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GRADNJA Fibran

Na trgu gradbenih materialov pogosto 
vlada prava zmešnjava in arhitekt je zato 
marsikdaj težko na tekočem s prav vse-

mi novimi gradbenimi rešitvami. Tukaj mora svo-
jo vlogo odigrati tehnična skupina, ki predstavlja 
del podjetja in se trudi razvijati nove, uporabne 
gradbene rešitve, ki olajšajo delo arhitektu ter 
omogočijo preprosto uporabo na samem grad-

Ni treba veliko, da z občudovanjem opazujemo novonastalo hišo ali starejšo stavbo, v zidovih katere se skriva ogromno zgodovi-
ne. Medtem ko nepremično stojimo in strmimo, se po navadi sprašujemo o arhitektu, njegovi zamisli in zgodbi, ki jo je želel 
povedati. A da taka stavba nastane, mora svojo vlogo odigrati prav vsak del sestavljanke. Velikokrat je to tudi tehnična skupina, ki 
arhitektu podrobno pomaga definirati zapletena križanja in detajle. In kakšna je zgodba, ki se skriva Fibranovo tehnično ekipo?

Vsak del sestavljanke, ki 
mu rečemo projekt, ima svoje 
poslanstVo
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bišču. Hkrati pa preproste rešitve velikokrat za-
htevajo veliko vsestranskega razmišljanja, saj ima 
vsak projekt svoje posebnosti in zahteve, o kate-
rih je treba dobro razmisliti.

Zgodba FIbranove tehnične ekipe, ki stoji za 
arhitektom, je po navadi razburkana kot morje. 
Vedno znova smo postavljeni pred nove izzive 

in dogodivščine. Vlogo tehničnih svetovalcev za 
zaščitni ovoj stavbe, reševanje križanj in detajlov 
v Fibranu jemljemo zelo resno in pogosto pred-
stavljamo nekakšno vrzel med čudovitim svetom 
arhitekture in tehnike. Zdelo se nam je zanimivo, 
da bi zgodbo in razmišljanje gospe Tanje Herr, 
dipl. inž. arh., ki je ena izmed članov te skupine, 
predstavili širši javnosti. Mogoče bomo s tem tudi 

pomagali širiti obzorja kakšnemu mlademu arhi-
tektu. Zgodba, kot jo vidi ona, je takšna: Na fa-
kulteti smo vsi mislili, da bomo nekega dne tako 
imenovani ‘arhitekti 6B ‘. Tako smo rekli tistim, ki 
skicirajo z mastnim svinčnikom 6B, medtem ko 
drugi do konca oblikujejo njihove ideje. Pojem ar-
hitekta je širok. Nekateri končajo na občini in iz-
dajajo gradbena dovoljenja, nekateri so na grad-
bišču, nekateri pa se v pisarnah trudijo po svojih 
najboljših močeh in praviloma nikoli ne pridejo 
na vrsto. Res je, da so ustvarjalci običajno veliki 
‘kampanjci’, in da najbolje delajo, kadar jih priga-
nja čas. Večkrat pa je situacija takšna, da je arhi-
tekt razpet med svoje ideje in investitorjeve že-
lje. Vse to je treba uskladiti nekje med konstruk-
cijo, funkcijo in estetiko. Danes so informacije 
dostopne preko različnih medijev. Investitorji so 
nagnjeni k menjanju svojih želja, saj so pod vtisom 
pisanih slik z medmrežja in iz časopisov, na arhi-
tektu pa je, da ugotovi, kako jih upoštevati in na 
koncu tudi izvesti. Arhitekt tako postaja tisti, ki 
artikulira naročnikove želje, izvajalci pa so čarov-
niki, ki vse to izvedejo v realnem 3D-svetu v me-
rilu 1 : 1. Pri svojem delu ima arhitekt najmanj ča-
sa prav za ta kreativni del oblikovanja, vse ostalo 
pa je koordiniranje različnih elementov, ki njegov 

