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Obrnjena streha  je revolucionarno odkritje, ki v segmentu ravnih streh investitorju daje možnost, da brez dodatnih 
stroškov pridobi novo koristno površino in s tem poveča vrednost objektu. Dodana vrednost je dvojna. Poleg dodatne 
koristne površine v obliki vrta, terase ali parkirišča na strehi, princip obrnjene strehe zagotavlja nekajkrat daljšo življenjsko 
dobo hidroizolacijski membrani in s tem tudi povečano trajnost celotni strehi. Obrnjena streha zahteva toplotno izolacijo, 
kateri se tudi pod vplivom vlage ohranijo toplotno izolacijske sposobnosti. V sistemih obrnjene strehe se uporablja trdna 
toplotna izolacija iz penjenega ekstrudiranega polistirena (XPS), ki z zaprto celično strukturo zagotavlja brezhibno toplotno 
zaščito tudi v vlažnih pogojih.

Strehe že zdavnaj ne predstavljajo več le zaščite pred atmosferskimi vplivi, ampak so pomemben estetski in funkcionalni 
del stavb. Tako, kot imajo poseben čar podstrešni prostori, so mamljive tudi ravne površine pod milim nebom, ki se jih 
koristno uredi za oddih in rekreacijo, na njih si lahko sredi velemesta uredimo pravi vrt ali pa jih izkoristimo kot parkirne 

površine. Za karkoli se že odločimo; to so dodatne koristne površine. Pa ne vedno.

Popoln izkoristek površine ravne strehe je omogočen z izvedbo obrnjene strehe. 



1. Trajnost strehe: 
Trajnost obrnjeni strehi zagotavlja toplotno, mehansko in UV zaščitena hidroizolacijska membrana.

2. Trajna toplotna zaščita:  Toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena FIBRANxps trajno zaščiti objekt pred 
mrazom in vročino tudi v vlažnem okolju.

3. Izkoriščena površina: 
FIBRANxps je trdna toplotna izolacija, ki omogoča izrabo površine kot pohodno ali vozno ploščad.

4. Enostavnost gradnje in vzdrževanja: Izvedba obrnjene strehe je montažna, zato so tudi spremembe sestave 
strehe dokaj enostavne.

5. Sanacija: Hitro lociranje mesta poškodb ali morebitnih napak pri vgradnji hidroizolacijske plasti ter enostavno 
popravilo le-teh

6. Okolje: 
Prodnate, z lesom obložene, predvsem pa ozelenjene obrnjene strehe dodajo velemestni džungli košček narave. 

7. Cena: Hitrost in enostavnost izvedbe obrnjene strehe ter možnost koriščenja površin ob kvalitetni in trajni zaščiti 
objekta je zagotovilo za najugodnejšo izvedbo tako za investitorja kot tudi za izvajalca.
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Diagram temperatur v poletnem in zimskem času pri klasični ravni strehi z 
nezaščiteno hidroizolacijo , ki je neposredno izpostavljena atmosferskim 
vplivom

   - izmerjene temperature na hidroizolaciji v poletnem času

   - izmerjene temperature na hidroizolaciji v zimskem času

   - izmerjene temperature na površini toplotne izolacije 
     v poletnem času

   - izmerjene temperature na površini toplotne izolacije 
     v zimskem času

2. Sloj prodca strehe zmanjša neugoden temperaturni razpon na nivoju hidroizolacije, zaščita pred ultra vijoličnimi 
žarki pa ohranja membrano prožno.

3. Obrnjena topla streha ima v primerjavi z nezaščiteno ravno streho le eno hidroizolacijsko membrano, ki je nameščena direktno 
na nosilno konstrukcijo oz. naklonsko ploščo in je toplotno ter mehansko zaščitena s toplotno izolacijo iz ekstrudiranega polistirena 
(XPS). Temperatura na nivoju hidroizolacije tako v zimskem kot v letnem času ne odstopa dosti od temperature prostora pod njo.

Diagram temperatur v poletnem in zimskem času pri klasični ravni strehi 
osenčeni s prodcem:

   - izmerjene temperature na hidroizolaciji v poletnem času

   - izmerjene temperature na hidroizolaciji v zimskem času

   - izmerjene temperature na površini toplotne izolacije 
     v poletnem času

   - izmerjene temperature na površini toplotne izolacije 
     v zimskem času

Diagram temperatur na sloju hidroizolacije v poletnem in zimskem 
času pri obrnjeni ravni strehi obteženi s prodcem.

