
KATALOG PROIZVODOV

Toplotna izolacija FIBRANxps in
elementi sistemskih rešitev



SI, CRO, ANG

• Gladke: Plošče z gladko površino so namenjene toplotni 
izolaciji objekta v stiku z zemljo, vlago, celo za pod nivo podtalne 
vode. Uporabljajo se nezaščitene pred vodo, vlago in zemljino.

• Reliefne: Plošče so namenjene nadaljni obdelavi, kjer je zahtevana 
dobra sprijemljivost, kot npr. z ometom ali betonom.

• Z utori: Plošče so obdelane tako, da omogočajo boljši oprijem.

Za kakovosten in trajen energijski ščit celotnega ovoja stavbe! 

Toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena, ki se označuje z med
narodno kratico XPS, se uporablja predvsem tam, kjer druge izolacije 
 obnemorejo. Pod ekstremnimi obremenitvami in v vlažnem okolju, celo 
pod nivojem podtalnice. 

FIBRANxps plošče so proizvedene iz lahke toplotno izolacijske pene, 
vendar so hkrati izjemno trdne in nevpojne. Oblikovno so prirejene za 
 različno uporabo. 

FIBRANxps turkizna toplotna izolacija 

Zaradi posebne celične strukture!

•  Toplotne izolacije FIBRANxps imajo majhne, nekaj mikronov velike  
celice, ki so v najmanj 97 % zaprte. Posledično so skorajda nevpojne in  
se kot toplotne izolacije smejo uporabljati izven hidroizolacijskega ovoja, v  
sistemih obrnjenih ravnih streh, v zemlji, tudi pod nivojem podtalnice.

•  V celicah FIBRANxps materiala se nahaja zaprt suh zrak, ki je odličen 
toplotni izolator. Toplotne lastnosti FIBRANxps se ohranjajo ne le 25 let,  
kot je navedena zahteva po produktnem standardu. Ampak se toplotna  
prevodnost ne spremeni niti v obdobju 50 let, kolikor je računska doba  
objektov.

•  Trdnost FIBRANxps toplotne izolacije je trajna, zato se plošče  smejo 
 uporabljati pod trajnimi, celo dinamičnimi obtežbami, tudi pri 
 temeljenju masivnejših stavb.

Posebne lastnosti FIBRANxps

Mislimo za prihodnost! 

Trajnost izolacije je izjemno pomembna pri gradnji Skoraj nič energijskih 
stavb, kot tudi pri zahtevani trajnostnostni gradnji. Zagotavlja nam enako  
bivanjsko ugodje v celotnem življenjskem ciklu stavbe, hkrati pa izrazito 
vpliva na oceno Analize življenskega cikla stavbe  LCA (Life Cycle Analy
ses) in Stroške življenskega kroga stavbe LCC (Life Cycle Cost). 

Trajna izolacija podaljša življenjsko dobo stavbe in poceni naložbo.

Ugodje bivanja in gradnje
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FIBRANxps 300-L

FIBRANxps 300-L

FIBRANxps 400-L

FIBRANxps INCLINE

FIBRANxps ETICS GF

FIBRANxps SEISMIC



SI, CRO, ANG
Za obdobje 50 let!

FIBRANxps proizvodi imajo, na osnovi uredbe 305/2011/EU o določitvi 
usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in rednega prever
janja kvalitete proizvodov, dovoljenje za:

•  CE označevanje za celoten proizvodni asortima,

•  preverjanje kakovosti proizvodov po Pravilniku o potrjevanju skladno
sti in označevanju gradbenih proizvodov in evropsko usklajenemu 
sistemu ocenjevanja in preverjanja stalne kakovosti  AVCP sistemu 3,

•  uporabo v zahtevnih konstrukcijskih sklopih, za katere so potrebna 
posebna preverjanja lastnosti. Te se preverjajo po AVCP sistemu 1+ 
in imajo na osnovi tega pridobljeno Evropsko tehnično oceno ETA-
17/0910 ter posamezna tehnična dovoljenja za uporabo (Z23.311805, 
Z23.331806 in Z23.341807). 

ETA in dodatna interna preverjanje so obvezna za uporabo toplot-
nih izolacij v zahtevnih konstrukcijskih sklopih: 

•  uporaba pod stalnimi obremenitvami pod temeljno ploščo stavbe,

•  pod parkirnimi ploščadmi in 

•  v stalno vlažnem okolju izven hidroizolacijskega ovoja (v zemlji, v siste
mu obrnjene ravne strehe, tudi ozelenjene).

FIBRANxps plošče so pod stalno kontrolo različnih inštitutov:

Z uporabo okolju prijaznih surovin!

Proizvodnja FIBRANxps je izključno ekološka že od samega začetka. Upo
rabljamo izključno okolju prijazne surovine, kar za proizvodnjo ektru di
ranega polistirena pomeni: 

•  brez heksabromociklododekan HBCD in

•  brez hidrofluorokarbonov HFC.

FIBRANxps proizvodi so izdelani s tako imenovano CO
2
 tehnologijo in 

imajo izjemnomajhen vpliv na ogrevanje ozračja  Global Warming Po
tential, GWP<5 in ničen vpliv na tanjšanje ozonske plasti  Ozone deple
tion potential, ODP=0.

