplikativnih re{itev.

CERTIFIKATI IN ZNAKI

CE znak
CE znak na proizvodu pomeni, da proizvajalec tega proizvoda s polno odgovornostjo izjavlja, da izdelek v vseh pogledih ustreza 
deklariranim minimalnim lastnostim. Na~in preverjanja in podajanja lastnosti je opredeljen v ustreznih standardih, ki so zakonsko 
predpisani. 

RAL
Kamena volna KNAUF INSULATION je zdravstveno-higiensko preizku{ena po evropskih Smernicah 97/69/EG, za kar ji je bil dodeljen 
»Certifikat o biotopnosti«, ki izkazuje njeno zdravstveno neopore~nost. Izdelki z oznako RAL so deklarirani kot biorazgradljivi in zato 
zdravju ne{kodljivi, hkrati pa okolju prijazni. Zagotovljena je tudi stalna kontrola kvalitete, kar je za uporabnike {e posebno pomembno.

EUCEB
EUCEB predstavlja Evropski odbor za certificiranje produktov iz mineralne volne, neprofitno združenje, ~igar glavni namen je prostovoljno 
potrjevanje ustreznosti vlaken iz mineralne volne s ~lenom Q smernice 97/69/EC. Tudi mineralna volna KNAUF INSULATION je pridobila 
pravico do uporabo znaka EUCEB.
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ZAKAJ STEKLENA VOLNA KNAUF INSULATION NA JAVNIh STAVBAh

KJE STEKLENA VOLNA KNAUF INSULATION  
V JAVNIh STAVBAh

■ POŠEVNE STREhE
■ PREDELNE STENE
■ PREZRA^EVANE FASADE

PREDNOSTI

Poleg visoke toplotne izolativnosti, negorljivosti in zvo~ne izolativnosti odlikuje stekleno volno Knauf Insulation 
cela vrsta edinstvenih lastnosti, ki ji prina{ata mo~no diferenciacijo od drugih tipov steklene volne.
Omenjene prednosti temu izolacijskemu materialu prina{a nova tehnologija vezivnih sredstev – ECOSE® Technology. Gre 
za vezivna sredstva na bio osnovi, ki so materialu poleg dosedanjih dodale {e lastnosti kot so: manj pra{enja, lažje roko-
vanje pa tudi druga~no – rjavo barvo materiala. Material ne vsebuje ve~ fenol formaldehidnih veziv, kar je 
v primeru notranjih izolacijskih aplikacij izrednega pomena. To je lastnost, ki je zelo pomembna pri 
izoliranju javnih stavb, kjer so uporabniki prostorov otroci, bolniki, ostareli pa tudi zaposleni, ki se  
v stavbah zadržujejo 8 ur in ve~ dnevno.

^e vemo, da se izolacijski material – steklena volna Knauf Insulation (ECOSE® Technology) pona{a s 
certifikatom INDOOR AIR COMFORT, ki potrjuje, da material izbolj{uje kakovost notranjega zraka v 
prostorih, kjer je vgrajen, bo to prav gotovo prava izbira za javne stavbe.

CERTIFIKATI IN ZNAKI

CE znak
CE znak na proizvodu pomeni, da proizvajalec tega proizvoda s polno odgovornostjo izjavlja, da izdelek v vseh pogledih ustreza 
deklariranim minimalnim lastnostim. Na~in preverjanja in podajanja lastnosti je opredeljen v ustreznih standardih, ki so zakonsko 
predpisani. Kupec je s tem bolj za{~iten, proizvajalec pa bolj izpostavljen.

RAL
Knauf Insulation je zdravstveno-higiensko preizku{en po evropskih Smernicah 97/69/EG, za kar mu je bil dodeljen »Certifikat o 
biotopnosti«, ki izkazuje njegovo zdravstveno neopore~nost. Izdelki z oznako RAL so deklarirani kot biorazgradljivi in zato zdravju 
ne{kodljivi, hkrati pa okolju prijazni. Zagotovljena je tudi stalna kontrola kvalitete, kar je za uporabnike {e posebno pomembno.

EUCEB
EUCEB predstavlja Evropski odbor za certificiranje produktov iz mineralne volne, neprofitno združenje, ~igar glavni namen je prostovoljno 
potrjevanje ustreznosti vlaken iz mineralne volne s ~lenom Q smernice 97/69/EC. Tudi mineralna volna Knauf Insulation je pridobila 
pravico do uporabo znaka EUCEB.

