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Zakaj zelene strehe?
Arhitektura stavb se je skozi leta razvijala, funkcija stavb pa je 
ostala bolj ali manj enaka:  zagotoviti varnost, udobje, zaščito 
pred zunanjimi vplivi, ohranjanje toplote pozimi in poleti. V 
zadnjem obdobju narašča pomen okoljskega vpliva stavb. 
Zahteve in smernice energijske varčnosti in trajnostnostne 
gradnje zajemajo kompleksen nabor ukrepov, med katerimi 
lahko upoštevamo tudi zazelenitve strešnih površin. 
Pri pomenu trajnostnega razvoja je bistveno upoštevati, da z vidika življenjskega cikla  
stavbe vsaka stavba vpliva na okolje:
• s porabo energije v času njene uporabe, 
• z uporabo obnovljivih virov energije, 
• z uporabo trajnostnih materialov. 
Stavba naj ima tudi pozitiven socialni vpliv, tako za uporabnike, kakor za okolje.

Zelene strehe presegajo pomen sodobne arhitekture in prinašajo novo vrednost vlogi  
stavb v urbanem načrtovanju. Namen njihovega načrtovanja je, ne le vrniti urbanemu okolju 
naravnost, temveč ponuditi rešitve za pomembna vprašanja, kot so učinek urbanega 
toplotnega otoka in obvladovanje meteornih voda.



Podaljšana življenjska doba strehe
Zelena streha ima dokazano daljšo življenjsko dobo kot 
klasična z zazelenitvijo nezaščitena streha. Osnovna 
sestava strehe, predvsem vodotesna folija, je s sistemom 
Urbanscape® zaščitena pred mehanskimi poškodbami, 
UV sevanjem in ekstremnimi temperaturnimi obremeni
tvami, kar posledično pomeni manj vzdrževanja in daljšo 
življenjsko dobo.

Učinkovita raba energije
Zelene strehe doprinesejo k zmanjšanju rabe energije, 
tako pri ogrevanju, kot tudi pri hlajenju. Z naraščanjem 
cen energentov in stroge okoljske politike, sta cenejše 
ogrevanje in hlajenje ter manjša raba energije bistveni 
zahtevi pri gradnji in obnovi. 

Zmanjšanje hrupa
Sistem zelene strehe nudi dodatno zvočno izolacijo. Sloji 
v sestavi sistema Urbanscape® učinkujejo kot absorberji 
zvoka. Življenjski prostor je zato mirnejši, okolje v urbanih 
conah pa je s tem prijetnejše. Sistem zelenih streh lahko 
konkretno prispeva k zmanjšanju hrupa v velikih mestih, v 
bližini industrijskih con in letališč.

Naravni videz
Naravni značaj zelenih streh se odmika od betonskih 
konstrukcij in uvaja bistvene spremembe v sodobno arhi
tekturo. Študije so pokazale psihološki učinek sproščanja, 
ki ga prinašajo zelene površine. Zaradi številnih prednos
ti zelenih streh, se poveča vrednost stanovanjskih in 
gospodarskih objektov.

Uporabne zelene površine
Zelene strehe nudijo dodatne zelene površine v urbanih 
naseljih in stavbam prinašajo dodano vrednost. Javno 
dostopne strehe so lahko načrtovane kot javni vrtovi ali 
površine za različno javno uporabo.

Zmanjšanje učinka urbanega toplotnega otoka
Zelene strehe so eden najučinkovitejših načinov zmanjšan
ja temperature zraka v urbanih območjih v poletnem času. 
Temperature v mestih so zaradi pregrevanja stavb in objek
tov lahko tudi do 57°C višje kot na podeželju. Temperatura 
na površini klasične nezazelenjene strehe je bistveno višja 
od temperature na zeleni strehi. To dejstvo vodi v efekt ur
banega toplotnega otoka, ki enostavno pomeni, da imamo 
v mestih poleti pregrete površine in visoko temperaturo 
okolice. Efekt lahko zmanjšamo z zazelenitvijo površin, ki 
so nam na razpolago. Strehe so za zazelenitev enostavne 
površine in efekt je toliko večji, kolikor so večje te površine.  