   - izmerjene temperature na hidroizolaciji v poletnem času

   - izmerjene temperature na hidroizolaciji v zimskem času

   - izmerjene temperature na površini toplotne izolacije 
     v poletnem času

   - izmerjene temperature na površini toplotne izolacije 
     v zimskem času

1. Pri klasično izvedenih ravnih strehah je hidroizolacijska 
membrana nameščena nad slojem toplotne izolacije. Hidro-
izolacija s tem sicer ščiti toplotno izolacijo pred atmo-
sfersko vlago, vendar je istočasno izpostavljena velik im 
temperaturnim spremembam ter delovanju ultravijoličnih 
(UV) žarkov. Ob cikličnih ohladitvah in pregrevanjih se zaradi 

krčenja in raztezanja materiala le-ta postopno utrudi. Na 
neprožnih hidroizolacijah se ob tem pojavijo poškodbe, ki se 
ob morebitnih mehanskih obremenitvah le še povečajo. Seveda 
je trajnost membrane odvisna od materiala, iz katerega je 
narejena.

K a k o  d e l u j e  o b r n j e n a  s t r e h a ?
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tip proizvoda rob površina

deklarirana stopnja 
tlačne trdnosti 

pri 10% deformaciji
CS(10\Y) [kPa]

deklarirana stopnja 
dolgotrajnega 

navzemanja vode 
pri difuziji  

WD(V) [vol. %]

deklarirana stopnja 
dolgotrajnega

navzemanja vode 
pri potopitvi 

WL(T) [vol. %]

FIBRANxps 300 - L L gladka 300 3 0,7

FIBRANxps 400 - L L gladka 400 3 0,7

FIBRANxps 500 - L L gladka 500 3 0,7

FIBRANxps 700 - L L gladka 700 3 0,7

TOPLOTNA IZOLACIJA IZ EKSTRUDIRANEGA 
POLISTIRENA FIBRANxps ZA RAVNE  
OBRNJENE STREHE

Primerni so tipi proizvodov toplotnih izolacij, ki spadajo v 
skupino z izredno nizko absorpcijo vlage pri dolgotrajnem 
difuzijskem navlaževanju, kot je skupina WD(V)5 ali še nižja 
WD(V)3, v katero spada FIBRANxps WD(V) po EN 13164 pomeni 
deklarirano stopnjo dolgotrajnega navzemanja vode pri difuziji.
Zaradi zmanjšanja učinka toplotnih mostov na stikih FIBRANxps 
plošč, je obvezno vgraditi izolacijske plošče s stopničastim (L) 
robom. 
Zahtevane karakteristike so zagotovilo za ohranjanje 
primernih toplotno izolacijskih lastnosti skozi vso 
življenjsko dobo strehe.

Debelina toplotne izolacije se za vsak objekt posebej določi 
v elaboratu gradbene fizike.
Pri načrtovanju pazimo na izbor primerne debeline izolacije 
predvsem za konstrukcijske elemente objekta, ki so izpostavljeni 
tako intenzivnim temperaturnim spremembam, kot je streha. 
Pri obrnjeni ravni strehi, ki ima dosti daljšo življenjsko dobo od 
klasične, moramo o debelini izolacije razmišljati dolgoročneje. 
Zaradi energetske krize ter zaostrovanja klimatskih pogojev, 

Tabela 1: FIBRANxps proizvodi, ki ustrezajo zahtevam pri obrnjeni strehi:

Končna izbira tipa FIBRANxps proizvoda, ki ustreza zahtevam določenega objekta, je odvisna od zahtev statika. 

predvsem bolj vročih poletij, se ne smemo zadovoljiti s 
trenutno minimalno zahtevanimi debelinami toplotne 
izolacije.  Le-te določa Pravilnik o učinkoviti rabi energije 
v stavbah v odvisnosti od vrste gradnje, velikosti, oblike, 
orientiranosti in namembnosti objekta ter njegove lokacije.  
Energijsko učinkovitost stavb se na osnovi omenjenega 
pravilnika preračuna s pomočjo programa ARCHIMAID.