Spremljana in potrjena stalna kakovost 

Zdravju in okolju prijazna proizvodnja.
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FIBRANxps 400-L

FIBRANxps SEISMIC

FIBRANxps ETICS BT

FIBRANxps ETICS GF
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TLA 1, 4, 5

Po
di

Medetažni stanovanjski podi

Kletni podi

Podi s talnim ogrevanjem

Zelo obremenjeni podi (parkirišča, hladilnice)

N
a/

p
od

  
te

re
no

n

Izolacija pod temeljno ploščo, SEISMIC temeljna blazina

Izolacija pod transportnimi potmi (mostovi, ceste, železnice)

Bazeni

Letališki hangerji

STREHE 2, 4 

Ra
vn

e 
st

re
he

Ravne obrnjene strehe

Ravne strehe

DUO strehe (sNES, Passivhaus)

PLUS strehe (sanacija, dogradnja)

Ozelenjene strehe

Terase

Po
še

vn
e 

st
re

he

Sanacija poševne strehe z notranje strani, napušči

Masivne in klasične lahke strehe

Notranja izolacija na stropovih (skladišča, agrarna skladišča, ...)

STENE 3, 1, 4 

Po
d 

te
re

no
m Stena pod terenom (lahko prisotnost podtalnice) 

Vertikalna izolacija temeljev

Zu
na

nj
a 

st
en

a

Fasadni podzidek (cokel) 

Ometane fasade ETICS

Obloge s kamnom

Vidni beton (notranja ali ˝sendvič˝ izolacija)

Sendvič paneli

Notranje stene proti neogrevanemu prostoru

Reševanje toplotnih mostov 

INDUSTRIJSKA UPORABA 4 

Paneli, okenski / vratni okvirji, vratna krila, kontejnerji…

1 Glej brošuro: 0100 KATALOG PROIZVODOV
2 Glej brošuro: 0111 OBRNJENE RAVNE STREHE
3 Glej brošuro: 0130 FASADE
4 Glej brošuro: 0150 KONSTRUKCIJE V STIKU Z ZEMLJO 
5 Glej brošuro: 0151 SEISMIC TEMELJNA BLAZINA

Priporočena področja uporabe
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1 Glej brošuro: 0100 KATALOG PROIZVODOV
2 Glej brošuro: 0111 OBRNJENE RAVNE STREHE
3 Glej brošuro: 0130 FASADE
4 Glej brošuro: 0150 KONSTRUKCIJE V STIKU Z ZEMLJO 
5 Glej brošuro: 0151 SEISMIC TEMELJNA BLAZINA

plošče so namenjene industrijski uporabi in predelavi.FIBRANxps FABRIC

plošče so namenjene izvedbi ometanih konstukcijskih sklopov (sistem ETICS, ITICS), saj s svojo 
površinsko strukturo omogoča dobro sprijemnost. Pomembna prednost plošč ETICS je debelinska 
toleranca, najvišjega razreda T3, kar omogoča kvalitetno izvedbo fasad. Med ETICS GF in BT izbiramo 
na podlagi teže finalne obloge (fasadni omet / kamnita obloga). 

FIBRANxps ETICS GF in ETICS BT

je zaradi gladke površine primeren za aplikacije, kjer ni potrebe po finalni obdelavi. Plošče se zelo 
pogosto uporabljajo kot vidna toplotna izolacija v večjih agrarnih objektih.

FIBRANxps MAESTRO 

plošče so pomemben sestavni del sistemske rešitve SEISMIC temeljna blazina. Spodnja površina 
plošče je gladka, zgornja pa ima narejene utore, ki zagotavljajo dober oprijem z betonom.

FIBRANxps SEISMIC

FIBRANxps 300-L, 400-L, 500-L, 700-L plošče se uporabijo pri konstrukcijah v stiku z zemljo in aplikacijah obrnjenih ravnih streh. Med 
ploščami s tlačno trdnostjo od 300 do 700 kPa izbiramo v odvisnosti od pričakovanih obremenitev. 

FIBRANxps INCLINE plošče omogočajo natančno izvedbo naklonov. Uporabljajo se kot nadomestilo naklonskega 
beto na, saj zmanjšujejo skupno težo in povečujejo toplotno izolativnost konstrukcijskega sklopa.  
Z naklonom lahko pričnemo že pri 1 cm debeline plošče.

Obdelava plošč pogojuje njihovo uporabo

FIBRANxps  
ETICS BT

FIBRANxps  
INCLINE

FIBRANxps  
ETICS GF

FIBRANxps  
300-L, 400-L, 500-L, 700-L

GLADKA

Obdelave

FIBRANxps  
300-I

Uporaba pri večslojnem polaganju toplotne 
izolacije. 

“I” ROB

FIBRANxps  
300-L, 400-L, 500-L, 700-L

Preprečevanje linijskih toplotnih mostov pri 
enoslojnem polaganju. 

“L” ROB

FIBRANxps  
MAESTRO

Preprečevanje linijskih toplotnih mostov in 
omogočanje lažje izvedbe strešnih in strop
nih aplikacij.