Zadrževanje deževnice
Druga osnovna prednost zelene strehe je zmanjšanje odto
ka meteornih voda, kar v poletnem času ob nalivih pomeni 
bistveno manjšo obremenitev kanalizacijskega sistema. 
Zelene strehe lahko vplivajo na zmanjšanje stroškov zaradi 
manjših potreb po vgradnji zbiralnikov za zajem deževnice in 
podobne opreme, ki se običajno uporablja za obvladovanje 
meteornih voda. Zmožnost zadrževanja deževnice pomaga 
tudi pri omejevanju nesreč, ki jih povzročijo obilna deževja. 

Čiščenje deževnice
Zelene strehe z naravno biofiltracijo preprečujejo, da bi 
deževnica prekomerno onesnaževala okolje in prepreču
jejo, da bi potencialno prisotni toksini dosegli vodotoke in 
vodne poti. Filtracija deževnice v vegetacijskem sloju lahko 
prispeva k izboljšanju lokalne kakovosti vode.

Zmanjšanje CO2
Zelene strehe pomagajo pri zmanjševanju emisij CO2 v 
ozračje, enega bolj pomembnih vzrokov globalnega segre
vanja. 1m2 zelene strehe lahko v enem letu absorbira 5 kg 
CO2 . Zaradi dodatnega efekta zmanjšane porabe energije 
še dodatno zmanjšamo emisije ogljikovega dioksida. Tako 
lahko 1m2 zelene strehe absorbira enako količino CO2, kot 
jo odda običajen avto, ki prevozi razdaljo 80 km. 

Čistejši zrak
Rastline na zeleni strehi filtrirajo trde delce iz lokalnega 
ozračja, kar ima pozitiven učinek na kakovost zraka in zdrav
je prebivalstva. Raziskovalci ocenjujejo, da lahko 1 m2 zelene 
strehe v enem letu očisti 0,2 kg prašnih delcev iz zraka. 

Naravni habitat
Z naraščanjem urbanizacije postaja zagotavljanje biološke 
raznolikosti ena ključnih zahtev poseljenih območij. Zelene 
strehe lahko zagotovijo življenjski prostor za različne vrste 
organizmov in obnovijo ekološki cikel, ki ga je porušila 
urbana infrastruktura.

Katere so osnovne prednosti zelenih streh

Okoljske prednosti Gospodarske koristi

Socialne koristi
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Vrste zelenih streh

Poznamo dve vrsti zelenih streh

Spremenljivke Ekstenzivne Intenzivne
Vegetacija Sedumi, trava, zelišča Trava, okrasne grmovnice, drevesa

Višina <15 cm 25100 cm

Namakanje v večini primerov ni namakanja vedno potrebno

Teža 50  150 kg/m2 250 1.000 kg/m2

Možnost hoje po strehi Ne/Omejena Da

Nosilnost strešne konstrukcije V večini primerov zadostna Zahteva posebno močno strešno konstrukcijo

Vzdrževanje Zelo malo Primerljivo z običajnim vrtom

Naklon strehe do 45° Ravna streha ali terasa

Ekstenzivne zelene strehe

To je najlažji tip zelenih streh. Ekstenzivne zelene strehe so 
prekrite s tanjšo plastjo substrata (običajno 710 cm). Na takšnih 
strehah so nasajene zelo odporne rastline, kot so sedumi, 
trave in nekatere druge rastline, ki potrebujejo le malo ali sploh 
nobene oskrbe. Ekstenzivne zelene strehe bistveno zmanjšujejo 
odtekanje meteorne vode. Ko je zelena streha zgrajena, jo je 
potrebno enkrat do dvakrat letno pregledati in po potrebi opraviti 
manjša vzdrževalna dela, vključno z odstranjevanjem plevela in 
gnojenjem.

Sistem zalivanja ni potreben, razen če so za podnebne razmere 
značilna daljša sušna (vroča) obdobja.

Intenzivne zelene strehe

Intenzivna zelena streha ima debelejšo plast substrata (25 cm in 
več), ki omogoča zasaditev več rastlinskih vrst, od trave do okrasnih 
grmovnic in nizkorastočih dreves. Od vrste zasaditve bo odvisna 
potrebna debelina zemeljske plasti, potreba po sistemu namakanja 
in raven vzdrževanja. V vsakem primeru te vrste streh potrebujejo 
enostaven dostop za redno vzdrževanje rastlinja in izvajanje ostalih 
možnih aktivnosti.