Detajlne tehnične karakteristike najdete v katalogu proizvodov FIBRANxps
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Toplotno izolacijske plošče, ki so primerne za uporabo pri obrnjeni strehi, imajo 
zahtevane tehnične karakteristike, ki zadostijo težavnim pogojem aplikacije. 
Najpomembnejši karakteristiki sta minimalno vpijanje vode in zadostna tlačna trdnost. 
Zahtevanim kriterijem lahko zadostijo le določeni proizvodi toplotno izolacijskega 
materiala iz ekstrudiranega penjenega polistirena, kratko imenovanega XPS.

Minimalno vpijanje vlage je pri FIBRANxps zagotovljeno z zaprto 
celično strukturo materiala. Stene celic materiala so hkrati 
dovolj tanke, da je tudi paroprepustnost materiala ustrezna. 
Dolgotrajno difuzijsko vpijanje vode WD(V) kot tudi dolgotrajno 
vpijanje vode pri potopitvi WL(T) mora biti pri toplotni izolaciji, 
ki se uporablja pri obrnjenih strehah, v najnižjem možnem 
razredu po standardu SIST EN 13164. 

Tip toplotne izolacije, ki je primeren za obrnjene strehe, ima 
deklarirano tlačno trdnost pri 10% deformaciji CS(Y\10) najmanj 
300 kPa. Glede na pogoje obremenitve strehe izbiramo med 
proizvodi različnih tlačnih trdnosti (Tabela 1). 



3. ZAŠČITNE PLASTI 

D R E N A Ž N I  E L E M E N T ,  P R O T I K O R E N I N S K A  Z A Š Č I T A , 
PAROIZENAČEVALNI SLOJ, LOČILNI SLOJ, ZAKLJUČNI SLOJ  
Voda se s površine strehe odvaja na dveh nivojih, in sicer 
nad in pod toplotno izolacijo. Večina meteorne vode odteče 
skozi odtok na površini zaključnega sloja, oziroma s površine 
izolacije pri prodnatem zaključnem sloju, medtem ko voda, ki 
ponikne med stiki toplotno izolacijskih plošč, odteče s površine 
hidroizolacijske membrane. Tako drenažni sistem kot tudi odtoke 

je potrebno dimenzionirati glede na predvideno količino lokalnih 
padavin. Če odvajanje vode ne bi bilo učinkovito izvedeno, bi ob 
nalivih prišlo do večje sile vzgona, zato moramo drenaži posvetiti 
večjo pozornost.
Površina odvodnjavanja v odvisnosti od premera cevi ter površine 
strehe je določena v tabeli 2.

1. HIDROIZOLACIJSKA PLAST 

Hidroizolacijska membrana je nameščena direktno na 
nosilno horizontalno konstrukcijo oz. na naklonski beton 
ali na FIBRANxps INCLINE izolacijske plošče v naklonu z 
zagotovljenim odtokom na najnižji točki. Minimalni naklon 
je odvisen od vrste hidroizolacije in debeline njenih spojev, 
ki predstavljajo vodno oviro. Naklon ravnih, gladkih površin, 
ki še zagotavlja učinkovito odvajanje vode, mora biti večji 
od 1,5 %, v praksi pa je priporočen 2 % minimalni naklon. 
Hidroizolacijska dela morajo biti izvedena po pravilih stroke, 
prav tako mora biti sistem odvodnjavanja preračunan in 
izveden glede na klimatske danosti lokacije objekta. Da bi 
se izognili nepotrebnim sanacijam strehe, je ob polaganju 
hidroizolacije posebno pozornost potrebno nameniti 
kotom, vogalom, prebojem, odtokom ter drugim kritičnim 
detajlom izvedbe hidroizolacijske membrane. Za membrano 
nevarne ostrejše kote omilimo tako, da jih pred polaganjem 
hidroizolacije spremenimo v tope.
S tem preprečimo poškodbe zaradi loma. Tope kote pod 
hidroizolacijo izvedemo s FIBRANxps trikotno letvijo.

2. TOPLOTNA IZOLACIJA FIBRANxps

Hidroizolacijska membrana je pred velikimi temperaturnimi 
spremembami, UV sevanjem in mehanskimi poškodbami 
zaščitena s trdno toplotno izolacijo FIBRANxps. Obrnjena streha 
je dejansko »obrnjena na glavo«, saj je FIBRANxps položen na 
hidroizolacijski sloj in pred padavinami ni zaščiten.