“PERO” UTOR

Robovi
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FIBRANxps  
SEISMIC 400-L (500-L, 700-L)

GLADKA Z UTORI

POBRUŠENA Z UTORI REZANARELIEFNA OBDELAVA



*XPSEN13164T1CS(10\Y)300CC(2/1,5/50)130DS(70,90)DLT(2)5WL(T)0,7WD(V)1FTCD1MU150

EAN koda 
52053811____ 

Debelina 
plošče  
[mm]

Plošče v 
paketu  

[kos]

Količina v 
paketu  

[m2]

Paketi na 
paleti  
[kos]

Količina na 
paleti  
[m2]

Deklarirana 
tlačna 

trdnost  
[kPa]

Dobava

09471 30 14 10,50 12 126 300 A

09594 40 10 7,50 12 90 300 A

02113 50 8 6,00 12 72 300 A

02120 60 7 5,25 12 63 300 A

02151 80 5 3,75 12 45 300 A

02175 100 4 3,00 12 36 300 A

02182 120 3 2,25 14 31,5 300 A

02199 140 3 2,25 12 27 300 A

09754 160 2 1,50 16 24 300 A

09679 180 2 1,50 14 21 300 A

09938 200 2 1,50 12 18 300 A

• stopničasti “L” rob • gladka površina • plošča dimenzije 1250 x 600 [mm]

FIBRANxps 300-L

Predstavitev posameznih produktov

*XPSEN13164T1CS(10\Y)300CC(2/1,5/50)130DS(70,90)DLT(2)5WL(T)0,7WD(V)1FTCD1MU150

EAN koda 
52053811____ 

Debelina 
plošče  
[mm]

Plošče v 
paketu  

[kos]

Količina v 
paketu  

[m2]

Paketi na 
paleti  
[kos]

Količina na 
paleti  
[m2]

Deklarirana 
tlačna 

trdnost  
[kPa]

Dobava

02281 20 20 15,00 12 180 200 A

02304 30 14 10,50 12 126 250 A

02311 40 10 7,50 12 90 300 A

02328 50 8 6,00 12 72 300 A

02335 60 7 5,25 12 63 300 A

02359 80 5 3,75 12 45 300 A

02366 100 4 3,00 12 36 300 A

• ravni “I” rob • gladka površina • plošča dimenzije 1250 x 600 [mm]

FIBRANxps 300-I
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Dobava: A – na zalogi; B – dobavljivo v 6 tednih

Toplotna prevodnost λ
D
 in druge pomembne fizikalne lastnosti so navedene v prilogi Tehnični podatki in področja uporabe FIBRANxps in v tehnični dokumentaciji na www.fibran.si.

* Primer označevanja produkta po standardu SIST EN 13164.



V PODIH:

• podi s talnim ogrevanjem
• podi v kleteh, delavnicah ter v 

skladiščnih in industrijskih objektih

V ZEMLJI:

• pod temeljno ploščo
• vertikalna izolacija temeljev
• zaščita hidroizolacije in toplotna izolacija 

zasute kletne stene
• toplotna izolacija v zemlji, z dovoljenjem 

tudi za primer visoke podtalnice

Glej brošuro:  
0150 KONSTRUKCIJE V STIKU Z ZEMLJO 
Napotki za gradnjo ob uporabi  
toplotne izolacije FIBRANxps

PRIPOROČENA UPORABA

NA RAVNIH STREHAH:

• obrnjene strehe različnih površin 
(nepohodne, pohodne, povozne, 
ozelenjene)

• strehe z izpostavljeno, vendar osenčeno 
hidroizolacijo

Glej brošuro:  
0111 OBRNJENE RAVNE STREHE 
Napotki za gradnjo ob uporabi  
toplotne izolacije FIBRANxps

Toplotna izolacija poda v skladiščnem objektu s 
FIBRANxps 300-L

Trdna, praktično nevpojna izolacija FIBRANxps 
300-L je mehanska zaščita hidroizolacije in trajna 
toplotna zaščita podzemnega dela objekta tudi v 
primeru visoke podtalnice.

Toplotnoizolacijske plošče FIBRANxps 300-I z ravnim robom so namenjene uporabi v več plasteh.

NA RAVNIH STREHAH

• OPTIMO osenčene strehe z večplastno 
toplotno izolacijo 

Glej brošuro:  
0111 OBRNJENE RAVNE STREHE 
Napotki za gradnjo ob uporabi  
toplotne izolacije FIBRANxps

V PODIH

v primeru polaganja v več slojih:
• kletni podi
• pohodna izolacija hladnih podstrešij
• podi s talnim ogrevanjem

Izvedba obrnjene ravne strehe s toplotno izolacijo FIBRANxps 300-L; nudi možnosti popolne izkoriščenosti 
strehe

Toplotna izolacija za velike obremenitve in vlažna okolja

POMEMBNO
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FIBRANxps FORM

FIBRANxps  
SEISMIC 400-L

• Dobavljive so tudi SEISMIC plošče večjih tlačnih trdnosti (500-L, 700-L).

Opis
Dolžina x širina x 

debelina  
[mm]

Količina v 
paketu 

[m]
Dobava

Elemente FORM lepimo z močnim 
nizkoekspanzijskim PUlepilom, kot je npr. 
CONNECT PU 130. 
Pri postopku lepljenja se element FORM 
 vertikalno obteži za 45 minut, da ne pride  
do premikanja.