Above and beyond

Sistem zelenih streh Urbanscape®

Topla streha na betonski plošči Topla streha na jekleni plošči Obrnjena streha

Urbanscape® je inovativen, lahek in preprost montažni sistem z visoko kapaciteto zadrža nja 
vode, načrtovan posebej za nadgradnjo vseh vrst ravnih streh na stavbah v urbanih območjih.
Urbanscape® Green Roof sistem ponuja celovito rešitev. Sestavljen je iz:
• protikoreninske membrane, 
• drenažnega sistema z zalogovniki vode ali brez, 
• edinstvene patentirane plasti iz mineralnih vlaken,
• vegetacijske preproge. 
Po potrebi se lahko uredi tudi namakalni sistem v odvisnosti od lokalnih podnebnih razmer.

Vrste streh
Sistem Urbanscape® Green Roof lahko vgradimo na poljubno vrsto strešne konstrukcije: 
• na betonski ali jekleni osnovi,
• na klasično zatesnjeno streho, 
• na obrnjeno toplotno izolativno sestavo, 
• na druge vrste materialov, ki se uporabljajo na strehah. 
Elementi zelene strehe so v vseh primerih enaki, spreminja se le osnovna sestava strehe glede na zahteve objekta.

Urbanscape® vegetacijska preproga Sedum-mix

Urbanscape® Green Roll

Urbanscape® drenažni sistem

Urbanscape® protikoreninska membrana

Toplotnoizolacijski sistem strehe z zatesnitvijo

Osnovna strešna konstrukcija
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Zakaj Urbanscape®?

Sistem zelenih streh Urbanscape® nudi:

Celovito rešitev
Sistem zelene strehe Urbanscape® nudi celovito 
rešitev s preprosto montažo, dobavljivo neposredno 
na lokacijo stranke. Zaradi uporabe nove 
inovativne rastne podlage Urbanscape®, pri delu ne 
potrebujemo posebne opreme.

Majhna teža sistema
Urbanscape® Green Roll , ki tvori jedro sistema zelene 
strehe Urbanscape®, je lažji v primerjavi s klasičnim 
zemeljskim substratom in ga lahko uporabimo skoraj 
na vsaki strešni konstrukciji, ne da bi ogrozili njeno 
statično stabilnost. Urbanscape® Green Roll je v 
povprečju vsaj 810 krat lažji in lahko zadržuje 34 krat 
več  vode v primerjavi z drugimi substrati zelenih streh. 

Učinkovita montaža
Urbanscape® Green Roll je pri polaganju bistveno 
manj delovno intenziven. Da zagotovimo zadostno 
kapaciteto vpijanja vode in ustrezno podlago za rast 
vegetacije na strehi s površino 1000m2, potrebujemo 
25 ton proizvoda Urbanscape® Green Roll v primerjavi 
s ca. 100 tonami klasičnega substrata za zeleno streho.

Trajnostna rešitev
Plast iz mineralnih vlaken Urbanscape® Green Roll je 
narejena iz različnih mešanic kamnin, ki jih je v naravi 
v izobilju. Lahka in odprta zgradba rastne podlage 
nudi dobre pogoje za rast in razvoj rastlin.

Visoka stopnja vpijanja vode
Rezultati analize dokazujejo, da zagotavlja rastna 
podlaga Urbanscape® hitro in dolgoročno stabilno 
reabsorpcijo vode in ima odlično sposobnost 
zadrževanja vode. V odvisnosti od klimatskih pogojev 
se lahko uporabljajo različne vrste rastnih podlag 
Urbanscape® Green Roll. 

Dobre lastnosti ohlajevanja strešnih 
površin 

Sistem Urbanscape® zagotavlja dolgotrajen učinek 
hlajenja zaradi visoke sposobnosti zadrževanja vode.

Visoka požarna odpornost 
Urbanscape® Green Roll je razvrščen v požarni razred 
Euroclass A1, torej je v celoti negorljiv.

Visoka zvočna izolativnost
Urbanscape® sistem zelenih streh zmanjšuje zvočno 
onesnaževanje in zmanjšuje stopnje hrupa, ki lahko 
vplivajo na zdravje in varnost.
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1. Urbanscape® – Celovita rešitev

Urbanscape® protikoreninska membrana
Urbanscape® protikoreninska membrana je izvedena s folijo iz črnega polietilena nizke gostote, ki se 
uporablja za preprečevanje prodiranja korenin v strešno konstrukcijo.