NAGRADE
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Zlati znak Indoor air confort, In{titut Eurofins Blue Angel Certification

Children and schools greenguard & formaldehyde free OKOTEST – ZEHR GUT – ocena na ekolo{kem testu - zelo 
dobro

European Product Declaration

Po{vne strehe, predelne stene, prezra~evane fasade



PRAKTI^NE IZOLACIJSKE REŠITVE

Knauf Insulation kot ponudnik {irokega spektra toplotnih izolacij, svetuje optimalne izolacijske re{itve za {tevilne situacije. 
Širok asortiman produktov zagotavlja neodvisnost, korektnost in visoko strokovnost na{ih tehni~nih 
re{itev. Bogate izku{nje in strokovno znanje želimo deliti z vami, ter vas na ta na~in opogumiti za uporabo najbolj{ih 
izolacijskih re{itev v dani situaciji.

IZOLACIJA POŠEVNE STREhE

PREZRA^EVANA POŠEVNA STREhA 
(leseno ostre{je) 

Izvedba

Po{evno streho lahko izoliramo z izolacijskimi materi-
ali Knauf Insulation ter folijami Knauf Insulation.

 Parna ovira KNAUF INSULATION LDS 2 Silk

 KNAUF INSULATION Filc za po{evne strehe  
Unifit 032, Unifit 035

 KNAUF INSULATION Filc za po{evne strehe  
Unifit 032, Unifit 035

 Paropropustna ter vodoodporna folija  
KNAUF INSULATION LDS 0,04

PREZRA^EVANA POŠEVNA STREhA 
(leseno ostre{je na deskah) 

Izvedba

Po{evno streho z lesenim ostre{jem lahko izoliramo z izo-
lacijskimi materiali Knauf Insulation ter folijami 
Knauf Insulation.

 Parna zapora KNAUF INSULATION LDS 100

 KNAUF INSULATION Filc za po{evne strehe  
Unifit 032, Unifit 035

 KNAUF INSULATION Filc za po{evne strehe  
Unifit 032, Unifit 035

 Deske in paropropustna ter vodoodporna folija KNAUF 
INSULATION LDS 0,04
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IZOLACIJA POŠEVNE STREhE

SANACIJA POŠEVNE STREhE Z ZUNANJE STRANI

Izvedba

Po{evno streho lahko izoliramo z zunanje strani tudi 
z izolacijskimi materiali Knauf Insulation ter 
folijami Knauf Insulation. Izvedba predvideva 
kot zunanj izolacijsk plast plo{~e iz kamene volne 
Termotop*.

 Parna ovira KNAUF INSULATION LDS 2 Silk

 KNAUF INSULATION Filc za po{evne strehe  
Unifit 032, Unifit 035

 Termotop

 Paropropustna ter vodoodporna folija  
KNAUF INSULATION LDS 0,04

SANACIJA POŠEVNE STREhE Z NOTRANJE STRANI

Izvedba

Po{evno streho z lesenim ostre{jem lahko izoliramo 
z izolacijskimi materiali Knauf Insulation ter 
folijami Knauf Insulation.

 Parna ovira KNAUF INSULATION LDS 2 Silk

 KNAUF INSULATION Filc za po{evne strehe  
Unifit 032, Unifit 035

 KNAUF INSULATION Filc za po{evne strehe  
Unifit 032, Unifit 035

 Paropropustna ter vodoodporna folija  
KNAUF INSULATION LDS 0,04

IZOLACIJA TAL 
NA NEOGREVANEM PODSTREŠJU

Kadar smo v situaciji, ko želimo izolirati podstre{je, ki bo 
v osnovi služilo za ob~asno servisiranje in odlaganje lažjih 
stvari, lahko uporabimo izdelek KNAUF INSULATION 
Pohodna talna plo{~a DF.

 zaklju~ne letve

 pohodni sloj (OSB plo{~a, LSB plo{~a ...)

 KNAUF INSULATION Pohodna talna plo{~a DF 

 KNAUF INSULATION Robni trak DL

 folija KNAUF INSULATION LDS 100

 AB plo{~a
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IZOLACIJA KONTAKTNE FASADE

FASADNE IZOLACIJSKE LAMELE FKL (FPPL)

KNAUF INSULATION Lamela za kontaktne 
fasade FKL (FPPL) je primerna predvsem za izolacijo 
novogradenj, pa tudi pri sanacijah, kjer je kvaliteta 
podlage dovolj dobra. 