2500/ 250/ 120 15 A

2500/ 250 /200 10 A

2500/ 300 /200 10 A

Toplotnoizolacijski opažni element temeljne plošče, ki omogoča hitrejšo in cenejšo izvedbo.

*XPSEN13164T1CS(10\Y)400CC(2/,5/50)155DS(70,90)DLT(2)5WL(T)0,7WD(V)1FTCD1MU150

EAN koda 
52053811____ 

Debelina 
plošče  
[mm]

Plošče v 
paketu  

[kos]

Količina v 
paketu  

[m2]

Paketi na 
paleti  
[kos]

Količina na 
paleti  
[m2]

Deklarirana 
tlačna 

trdnost  
[kPa]

Dobava

09440 60 7 10,50 12 126 400 A

09457 80 5 7,50 12 90 400 A

10446 100 4 6,00 12 72 400 A

10330 120 3 4,50 14 63 400 A

05879 140 3 4,50 12 54 400 B

07576 160 2 3,00 16 48 400 B

– 180 2 3,00 14 42 400 B

– 200 2 3,00 12 36 400 B

FIBRANxps 400-L

• stopničasti “L” rob • gladka površina
• plošča dimenzije 2500 x 600 [mm]
• možnost dobave dim. 1250 x 600 [mm]

*XPSEN13164T1CS(10\Y)400CC(2/1,5/50)155DS(70,90)DLT(2)5WL(T)0,7WD(V)1FTCD1MU150

EAN koda 
52053811____ 

Debelina 
plošče  
[mm]

Plošče v 
paketu  

[kos]

Količina v 
paketu  

[m2]

Paketi na 
paleti  
[kos]

Količina na 
paleti  
[m2]

Deklarirana 
tlačna 

trdnost  
[kPa]

Dobava

162322 60 7 10,50 12 126 400 A

161882 80 5 7,50 12 90 400 A

– 100 4 6,00 12 72 400 A

246336 120 3 4,50 14 63 400 A

246343 200 2 3,00 12 36 400 B

• stopničasti “L” rob • gladka površina s kanali • plošča dimenzije 2500 x 600 [mm]

NOVO!
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Dobava: A – na zalogi; B – dobavljivo v 6 tednih

Toplotna prevodnost λ
D
 in druge pomembne fizikalne lastnosti so navedene v prilogi Tehnični podatki in področja uporabe FIBRANxps in v tehnični dokumentaciji na www.fibran.si.

* Primer označevanja produkta po standardu SIST EN 13164.



V Sloveniji, ki je v celoti na potresno 
ogroženem območju (potresni pospešek tal 
0,1 g ≤ a

g
 ≤ 0,25 g), gradimo nizkoenergijske 

stavbe na temeljni blazini SEISMIC. 
Sistemska rešitev se prilagodi konstrukcijski 
zasnovi posamezne stavbe, zahtevam po 
energijski učinkovitosti in pogojem lokacije 
(poleg stopnje potresne ogroženosti še 
vrsta zemljine, prisotnost podtalnice in 
prisotnost nevarnega sevanja iz zemlje).

Glej brošuro:  
0151 SEISMIC temeljna blazina 
Temeljenje nizkoenergijskih stavb  
na potresno ogroženih območjih

Pred nameščanjem podložnega betona in prvega sloja 
toplotne izolacije FIBRANxps (400-L, 500-L, 700-L)  
namenimo po sebno pozornost inštalacijam. 
(www.fibran.si)

Na natančno položen prvi sloj toplotne izolacije  
FIBRANxps ustrezne debeline in trdnosti nale- 
pimo obojestransko samolepilno hidroizolacijo  
FIBRANhydro SEISMIC T1,8sk/sk.

Plošče FIBRANxps SEISMIC polagamo previdno in 
natančno na lepljivo hidroizolacijsko površino.

Opaž temeljne plošče izvedemo s FIBRANxps FORM 
– elementi, ki jih s kvalitetnim PU lepilom lepimo na 
podlago.

Postopoma odstranjujemo zaščitno folijo dvostransko 
samolepilne hidroizolacije FIBRANhydro SEISMIC T1,8 sk/sk.

V primeru podtalnice polagamo hidroizolacijo v 
dveh slojih: enostransko samolepilno hidroizolacijo  
FIBRAN hydro T-3 sk in dvostransko samolepilno hi-
droizolacijo FIBRANhydro SEISMIC T1,8 sk/sk.

FIBRANhydro

Kot zaščito pred škodljivim zemeljskim (geopa 
togenim) sevanjem in na območjih, kjer je pov
ečana prisotnost radona, uporabimo v sistemu 
tudi FIBRANhydro ANTIRADON 1,5 sk.

Opis
Deklarirana 

vodotesnost
[kPa]

Debelina 
[mm]

Količina
[m2/rolo]

Dobava

FIBRANhydro SEISMIC T1,8 sk/sk
dvostransko samolepilna

60 1,8 15 A

FIBRANhydro T3 sk
enostransko samolepilna

200 3,0 10 A

FIBRANhydro ANTI RADON 1,5 sk
enostransko samolepilna z Alu slojem 
proti radonu in zemeljskemu sevanju

200 1,5 20 A

Visokokakovostna elastomerna bitumenska samolepilna hidroizolacija tipa T

NOVO!