Urbanscape® protikoreninska membrana

Urbanscape® ‒ Celovita rešitev je inovativen lahek sistem z visokim faktorjem vpijanja vode, namenjen namestitvi na vse vrste 
ravnih streh večjih površin stanovanjskih in nestanovanjskih objektov.

Lastnost Enota Vrednost Standard
Povprečna debelina mm 0.5 (+/10%) ISO 4591
Širina m 4 (+/2%) ISO 4592/2
Dolžina m 25 (+/3%)
Velikost m2/paleta 2500
Teža kg/m2 0,5

Sistem drenaže Urbanscape® z vodnim zalogovnikom
Drenažni sistem Urbanscape® z zalogovnikom je sestavljen iz dvostranskih drenažnih in zadrževalnih 
plošč, izdelanih iz mehansko odpornega recikliranega polistirena z izjemno nosilnostjo. Plošče so 
bile namensko razvite za zelene strehe. Enostransko perforirane plošče se polagajo z odprtinami 
navzgor za boljše zadrževanje vode. Sistem omogoča zadrževanje vode v sušnih obdobjih in hitro 
odvajanje odvečne vode v deževnih obdobjih na zelenih strehah. Razen tega omogoča tudi dodatno 
prezračevanje koreninskega sistema rastlin. Drenažni sistem je izdelan iz polistirena visoke kakovosti, 
ki zagotavlja manjšo težo in večjo kompaktnost sistema v primerjavi z drugimi drenažnimi sloji. 

Urbanscape® drenažni sistem z vodnim zalogovnikomLastnost Enota Vrednost
Višina mm 25
Širina m 1,1
Dolžina m 2,02
Velikost m2/paleta 555
Kapaciteta zadrževanja vode l/m2 11,8
Teža kg/m2 1,35

Urbanscape® drenažni sistem Universal
Urbanscape® drenaži sistem Universal je visokozmogljiv drenažni sistem z oznako CE z inovativno 
obliko z vdolbinami, narejen iz recikliranega visokoodpornega polistirena. Deluje kot drenažni, 
ločevalni in zaščitni sloj. Jedro drenažnega sistema je perforirana folija z vdolbinami z visokotlačno 
odpornostjo in konstrukcijsko višino približno 12,5 mm. Netkana geotekstilna tkanina je na vsako 
vdolbino vezana kot ločevalni in zaščitni sloj. Drenažni sistem je zaščitni sloj v skladu z DIN 18531 
»Hidroizolacije streh – hidroizolacije za neizkoriščene strehe«

Urbanscape® drenažni sistem Universal

Lastnost Enota Vrednost
Višina mm 12,5
Širina m 1,2
Dolžina m 10
Velikost m2/paleta 144
Teža kg/m2 0,63
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Urbanscape® Green Roll (HTC GR)
Urbanscape® Green Roll (HTC GR) je lahka plast za zelene strehe, izdelana iz dolgih mineralnih vlaken 
s posebnim patentiranim postopkom iglanja, ki zagotavlja kompaktno in dimenzijsko stabilno plast. 
Izdelek je narejen izključno iz neobdelanih (surovih) vlaken. Urbanscape® Green Roll zagotavlja izvrstno 
sposobnost zadrževanja vode v zelenih strehah in je dobra rastna podlaga, sestavljena iz različnih 
mineralnih mešanic.

Urbanscape® vegetacijska preproga Sedum-mix
Biorazgradljive vegetacijske preproge Urbanscape® Sedum-mix vsebujejo osem do dvanajst  različnih 
vrst rastlin, primernih za strešno zazelenitev  sedumov. Vegetacijske preproge Urbanscape® so 
izdelane skladno z nemškimi smernicami za načrtovanje in izvedbo zelenih streh  FLL. 

Sedumi z mesnatimi listi dobro skladiščijo vodo v listih in so zato zelo primerni za spremenljive 
vremenske pogoje.