Njihova posebnost so pravokotno orientirana vlakna, kar 
jim zagotavlja veliko razplastno trdnost in posledi~no 
vgradnjo samo z lepljenjem po celotni povr{ini. Dodatno 
sidranje pri novogradnjah (oz. ustrezno nosilnih podlagah) 
do debeline 16 cm in vi{inah objektov do 20 m zato 
ni potrebno. Izjema so lahko podro~ja z veliko vetrno 
obremenitvijo.

  

FASADNE IZOLACIJSKE PLOŠ^E FKD-S (PTP 035)

Fasadne plo{~e Knauf Insulation FKD-S  
(PTP-035) so primerne predvsem za energetske sanacije 
fasad obstoje~ih objektov, pa tudi vseh novogradenj, 
kjer se pojavi potreba ali želja po dodatnem mehanskem 
pritrjevanju oz. izbolj{ani toplotni prevodnosti 
izolacijskega materiala. Posebnost plo{~ FKD-S (PTP-035)  
so izbolj{ana toplotna izolativnost (toplotna 
prevodnost 0,036), priro~ne dimenzije, majhna teža 
ter dobre mehanske lastnosti.
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KNAUF INSULATION Lamelo za kontaktno 
fasado FKL (FPPL) priporo~amo zlasti za novogradnje, 
zaradi dobre vzdolžne upogljivosti pa so lamele 
primerne tudi za toplotno izolacijo fasad z okroglinami 
ter ostalih polkrožnih, ovalnih ali stolpi~astih 
arhitekturnih elementov. 

NOVOGRADNJA

PRENOVA

Stari neizolirani objekti imajo izredno slabo izolativnost 
zunanjih sten in dotrajano stavbno pohi{tvo. Rezultat so 
katastrofalne porabe energije za ogrevanje in v kolikor 
obstaja najman{a možnost se je potrebno lotiti prenove. 
Nujen ukrep prenove je dodatna izolacija zunanjih 
zidov oz. sanacija fasade.  Priporo~amo KNAUF 
INSULATION Plo{~ za kontaktno fasado FKD-S 
(PTP-035).

Polyfoam Ultragrip

osnovni zid

osnovni robni profil

KNAUF INSULATION FKL (FPPL)

diagonalna oja~itev

kotna oja~itev

armirni sloj

zaklju~ni fasadni sloj
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Polyfoam Ultragrip

osnovni zid

osnovni robni profil

KNAUF INSULATION FKD-S (PTP-035)

fasadno pritrdilo

diagonalna oja~itev

kotna oja~itev

armirni sloj

zaklju~ni fasadni sloj
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IZOLACIJA PREZRA^EVANE FASADE

IZOLACIJA PREZRA^EVANE FASADE  
S KAMENO VOLNO KNAUF INSULATION 

Uporaba

Optimalna izbira pri izvedbi izolacije prezra~evane 
fasade so plo{~e KNAUF INSULATION Plo{~e za 
prezra~evane fasade FPL-035 ali FP. Vgrajujemo 
jih lahko ne glede na {tevilo etaž in vrste fasadnih oblog 
v sistemu prezra~evane fasade. Plo{~e FPL-035 in FP so 
lahko prevle~ene s ~rnim ali belim steklenim voalom. Ta je 
{e posebej pomemben v primeru izoliranja vi{jih objektov 
ali v primeru prisotnosti mo~nej{ega strujanja zraka. 
Razred negorljivosti: A1.

IZOLACIJA PREZRA^EVANJE FASADE S STEKLENO 
VOLNO KNAUF INSULATION 

Uporaba

Za izolacijo zunanjih sten pod fasadnimi oblogami 
iz kamna, silikatne opeke, plo~evine… v sistemu 
prezra~evane fasade lahko uporabljamo tudi fasadne 
izolacijske plo{~e KNAUF INSULATION Plo{~a 
za prezra~evane fasade TP 435 B. Vgrajujemo 
jih brez omejitve {tevila etaž. Plo{~e so prevle~ene s 
~rnim steklenim voalom, kar povr{ino izolacije delno 
mehansko utrdi in za{~iti pred strujanjem zraka. Plo{~a 
ima toplotno prevodnost (l) 0,034 ter razred 
negorljivosti A1.