Toplotna izolacija mora biti nameščena v enem sloju, ker se 
sicer med dvema ploščama naredi film vlage, ki deluje, kot 
parna zapora. S tem bi se poslabšal izolacijski učinek spodnje 
plošče. V primeru potrebne po dvoslojni izolaciji izvedemo 
obrnjeno streho po sistemu DUO ali pa še bolje, po DUO 
OPTIMO sistemu (str. 14 in 15). Duo strehe se izvedejo tudi v 
primeru izredno velike debeline projektirane toplotne izolacije, 
oz. pri nizko energijski ali pasivni gradnji. V primeru sanacije 
obstoječih streh se uporabi princip PLUS strehe (str. 14). Sestavo 
tovrstnih streh s pripadajočimi detajli preveri gradbeni fizik.

K a k o  s e s t a v i t i  o b r n j e n o  s t r e h o  i n  z a k a j ?
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Zaključni obtežilni elementi
Toplotna izolacija FIBRANxps ne potrebuje povsem suhega 
okolja, ker toplotno izolira tudi v vlagi, mora pa biti zaščitena 
pred UV žarki, pred vplivi srka vetra ter vzgonom vode. 
Toplotno izolacijo obrnjene strehe ščiti nadgradnja, sestavljena 
iz drenažnega in obtežilnega elementa. Obtežilna ploskev, ki 
je potrebna zaradi srka vetra oz. sile vzgona, skupaj z nosilno 

Drenažni filc ali filtrirna koprena je nepogrešljiv sloj obrnjene 
strehe, ki po potrebi odigra tudi vlogo paroizenačevalne ali 
ločilne plasti. 

Plast za zadrževanje vode, ki se uporablja pri ozelenjenih 
strehah, npr. delno perforirana folija s čašicami, se namesti 
direktno na toplotno izolacijo in prekrije s filtrirno kopreno, ki 
preprečuje izpiranje delcev substrata v drenažno plast.

Protikoreninska zaščita se uporablja pri zelenih strehah z 
intenzivno pa tudi z ekstenzivno ozelenitvijo. Ker mora biti 
hidroizolacijska membrana varovana pred vdorom agresivnejših 
korenin, namestimo koreninsko zaporo direktno na hidroizolacijo.

Ločilni sloj nad večino hidroizolacijskih membran ni potreben. 
Zahtevan pa je med PVC hidroizolacijsko membrano in toplotno 
izolacijo iz polistirena, ker kloridi, ki se izločajo iz PVC folije, 
povzročajo razkrajanje površine polistirenske plošče, zaradi 
česar sčasoma PVC hidroizolacija postane toga, kar je kritično 
pri temperaturnih nihanjih, kar na koncu pripelje do razpok in 
puščanja strehe. Ločilni sloji, ki so položeni nad toplotno izolacijo, 
npr. v primeru nadgradnje s cementnim estrihom, morajo biti 
zadosti paroprepustni, da ne pride do nastanka neželenega 
kondenzata. Ločilni sloji so lahko filci iz poliestrskih vlaken, ki jih 
sicer uporabljamo kot filtrirno kopreno.

Paroizenačevalni sloj je potrebno namestiti pri izvedbi obrnjene 
strehe, ki ima zaključni sloj bolj zaprt, kot npr. tlakovci, asfalt, pa 
tudi pri ozelenjenih strehah, kjer postane homogena zemljina 
zaradi padavin sčasoma zbita. Paroizenačevalnega sloja ponavadi 
ni potrebno posebej izvajati, saj v večini primerov njegovo 
funkcijo opravi že izvedeni drenažni sloj, kot je primer sloj prodca 
ali čepaste folije in filtrirne koprene.

Slika 1: Talni odtok ob preboju strehe v fazi izvajanja
Slika 1, 2a, 2b: Drenažni ter hkrati obtežitveni del na obodu strehe ter ob 
strešnih prebojih

1

2a 2b

toplotno izolacijo FIBRANxps predstavlja možnost koriščenja 
površine strehe. Vrsta obtežitve je odvisna tako od dodatne 
namembnosti (nepohodna, pohodna, vozna) kot tudi od 
želenega vizualnega učinka strehe, terase ali balkona (prodec, 
les, tlakovci, betonske plošče, asfalt, keramika, ekstenzivno ali 
intenzivno rastje…).