Urbanscape® Green Roll (HTC GR)

Blazina Urbanscape® Sedum-mix

Lastnost Enota Vrednost

Debelina mm 2040
Standardna velikost m 1 x 1,2
Največja dolžina v roli m 2025
Suha teža kg/m2 15
Nasičena teža kg/m2 23

Proizvodi Debelina (mm) Zadrževanje vode (l/m2) Teža (kg/m2)
Green Roll Standard 20 17 2,20
Green Roll Standard 40 29 4,40

Lastnost Enota Vrednost Standard
Širina m 1 EN 822
Dolžina m 36 EN 822
Debelina mm 2040 EN 823 (50 Pa)
Nazivna gostota* kg/m3 100 EN 1602
Požarne lastnosti Euroclass A1 EN 135011
*Velja za suho stanje.
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Navodila za polaganje na ravni strehi
CELOVITA REŠITEV

Oprema

• škarje
• drenažne zaščite 

odtokov

• metla
• delovna zaščitna 

obleka in oprema

Priporočila za 
polaganje in 
vzdrževanje

Pred polaganjem
• Preverite lokalne predpise, ki urejajo 

izdelavo zelenih streh (če obstajajo).
• Upoštevajte varnostne zahteve pri 

izvedbi streh.
• Preverite dostop do elektrike in vode.
• Preverite lokacijo in stanje vtočnikov in 

cevi za odtok.

Skladiščenje materiala
• Ves material skladiščite tako, da bo 

zaščiten pred neposrednim vplivom 
sončnih žarkov.

• Poskrbite, da teža materiala ne presega 
nosilnosti strešne konstrukcije in stavbe.

Polaganje
• S polaganjem začnite v 24 urah po 

dobavi. 
• Zeleno streho položite pri temperaturah 

nad lediščem in v nevetrovnem vremenu.

Vzdrževanje
• Posvetujte se z dobaviteljem Urbanscape® 

glede pogodbe o vzdrževanju in tako zagoto
vite najboljše lastnosti vaše zelene strehe.

• Vegetacijsko preprogo 1x do 2x v letu 
pognojite z Urbanscape® gnojilom.

• Namakalni sistem uredimo v odvisnosti 
od lokalnih podnebnih razmer.

• Blazine Urbanscape® Sedummix razprostremo 
tesno skupaj na predhodno položeno plast 
rastne podlage Urbanscape® Green Roll.

•  Po potrebi lahko blazino Urbanscape® Sedum
mix prirežemo na mero s škarjami.

•  Blazina Urbanscape® Sedummix mora 
prekrivati celotno površino plasti Urbanscape® 
Green Roll. Če boste na robovih nasuli prodec, 
morate na robovih strehe zagotoviti pas brez 
vegetacije v širini vsaj 20 cm.

• Drenažno zaščito odtokov vstavite na vtočnik. 
•  Okrog  sistema lahko položite posebne alumi

nijaste L profile tako, da je stran profila v obliki 
črke L pod Urbanscape® Green Roll plastjo.

• Kadar vodotesna membrana ni odporna proti 
prodiranju korenin, je treba streho prekriti z 
Urbanscape® protikoreninsko membrano.

• Protikoreninska membrana mora prekrivati 
vodotesno membrano s preklopom na vseh 
straneh v širini vsaj 0,5 metra. Protikoreninsko 
membrano obtežimo, da preprečimo 
dvigovanje med vgradnjo zaradi sunkov vetra.

• V protikoreninski membrani previdno izrežemo 
odprtine, v katere moramo vstaviti drenažne 
zaščite odtokov.

Izberite drenažni sistem:

(a) Drenaža Urbanscape® z zalogovnikom vode; 
namestite plošče z odprtinami za zadrževanje 
vode na vrhu in jih ob robovih medsebojno 
prekrijte.
(b) Drenaža Urbanscape® Universal; 
razvijte drenažni sistem po celotni površini 
strehe in pazite, da je bela geotekstilna tkanina 
na spodnji strani.
• Celotno površino strehe prekrijte z drenažo.
•  V drenažne plošče/pasove izrežite odprtine, v 

katere vstavite drenažne zaščite odtokov.

Strešne površine, ki jih bomo nadgradili s 
sistemom Urbanscape®, dobro očistimo. Temeljito 
preverimo stanje vodotesne membrane. Stare 
strehe po potrebi predhodno obnovimo – toplotno 
in vodotesno.

1. korak:
Priprava 
strehe

• Na drenažni sloj razvijte Urbanscape® Green 
Roll in ga položite tesno skupaj.

•  Na robovih strehe lahko pustite nepokrit 
pas širine 20 cm, ki ga boste kasneje zasuli s 
prodcem.

•  Urbanscape® Green Roll na mero prirezujemo s 
škarjami.

4. korak:
Urbanscape® 
Green Roll

5. korak:
Urbanscape®

blazina 
Sedum-mix

• Odrežite vidni del protikoreninske membrane na 
robu strehe. Ne režite neposredno na vodotesni 
membrani in ne uporabljajte ostrega rezila.