izdelek naredijo funkcionalen. Arhitekta lahko v 
tem smislu primerjamo s skladateljem, ki je hkra-
ti tudi dirigent svojega dela. Vsaka nova stavba je 
nova premiera, neponovljiva, tudi če se nekate-
re teme ali fraze ponavljajo, če uporabimo jezik 
glasbe. Nekoč je nekdo dejal, da je arhitektura 
podobna orkestru. Glasbeniki v tem orkestru 
smo vsi virtuozi, ki vsak na svojem inštrumentu s 
svojim znanjem igranja omogočamo, da končno 
delo zveni harmonično, da nikjer ne škriplje in ne 
razpade v disonantnih intervalih … Pravijo nam 
tudi tehnična podpora.

Svoje inženirsko znanje in izkušnje dajemo na 
razpolago sodelavcem, ki od nas potrebujejo po-
sebne rešitve. Na nas je, da smo prilagodljivi in 
da jim zagotovimo najboljše, kar v danem trenut-
ku vemo in znamo, hkrati pa moramo poslušati 
tudi druge udeležence v gradnji, da skupaj omo-
gočimo projektantom, da uresničijo svoje zamisli. 
Vrag se skriva v podrobnostih, mi, ki se ukvarja-
mo z ozko določenimi problematikami gradbe-
ništva, pa smo tu, da tega vraga ujamemo za rep. 
In tu je prostor za našo ustvarjalnost. Danes ima 
arhitektura moč, da je tako umetniška kot hu-
manistična. Torej je naš skupni imenovalec dober 

pripravila: nataša Iglič, mag. inž. stavb.

projekt, ki se pozneje prelevi v trajnostno stavbo 
s prijetnim bivalnim okoljem za vse uporabnike. 
Prav zaradi tega se z našim znanjem o tehniki in 
materialih trudimo poiskati rešitve, ki bodo naj-
bolje delovale na določenem projektu. Za lepšo 
skupno prihodnost, bi lahko zaključili nekako ide-
alistično.
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Ali nizkoenergijske oziroma skoraj 
ničenergijske stavbe ogrožajo 
zdravje uporabnika?
Radon izhaja iz zemlje že milijone let, vendar 
to v preteklosti ni predstavljalo večjih težav, 
ker so bile stavbe narejene veliko manj zra-
kotesno. Toda danes, ko zaradi zelo strogih 
zahtev glede porabe energije za ogrevanje in 
ohlajevanjem gradimo popolnoma zrakote-
sne stavbe, v notranjih prostorih lahko prihaja 
do zelo visoke koncentracije plina radona. Po-
sledično je zdravje uporabnikov lahko ogro-
ženo. 

Srečujemo se s poplavo informacij o nevarnosti radioaktivnega plina radona v zaprtih prostori. Še več, Zavod za varstvo 
pri delu ponuja možnost brezplačnega merjenja koncentracije plina. V nadaljevanju vas seznanjamo s tem, kako je to 
povezano z nizkoenergijskimi stavbami in zakaj moramo biti pri načrtovanju pozorni tudi na zdravje uporabnika.

Ogrožanje zdravja uporabnikov 
v nizkoenergijskih stavbah
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Hkratno razmišljanje o načrtovanju 
nizkoenergijske stavbe in zaščite 
proti radonu 
Dejstvo je, da imajo zrakotesne nizkoenergij-
ske stavbe višjo raven tveganja zaradi večjega 
potenciala koncentracije radona v prostoru. 
To pomeni, da moramo pri rešitvah zaščit-
nega ovoja stavbe razmisliti tudi o tem, kako 
preprečiti prehod radona v notranjost stavbe. 

Tokrat se bomo omejili na novogradnje, 
za katere različni strokovnjaki priporočajo 
različne rešitve. Izkazalo se je, da je mehan-
sko prezračevanje redko ustrezna rešitev, saj 

povzroča dodaten podtlak v prostoru, kar 
pomeni še intenzivnejše prehajanje radona 
skozi konstrukcijo. Najpreprostejša in najlažja 
rešitev je preprečiti radonu, da bi sploh vsto-
pil v stavbo. Zato v konstrukcijske sklope pod 
tlemi ali kletnimi stenami vključimo membra-
no, ki delujejo kot zapora za radon. 