IZOLACIJA TAL

IZOLACIJA TAL MED ETAŽAMI 

Izolacija tal med etažami opravlja v prvi vrsti zvo~no 
izolativno funkcijo, v smislu izolacije pred udarnim 
zvokom, lahko pa tudi funkcijo toplotne izolativnosti in 
za{~ite pred hrupom. Glede na obremenitev medetažnih 
konstrukcij nudimo dva tipa izolacijskih plo{~.

Izolacijska plo{~a za zmerne tla~ne obremenitve
KNAUF INSULATION Talna plo{~a TP

Izolacijske plo{~e za ve~je tla~ne obremenitve in 
ve~je debeline izolacijskih slojev
KNAUF INSULATION Talna plo{~a TPS

 zaklju~ne letve

 pohodni sloj (parket, keramika, ...)

 mikroarmiran cementni estrih

 PE folija

 KNAUF INSULATION Robni trak DL

 KNAUF INSULATION Talna plo{~a TP, TP-S

 AB plo{~a
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IZOLACIJA RAVNE STREhE

Uporaba

V sistem zatesnjene ravne strehe vgrajujemo kameno 
volno DDP-RT in DDP. Podložne DDP-RT plo{~e in pohodne 
DDP plo{~e zagotavljajo kompletno toplotno, požarno in 
zvo~no za{~ito vsake ravne strehe. Plo{~e so visoke volum-
ske gostote in so mehansko odporne na vse predvidene 
obremenitve pri izvedbi in uporabi.

 parna zapora

 KNAUF INSULATION Plo{~a za ravne strehe DDP-RT

 KNAUF INSULATION Plo{~a za ravne strehe DDP

 folija za zatesnitev – hidroizolacija

Dodatno so lahko plo{~e DDP G rezane v naklonu, kar 
pomeni zagotavljanje odvodnjavanja, ~e osnovna streha 
oz. konstrukcija nima naklona.

V primeru dodatnih mehanskih obremenitev na 
ravni strehi (son~ne celice, klimatske in ostale hladilne 
naprave oz. vzdrževalne poti) lahko toplotno izolacijo iz 
kamene volne kombiniramo z izolacijo iz ekstrudiranega 
polistirena Polyfoam C-350. Ta je kot pohodni sloj izredno 
mehansko odporen in zagotavlja dolgotrajno kvaliteto 
slojev, kljub pogostim obremenitvam.
 
 parna zapora

 KNAUF INSULATION Plo{~a za ravne strehe DDP-RT

 KNAUF INSULATION Polyfoam C 350 LJ

 lo~ilni sloj (~e je potreben)

 folija za zatesnitev - hidroizolacija

19

1

2

3

4

1

2

3

4

5

4

3
2

1

5

3
4

12



ZDRAVJE IN EKOLOGIJA

Podjetje Knauf Insulation je eden najve~jih sve-
tovnih proizvajalcev izolacijskih materialov. Na 
ve~ kot 30 proizvodnih lokacijah, z ve~ kot 5000 
zaposlenimi in 50-letno tradicijo, proizvajamo 
izolacijske materiale iz kamene volne, steklene 
volne in XPS-a ter tako trgu nudimo celovite izo-
lacijske re{itve. Vgradnja izolacijskega materia-
la KNAUF INSULATION iz kamene in steklene 
volne omogo~a zdravo in prijetno bivanje, saj 
njegove lastnosti izbolj{ujejo mikroklimo v pro-
storu ter hkrati zagotavljajo odli~no toplotno, 
zvo~no in protipožarno izolacijo. Z vgradnjo 
izolacijskih materialov KNAUF INSULATION po- 
ve~ujemo energetsko u~inkovitost stavb in pri-
spevamo k manj{emu obremenjevanju okolja.

Na{e tehni~ne in ostale informacije prikazujejo seda-
nje stanje znanja in izku{enj. Opisani primeri uporabe 
so priporo~eni, za specifi~ne na~ine uporabe pa ne 
moremo prevzeti jamstva. V primeru nejasnosti se po-
svetujte z na{o tehni~no svetovalno službo. www.knaufinsulation.si

KNAUF INSULATION, d.o.o., Škofja Loka
Trata 32, 4220 Škofja Loka
Slovenija

Telefon  +386 (0)4 5114 000

Faks  +386 (0)4 5114 210 

E-mail  prodaja.slovenia≤knaufinsulation.com