•  Zalijte sistem Urbanscape® do te mere, da bo 
plast rastne podlage Urbanscape® Green Roll 
povsem nasičena z vodo.

•  Priporočamo zalivanje v daljših sušnih 
in vročih obdobjih. 

8. korak:
Po končanem 
polaganju

6. korak:
Drenažna zaščita 
odtokov

• Prostor med robom strehe in blazino 
Urbanscape® Sedummix zasujte s prodcem z 
granulacijo 1632 mm.

•  Prepričajte se, da sta protikoreninska mem
brana in drenaža Urbanscape® v celoti prekrita.

•  Prodec mora biti nasut v višini blazine 
Urbanscape® Sedummix.

7. korak:
Pas prodca

2. korak:
Urbanscape® 
protikoreninska 
membrana

3. korak:
Drenažni 
sistem 
Urbanscape®
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2. Urbanscape® – Modularni sistem

Urbanscape® protikoreninska membrana
Urbanscape® protikoreninska membrana je izvedena s folijo iz črnega polietilena nizke gostote, ki se 
uporablja za preprečevanje prodiranja korenin v strešno konstrukcijo.

Urbanscape® drenaža
Drenažna podloga modula je izdelana iz 
recikliranega polipropilena in ima na robovih 
sistem dvojnega zapenjanja za hitro in 
enostavno medsebojno zapenjanje. Drenaža 
zagotavlja akumulacijo vode za sušno obdobje in 
odvajanje vode v deževnih obdobjih ter dodatno 
prezračevanje koreninskega sistema rastlin.

Urbanscape® protikoreninska membrana

Urbanscape® Green Roof modul
Urbanscape® Green Roof modul je inovativen, lahek element, ki združuje vse sloje ekstenzivne zazelenitve in ima visoko vodovpojno sposobnost. To pomeni 
enostavno vgradnjo z zlaganjem modulov v celoto, ki zagotavlja dobre pogoje za rast sedumov z minimalnim vzdrževanjem. Modul je sestavljen iz treh slojev: 
Urbanscape® drenaža, Urbanscape® Green Roll, Urbancape Sedum–mix.

Urbanscape® Green Roof modul

Lastnost Enota Vrednost

Višina mm 85105
Širina m 0,5
Dolžina m 0,5
Velikost m2/enoto 0,25
Suha teža kg/enoto ca. 5,5
Suha teža kg/m2 ca. 22
Nasičena teža kg/enoto ca. 15
Nasičena teža kg/m2 ca. 61

Lastnost Enota Vrednost

Višina mm 25
Teža kg/enoto 0,6
Teža kg/m2 2,39
Površinska drenaža cm2/m2 547
Vodna kapaciteta l/m2 2,39

Urbanscape® drenaža

Urbanscape® Green Roll
Urbanscape® Green Roll je lahka plast za zelene 
strehe, izdelana iz dolgih vlaken mineralne volne 
s posebnim patentiranim postopkom iglanja, ki 
zagotavlja kompaktno in dimenzijsko stabilno 
plast. Izdelek je narejen izključno iz neobdelanih 
(surovih) vlaken mineralne volne. Urbanscape® 
Green Roll zagotavlja izvrstno sposobnost 
zadrževanja vode v modulih in je dobra rastna 
podlaga, sestavljena iz različnih mineralnih osnov.

Urbanscape® Green Roll

Urbanscape® vegetacijski 
Sedum-mix
Urbanscape® vegetacijski Sedum-mix vsebuje 
osem do dvanajst različnih vrst rastlin, primernih 
za strešno zazelenitev  sedumov. Blazine so ob 
dobavi vsaj 95 % prekrite z rastlinjem. Sedumi z 
mesnatimi listi dobro skladiščijo vodo v listih in 
so zato zelo primerni za spremenljive vremenske 
pogoje.

Lastnost Enota Vrednost

Debelina mm 2040
Pokrivanje % 95
Standardna velikost m 0,5x0,5
Suha teža kg/m2 15
Nasičena teža kg/m2 23

Urbanscape® vegetacijski Sedum-mix

Lastnost Enota Vrednost

Debelina mm 40
Teža (suha) kg/m2 4,4
Nazivna gostota kg/m3 100
Vpojnost vode l/m2 29
Požarne lastnosti  Euroclass A1

Urbanscape® ‒ Modularni sistem zelenih streh je inovativen lahek sistem z visokim faktorjem vpijanja vode, namenjen hitri  
in preprosti namestitvi za zazelenitev manjših površin stanovanjskih in nestanovanjskih objektov.