SEISMIC temeljna blazina za varno in trajno gradnjo

POMEMBNO
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*XPSEN13164T1CS(10\Y)500CC(2/1,5/50)180DS(70/90)DLT(2)5WL(T)0,7WD(V)1FTCD1MU150

EAN koda 
52053811____ 

Debelina 
plošče  
[mm]

Plošče v 
paketu  

[kos]

Količina v 
paketu  

[m2]

Paketi na 
paleti  
[kos]

Količina na 
paleti  
[m2]

Deklarirana 
tlačna 

trdnost  
[kPa]

Dobava

09969 50 8 6,00 12 72 500 A

10170 60 7 5,25 12 63 500 A

09952 80 5 3,75 12 45 500 A

10019 100 4 3,00 12 36 500 A

09761 120 3 2,25 14 31,5 500 A

10361 140 3 2,25 12 27 500 A

07842 160 2 1,50 16 24 500 B

– 180 2 1,50 14 21 500 B

– 200 2 1,50 12 18 500 B

• stopničasti “L” rob • gladka površina • plošča dimenzije 1250 x 600 [mm]

FIBRANxps 500-L

*XPSEN13164T1CS(10\Y)700CC(2/1,5/50)215DS(70/90)DLT(2)5WL(T)0,7WD(V)1FTCD1MU150

EAN koda 
52053811____ 

Debelina 
plošče  
[mm]

Plošče v 
paketu  

[kos]

Količina v 
paketu  

[m2]

Paketi na 
paleti  
[kos]

Količina na 
paleti  
[m2]

Deklarirana 
tlačna 

trdnost  
[kPa]

Dobava

08009 60 7 5,25 12 63 700 B

10132 80 5 3,75 12 45 700 A

10149 100 4 3,00 12 36 700 A

10156 120 3 2,25 14 31,5 700 A

• stopničasti “L” rob • gladka površina • plošča dimenzije 1250 x 600 [mm]

FIBRANxps 700-L
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Dobava: A – na zalogi; B – dobavljivo v 6 tednih

Toplotna prevodnost λ
D
 in druge pomembne fizikalne lastnosti so navedene v prilogi Tehnični podatki in področja uporabe FIBRANxps in v tehnični dokumentaciji na www.fibran.si.

* Primer označevanja produkta po standardu SIST EN 13164.



Izvedba naklonov in toplotna zaščita pohodne 
ploščadi podkletenih stanovanjskih enot s 
FIBRANxps 500-L in INCLINE.

Toplotna zaščita ravne strehe različnih površin s FIBRANxps različnih tlačnih trdnosti.

NA STREHAH:

• parkirišča na ravnih strehah
• heliodromi

Glej brošuro: 
0111 OBRNJENE RAVNE STREHE 
Napotki za gradnjo ob uporabi  
toplotne izolacije FIBRANxps

V PODIH:

• ekstremno obremenjeni podi v 
skladiščnih in industrijskih objektih

• parkirišča
• hladilnice
• hangarji

V ZEMLJI:

• pod temeljnimi ploščami večjih in 
masivnejših objektov

• pod transportnimi potmi (mostovi, 
cestami, železnicami)

• za dele letaliških pist

Glej brošuro: 
0150 KONSTRUKCIJE V STIKU Z ZEMLJO;  
Napotki za gradnjo ob uporabi  
toplotne izolacije FIBRANxps

Toplotna zaščita tal v letališkem hangarju s 
FIBRANxps 700-L.

PRIPOROČENA UPORABA

NA RAVNIH STREHAH:
• obremenjene strehe
• obrnjene strehe različnih površin 

(nepohodne, pohodne, povozne in 
ozelenjene) 

Glej brošuro:
0111 OBRNJENE RAVNE STREHE  
Napotki za gradnjo ob uporabi  
toplotne izolacije FIBRANxps

V PODIH:

• obremenjeni podi v skladiščnih in 
industrijskih objektih

• parkirišča 
• hladilnice
• drsališča

V ZEMLJI:

• toplotna izolacija pod temeljnimi 
ploščami nizkoenergijskih in pasivnih 
stavb

Glej brošuro:
0150 KONSTRUKCIJE V STIKU Z ZEMLJO 
Napotki za gradnjo ob uporabi  
toplotne izolacije FIBRANxps

Toplotna izolacija tal hladilnice s 
FIBRANxps 500-L, 700-L.

Nameščanje toplotne izolacije FIBRANxps 500-L 
pod talno ploščo večnamenskega objekta.

Toplotna izolacija za velike obremenitve in vlažna okolja

POMEMBNO
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Opis proizvoda Teža
[g/m2]

Dolžina x širina
[m]

Količina 
v roli [m2]

Vodotesnost 
(razred)

Paropropustnost 
Sd [m]

Dobava

Paroprepustna in 
vodoneprepustna 

membrana
60

50 x 1,5 
50 x 3

75
150

W1 0,01
A
B

Ob nakupu vam brezplačno izdelamo izvedbeni načrt polaganja INCLINE plošč.