Sistemska rešitev za energijsko 
učinkovitost in zaščito proti prehodu 
radona
Sistemska rešitev s SEISMIC temeljno blazino  
za podizoliranje temeljne plošče s samolepilno 
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hidroizolacijo, ki je varno položena med dve-
ma slojema toplotne izolacije iz ekstrudirane-
ga polistirena, je posebej zasnovan sistem. Ta 
omogoča sinhrono delovanje zaščitnega ovoja 
s stavbo v primeru dodatnih sil in pomikov za-
radi seizmičnih aktivnostih tal. Tako se izogne-
mo vsem možnim pretrgom horizontalne ali 
vertikalne hidroizolacije pod terenom stavbe. 

SEISMIC temeljna balzina omogoča tu-
di nadgradnjo s slojem ANTI RADON, ki 
nudi zaščito proti prehodu radona. Zaščita  
FIBRANhydro ANTI RADON je kompo-
zit enostransko samolepilnega bitumenske-
ga traka in poliestrskega laminiranega alumi-
nija. V kombinaciji s primarno hidroizolacijo 
FIBRANhydro SEISMIC 1,8 sk/sk služi tudi za 
spajanje dveh XPS-elementov. 

Sestava SEISMIC temeljne blazine s slojem 
ANTI RADON od spodaj navzgor:
•	podložni beton,
•	FIBRANxps 400-L (toplotna izolacija z 

gladko površino),
•	FIBRANhydro ANTI RADON 1,5 sk (zapo-

ra za radon),
•	FIBRANhydro SEISMIC T-1,8 sk/sk (dvo-

stransko samolepilna hidroizolacija),
•	FIBRANxps SEISMIC 400-L (toplotna izo-

lacija z gladko površino in s posebno obliko-
vani utori),

•	armiranobetonska plošča. 

Kako pa na gradbišču?
Pri sistemu SEISMIC temeljne blazine mo-

ramo biti pozorni tudi na izvedbo na grad-
bišču. Samo tako lahko zagotovimo, da bodo 
učinki sistemske rešitve dejansko realizirani in 
da bo sklop deloval, kot pričakujemo. Poseb-
no pozornost moramo nameniti tudi tesnitvi 
stikov in prebojev. 

Zgoraj je prikazan pravilen postopek pola-
ganja SEISMIC temeljne blazine z ANTI RA-
DON membrano pri referenčnem objektu v 
Krškem. 

1 in 2: Polaganje prvega sloja FIBRANxps 400-L na podložni beton, pri čemer poskrbimo, da je površina  
FIBRANxps 400-L ostane čista, saj moramo FIBRANhydro ANTI RADON 1,5 sk obvezno položiti na čist sloj 
toplotne izolacije, da zagotovimo dober oprijem med sloji.

3 in 4: Polaganje sloja FIBRANhydro ANTI RADON 1,5 sk pravokotno na potek plošč FIBRANxps 400-L. Pri tem 
pazimo na linijo in delamo vzdolžne preklope, široke 10 cm, ter bočne preklope, široke 15 cm. Silikonsko zaščitno 
folijo moramo odstranjevati postopoma.

5 in 6: FIBRANhydro SEISMIC T-1,8 sk/sk polagamo z zamikom v isti smeri kot FIBRANhydro ANTI RADON 
1,5 sk. Pri tem pazimo, da ne izvajamo prečnih preklopov na istem mestu, vzdolžni preklopi pa morajo biti široki 
približno 10 cm. Tudi tukaj moramo silikonsko zaščitno folijo odstranjevati postopoma.

7 in 8: Drugi sloj toplotne izolacije FIBRANxps SEISMIC 400-L polagamo prečno na hidroizolacijo oziroma v isti 
smeri kot prvi sloj FIBRANxps 400-L. 

9 in 10: Ko končamo s polaganjem sistema SEISMIC temeljna balzina, pripravimo opaž, položimo armaturne 
mreže in zalijemo z betonom.
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