Lastnost Enota Vrednost Standard
Povprečna debelina mm 0.5 (+/10%) ISO 4591
Širina m 4 (+/2%) ISO 4592/2
Dolžina m 25 (+/3%)
Velikost m2/paleta 2500
Teža kg/m2 0,5
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Navodila za polaganje na ravni strehi
MODULARNI SISTEM

Oprema

• škarje
• drenažne zaščite 

odtokov

• metla
• delovna zaščitna 

obleka in oprema

Priporočila za 
polaganje in 
vzdrževanje

Pred polaganjem
• Preverite lokalne predpise, ki urejajo 

izdelavo zelenih streh (če obstajajo).
• Upoštevajte varnostne zahteve pri 

izvedbi streh.
• Preverite dostop do elektrike in vode.
• Preverite lokacijo in stanje vtočnikov in 

cevi za odtok.

Skladiščenje materiala
• Ves material skladiščite tako, da bo 

zaščiten pred neposrednim vplivom 
sončnih žarkov.

• Poskrbite, da teža materiala ne presega 
nosilnosti strešne konstrukcije in stavbe.

Polaganje
• S polaganjem začnite v 24 urah po 

dobavi, ker Urbanscape® moduli ne smejo 
biti hranjeni na paletah več dni. 

• Zeleno streho položite pri temperaturah 
nad lediščem in v nevetrovnem vremenu.

Vzdrževanje
• Posvetujte se z dobaviteljem 

Urbanscape® glede pogodbe o 
vzdrževanju in tako zagotovite najboljše 
lastnosti vaše zelene strehe.

• Vegetacijsko preprogo 1x do 2x v letu 
pognojite z Urbanscape® gnojilom za 
zelene strehe.

• Namakalni sistem uredimo v odvisnosti 
od lokalnih podnebnih razmer.

Strešne površine, ki jih bomo nadgradili s 
sistemom Urbanscape®, dobro očistimo. Temeljito 
preverimo stanje vodotesne membrane. Stare 
strehe po potrebi predhodno obnovimo – toplotno 
in vodotesno.

1. korak:
Priprava 
strehe

• Odrežite vidni del protikoreninske membrane 
na robu strehe. Ne režite neposredno na 
vodotesni membrani in ne uporabljajte 
ostrega rezila.

• Pas, ki ste ga pustili za prodec, zasujte s 
prodcem do enake višine, kot je višina modulov 
oz. substrata v sloju sedumov.

• Zalijte sistem Urbanscape® modulov do te 
mere, da bo plast Urbanscape® Green Roll 
povsem nasičena z vodo.

• V prvih dneh po vgradnji še nekajkrat zalijte 
sistem in ga dvakrat na leto pognojite z 
Urbanscape® pripravkom za gnojenje.

• Priporočamo zalivanje v daljših sušnih in vročih 
obdobjih. 

4. korak:
Po končanem 
polaganju

• Kadar vodotesna membrana ni odporna proti 
prodiranju korenin, je treba streho prekriti z 
Urbanscape® protikoreninsko membrano.

• Protikoreninska membrana mora prekrivati 
vodotesno membrano po celotni površini 
in z najmanj 0,5 m preklopom na vseh. 
Protikoreninsko membrano obtežimo, da 
preprečimo dvigovanje med vgradnjo zaradi 
sunkov vetra.

• V protikoreninski membrani previdno izrežemo 
odprtine, v katere moramo vstaviti drenažne 
zaščite odtokov. 

2. korak:
Urbanscape® 
protikoreninska 
membrana

• Začnite z vgrajevanjem Urbanscape® modulov 
na enem izmed vogalov strehe, pri čemer 
upoštevajte prostor za pas prodca.

• Urbanscape® moduli imajo dvojni medsebojni 
spoj na vseh robovih. Poskrbite, da bodo 
moduli med seboj dobro pritrjeni. 

• Če je potrebno, lahko module odžagate na 
točno mero, ki bo ustrezala dimenzijam in 
obliki na strehi.

3. korak:
Urbanscape® 
moduli
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Knauf Insulation je eno od vodilnih in najhitreje rastočih 
proizvajalcev izolacijskih materialov. Naše poslanstvo je 
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