FIBRANfilter SF 32

Uporablja se povsod tam, kjer želimo drenirati vodo. Kot filtrirni sloj deluje tudi v zimskem 
času. Nepletena PP vlakna se ne napijejo vode in pri nizkih temperaturah ne zaledenijo. 

Koprena za drenažne sisteme

FIBRANskin SEAL

Membrana za hitrejše odvajanje vode in za še večjo toplotno učinkovitost ravnih 
obrnjenih streh

FIBRAN tape 
2SEAL-2-sided

Trajno učinkovit dvostransko samolepilni trak za medsebojno lepljenje FIBRANskin SEAL 
membrane

FIBRANxps INCLINE
Toplotnoizolacijske naklonske plošče *XPSEN13164T3CS(10\Y)300DS(70/90)DLT(2)5WL(T)1,5MU50

FIBRANxps INCLINE so trdne toplotnoizolacijske naklonske plošče, ki nadomestijo 
naklonski beton na strešnih površinah. Konstrukcijskemu sklopu s tem: 
• povečajo toplotno izolativnost,
• zmanjšajo težo,
• zmanjšajo debelino sloja (minimalna začetna debelina: 1 cm).

Standardna naklona: 1, 67 % in 2,00 %

Možni nakloni in večje tlačne trdnosti po naročilu.

• ravni “I” rob • rezana površina • osnovna plošča dimenzije 1200 x 600 [mm]

Opis proizvoda Teža
[g/m2]

Dolžina x širina
[m]

Hitrost pretoka 
H=10 cm 

[l/(m2.sek)]

Količina 
v roli [m2]

Dobava

Koprena –  
nepleten geotekstil

110 50 x 3 110 150 A

Opis proizvoda Dolžina x širina
[m]

Dobava

Dvostransko samolepilni trak, 
ojačan s tkanino 

25 x 0,025 A

12

Dobava: A – na zalogi; B – dobavljivo v 6 tednih

Toplotna prevodnost λ
D
 in druge pomembne fizikalne lastnosti so navedene v prilogi Tehnični podatki in področja uporabe FIBRANxps in v tehnični dokumentaciji na www.fibran.si.

* Primer označevanja produkta po standardu SIST EN 13164.



Sistemske rešitve sodobne obrnjene ravne strehe

OPTIMO SKIN SEAL streha

Najtrajnejša in hkrati 
najučinkovitejša ravna streha je 
narejena v naslednji sestavi:

• nosilna konstrukcija

• FIBRANxps INCLINE izolacijske 
plošče v naklonu

• hidroizolacija

• FIBRANxps 300-L (500, 700) 
(odvisno od namembnosti strešne 
površine)

• FIBRANskin SEAL membrana 
za hitro odvodnjavanje in 
povezovanje FIBRANxps plošč, ki 
omogoča tudi uporabo dvoslojne 
izolacije

• nadgradnja, ki je odvisna od 
namembnosti strehe

OPTIMO SKIN SEAL streha s FIBRANxps INCLINE in FIBRANskin SEAL (folijo, ki s pospešenim odvodnjavanjem 
zagotavlja strehi dodatno toplotno učinkovitost).

Povečanje strešnega naklona objekta s FIBRANxps INCLINE in istočasno toplotna sanacija ravne strehe.

PRIPOROČENA UPORABA

OPTIMO streha

Da bi se izognili odvečni obremenitvi 
na strehi in jo naredili bolj toplotno 
izolativno, zamenjamo masiven in 
neizolativen naklonski beton z naklonsko 
toplotno izolacijo INCLINE. Tlačna trdnost 
plošč izberemo glede na namembnost 
ravne strehe.

NA STREHAH:

Novogradnje in sanacije:
• različnih zaključnih slojev: ozelenjene 

strehe, prodec, lesene terase
• ozelenjene OPTIMO strehe
• parkirišča na ravnih strehah

Glej brošuro:
0111 OBRNJENE RAVNE STREHE 
Napotki za gradnjo ob uporabi  
toplotne izolacije FIBRANxps

FIBRANskin SEAL

Paroprepustna in vodoneprepustna 
membrana

• Zamenjuje geotekstil.
• Če spoje med seboj zlepimo z 

dvostransko samolepilnim trakom 
FIBRANtape 2SEAL-2-sided, se dovoljuje 
tudi uporaba dvoslojne toplotne 
izolacije.

• Ima dodatno vlogo povezovanja 
FIBRANxps prosto položenih plošč.

Direktnemu soncu je lahko brez posledic 
izpostavljena 4 mesece, a kljub temu ni 
namenjena uporabi brez senčenja. Če je 
obrnjena streha nepohodna, jo prekrijemo 
z najmanj 56 cm debelim slojem prodca.

Glej brošuro:
0111 OBRNJENE RAVNE STREHE  
Napotki za gradnjo ob uporabi  
toplotne izolacije FIBRANxps

Sodobne obrnjene strehe

FIBRANfilter SF 32

Koprena za drenažne sisteme – nepleten 
geotekstil

NA STREHAH: 

• pod vsemi vrstami zaključnih slojev na 
ravnih strehah

• kot ločilni sloj med grobo betonsko 
površino in hidroizolacijo

• kot ločilni sloj med PVChidroizolacijami 
in toplotnimi izolacijami iz polistirena

V ZEMLJI:

• kot ovoj drenažnega peska ali cevi

Izvedba naklona s FIBRANxps INCLINE in pritrditev FIBRANxps plošč v primeru neobtežene strehe. 

Vrt na terasi

POMEMBNO
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*XPSEN13164T3CS(10\Y)300TR600DS(70/90)DLT(2)5WL(T)1,5MU50

ETICS GF
EAN koda

52053811__

ETICS GF-I 
EAN koda

52053811__

Debelina 
plošče  
[mm]

Plošče v 
paketu  

[kos]

Količina v 
paketu  

[m2]

Paketi na 
paleti  
[kos]

Količina na 
paleti  
[m2]

Deklarirana 
tlačna 

trdnost  
[kPa]

Dobava

– 05367 20 20 15,00 12 180 200 A

05329 05381 30 14 10,50 12 126 250 A

05336 05398 40 10 7,50 12 90 250 A

05343 05404 50 8 6,00 12 72 300 A

09365 05411 60 7 5,25 12 63 300 A

09358 05435 80 5 3,75 12 45 300 A

09488 05442 100 4 3,00 12 36 300 A

09662 21589 120 3 2,25 14 31,5 300 A

09747 10408 140 3 2,25 12 27 300 A

10217 08962 150 3 2,25 12 27 300 A

09693 11559 160 2 1,50 16 24 300 A

09495 11580 180 2 1,50 14 21 300 A

61875 61875 200 2 1,50 12 18 300 A

• ETICS GF stopničasti “L” rob 
• ETICS GF-I raven “I” rob

• hrapava “vafel”  
površina

• plošča dimenzije 1250 x 600 [mm]

*XPSEN13164T3CS(10\Y)300TR600DS(70/90)DLT(2)5WL(T)1,5MU50

EAN koda 
52053811____ 

Debelina 
plošče  
[mm]

Plošče v 
paketu  

[kos]

Količina v 
paketu  

[m2]

Paketi na 
paleti  
[kos]

Količina na 
paleti  
[m2]

Deklarirana 
tlačna 

trdnost  
[kPa]

Dobava

09600 60 7 10,50 12 126 300 B

09617 80 5 7,50 12 90 300 B

09259 100 4 6,00 12 72 300 B

– 120 3 4,50 14 63 300 B

– 140 3 3,00 12 54 300 B

– 150 2 3,00 16 48 300 B

10378 180 2 3,00 14 42 300 B

• stopničasti “L” rob • hrapava površina z utori • plošča dimenzije 2500 x 600 [mm]

FIBRANxps ETICS BT
Hrapava površina z utori 
za ometane in obložene fasade

FIBRANxps ETICS GF
Hrapava površina za ometane 
fasade 
ETICS (External Thermal Insulation Composite System)

FIBRANxps ETICS GF-I

14

Dobava: A – na zalogi; B – dobavljivo v 6 tednih

Toplotna prevodnost λ
D
 in druge pomembne fizikalne lastnosti so navedene v prilogi Tehnični podatki in področja uporabe FIBRANxps in v tehnični dokumentaciji na www.fibran.si.

* Primer označevanja produkta po standardu SIST EN 13164.



PRIPOROČENA UPORABA

NA STENAH:

• ometane fasade in cokli 
• fasade in cokli, obloženi s kamnom
• slepi toplotnoizolacijski opaži
• notranja ali sendvič izolacija pri vidnem 

betonu
• izolacija toplotnih mostov (balkoni, 

špalete, robovi plošč, preklade, 
protipotresne vezi)

• izolacija notranje stene za zaščito pred 
sosednjim hladnim prostorom

Glej brošuro: 
0130 FASADE; 
Napotki za gradnjo ob uporabi  
toplotne izolacije FIBRANxps

Strešni napušči, izvedeni s FIBRANxps ETICS. 
Debelina je odvisna od razpona konstrukcije.

Reševanje toplotnih mostov na špaletah in toplotna 
izolacija fasadnega cokla s FIBRANxps ETICS.

Izvedba notranje toplotne izolacije s FIBRANxps 
ETICS, ki jo površinsko zaščitimo s sloji tankoslojne 
fasade in opleskom.

Izolacija toplotnih mostov potresnih vezi in preklad 
s FIBRANxps ETICS.

NA STREHAH:

• ometane fasade in cokli 
• fasade in cokli, obloženi s kamnom
• slepi toplotno izolacijski opaži
• notranja ali sendvič izolacija pri vidnem 

betonu

Glej brošuro: 
0130 FASADE
Napotki za gradnjo ob uporabi  
toplotne izolacije FIBRANxps

Kamnita fasada hotelskega objekta, izolirana z nosilno izolacijo FIBRANxps ETICS BT, na katero je po 
posebnem postopku nalepljen naravni kamen.

ETICS - izolacija za trajne 
	 ometane	 in	 obložene	 fasade

Toplotna izolacija za ometane in obložene fasade

POMEMBNO
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FIBRANskin  
VENT SILVER

Visokoreflektivna paroprepustna membrana za povečanje toplotnega udobja vaše 
zgradbe

*XPSEN13164T1CS(10\Y)300DS(70/90)DLT(2)5WL(T)0,7WD(V)1FTCD1MU100

EAN koda 
52053811____ 

Debelina 
plošče  
[mm]

Plošče v 
paketu  

[kos]

Količina v 
paketu  

[m2]

Paketi na 
paleti  
[kos]

Količina na 
paleti  
[m2]

Deklarirana 
tlačna 

trdnost  
[kPa]

Dobava

01734 50 8 13,44 12 161,80 250 B

01925 60 7 11,76 12 141,12 300 B

01772 80 5 8,40 12 100,80 300 B

06562 100 4 6,72 12 80,64 300 B

07637 120 3 5,04 14 70,56 300 B

– 140 3 5,04 14 70,56 300 B

53412 160 2 3,36 16 53,76 300 B

• rob na pero utor “D” • gladka površina • plošča dimenzije 2800 x 600 [mm]

FIBRANxps MAESTRO

*XPSEN13164T3CS(10\Y)300DS(70/90)DLT(2)5WL(T)1,5MU50

FIBRANxps FABRIC proizvodi po naročilu: 

• deklarirana tlačna trdnost CS(10\Y)300[kPa]
• toplotna prevodnost: od 0,032 do 0,036 [W/mK]

Možnosti:  
• debeline od 9 do 180 [mm]
• dolžine od 1000 do 3100 [mm]
• širine od 600 do 1200** [mm]
• plošče z različnimi utori
• ** tlačne trdnosti plošč so lahko od 300 do 700 kPa

• ravni “I” rob • površina z odprtimi celicami

Izdelava po naročilu
**Dostava: B

FIBRANxps FABRIC

Dobava: A – na zalogi; B – dobavljivo v 6 tednih

Toplotna prevodnost λ
D
 in druge pomembne fizikalne lastnosti so navedene v prilogi Tehnični podatki in področja uporabe FIBRANxps in v tehnični dokumentaciji na www.fibran.si.

* Primer označevanja produkta po standardu SIST EN 13164.

Opis proizvoda Teža
[g/m2]

Dolžina x širina
[m]

Količina 
v roli [m2]

Vodotesnost 
(razred)

Paropropustnost 
Sd [m]

Dobava

Visokoreflektivna 
paropropustna 

vodotesna membrana
83 50 x 1,50 75 W1 0,03 B
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• stenski, stropni in talni paneli
• okenski in vratni okvirji ter vratna krila
• transportni in bivalni kontejnerji
• bivalne prikolice
• okrasne letvice – štukature
• nadaljnja predelava in razrez v industriji 

in gradbeništvu

PRIPOROČENA UPORABA

NA STREHAH:

• poševne strehe
• vidne stropne izolacije
• stropi skladišč, športnih in 

agrarnih objektov
• kopališča

NA STENAH:

• inverzna gradnja
• obzidane fasade
• kot sendvič izolacija

Vidna toplotna izolacija FIBRANxps MAESTRO 
ščiti hleve in gospodarska poslopja pred pregrevanjem 
poleti in ohlajevanjem pozimi.

FIBRANxps MAESTRO kot sendvič izolacija; 
faza izdelave zunanjega dela fasade iz 
vidnega belega betona.

Energijsko najučinkovitejša sistemska rešitev za sanacijo poševne strehe bivalnega podstrešja je kombinacija 
reflektivne sekundarne kritine FIBRANskin VENT SILVER in toplotne izolacije FIBRANxps MAESTRO.

Stenski, stropni in talni paneli, izdelani s 
FIBRANxps FABRIC izolacijo.

FIBRANxps FABRIC kot toplotna izolacija 
transportnih in bivalnih kontejnerjev.

Prilagojeno vašim zahtevam

FIBRANskin VENT SILVER

Visokoreflektivna paropropustna 
membrana:

• odlična trajnost metalnega sloja zaradi 
dodatnega zaščitnega premaza

• visoka odpornost proti koroziji
• odlična zaščita pred dežjem
• zmanjšan prenos toplote
• odbija do 88 % sevalne toplote, 

kar omogoča izboljšanje termične 
odpornosti v primerjavi s klasičnimi 
paropropustnimi membranami

Toplotna izolacija za različne aplikacije

POMEMBNO

Toplotna izolacija za industrijsko uporabo

POMEMBNO
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KATALOG PROIZVODOV

Toplotna izolacija FIBRANxps in
elementi sistemskih rešitev

0100  Katalog ProduKtov

0101  tehnični PodatKi in Področja uPorabe

0111  obrnjene ravne Strehe

0130  FaSade

0150  KonStruKcije v StiKu z zemljo

0151  SeiSmic temeljna blazina
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FIBRAN d.o.o. Novo mesto
Kočevarjeva ulica 1
SI8000 Novo mesto

telefon: 00386 7 3939 510
fax: 00386 7 3939 511
prodaja: 00386 7 3939 517
tehničen nasvet: 00386 7 3939 525

email: fibran@fibran.si
  
www.fibran.si

FIBRAN @FibranSlovenia www.energijskiscit.siFIBRAN
Slovenia

FIBRAN

NOVO!

Spremljajte najnovejše gradbene rešitve tudi na družabnih omrežjih.

moj
ENERGIJSKIŠČIT.