Tabela 2: Premer odtočnih cevi v odvisnosti od vrste 
zaključnega sloja, naklona in površine strehe

premer
cevi

površina odvodnjavanja [m2]

[mm] ravna streha < 15˚ prodnata streha ozelenjena streha

70 70 112 187

100 187 300 499

125 337 540 899
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vrsta rastlinja
površinska obremenitev

kg/m2 kN/m2

ruša, trave, homulice 5,0 0,05

nizki grmički 10,0 0,10

grmičevje do višine 1,5 m 20,0 0,20

grmi do višine 3 m 30,0 0,30

veliki grmi do višine 6 m 40,0 0,40

drevesa do višine 10 m 60,0 0,60

drevesa do višine 15 m 150,0 1,50

višina objekta [m]

Meteorološke meritve hitrosti vetra [km/h]

90 120 150

Minimalna1 debelina prodca2 za obtežitev3 [cm]

h ≤ 10 m
Osrednja površina 5 5 8

Obodni pas 9 16 24

10 < h ≤ 25
Osrednja površina 5 6 10

Obodni pas 11 19 29

25 < h ≤ 199
Osrednja površina 5 8 12

Obodni pas 13 23 35

1 Vmesne vrednosti se lahko linearno interpolirajo
2 Upoštevana nasipna gostota prodca 1900 kg/m3

3 V primeru uporabe drugega materiala preračunamo potrebno debelino le-tega glede na njegovo gostoto

Opomba: 
Uporabljene nemške in avstrijske smernice za izdelavo obrnjenih streh

Tabela 3: Smernice za načrtovanje obrnjenih streh (ÖNORM B 6253):

Ob uporabi drenažnega filca je lahko obtežba, ki uravnovesi silo 
vzgona, neodvisna od debeline izolacije. Posamezni drenažni 
elementi (drenažni filc, prodec ovit v drenažni filc, čepasta folija z 
drenažnim filcem…) ob nalivih omogočajo hitro odvajanje večine 
meteorne vode, zato do delovanja večje sile vzgona v praksi ne 
pride. Drenažni element poveže izolacijske plošče med seboj, s 
tem pa je tudi vpliv srka vetra na posamezno ploščo na osrednjem 
delu površine strehe precej manjši. Z namestitvijo drenažnega 
elementa se zmanjša potrebna obtežba na ekvivalent 5 oz.  

Pr i  obrnjeni  strehi  je potrebno pazl j ivo in strokovno  
iz vesti  vse detaj le hidroizolaci jske zaščite,  preboje in  
zak ljučke, medtem ko je nadgradnja s toplotno izola- 
ci jsk imi ploščami, drenažnimi elementi ter zak ljučnim  
slojem dokaj enostavna. Enostavna je tako za montažo  

kot tudi za demontažo v primeru spremembe namembnosti 
strehe.
Površina obrnjene strehe je mehansko odporna, zato se vsa 
vzdrževalna dela za naprave, ki so na njej nameščene, opravljajo 
brez nevarnosti za poškodbo hidroizolacijskega sloja.

V primeru ozelenjene obrnjene strehe je potrebno pri obremenitvi upoštevati tako specifično težo suhe zemljine, da ustreza zgoraj 
navedenim zahtevam, kot tudi obremenitev strešne konstrukcije z namočeno zemljino za potrebe dimenzioniranja. Tako pri obtežbi 
kot pri dimenzioniranju konstrukcije, je potrebno upoštevati tudi obremenitev z rastlinjem po tabeli 4.

Tabela 4: Obtežbe z rastlinjem

6 cm debelega sloja prodca. Preračunati pa je potrebno, ali 
s tem zadostimo sili srka vetra na določeni lokaciji strehe. 
Vpliv vetrov se namreč povečuje tudi z višino objekta, zato 
na višjih objektih toplotno izolacijo na obodu zgradbe v 
širini najmanj 1 metra zaščitimo z večjimi obtežbami , npr. z 
debelejšim nasutjem prodca, z betonskimi ploščami ali tlakovci 
( Tabela 3). Obrobni prodec, betonske plošče in podobno,  
k i j ih lahko uporabimo na obodu strehe, hkrati delujejo  
tudi kot ovira pri širjenju požara. Priporočena frakcija prodca je 
16/32.
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MOŽNOST IZRABE POVRŠINE NA RAVNI STREHI 
          ZA TRAJNOSTNO BIVALNO UGODJE

Način izvedbe obrnjene strehe nudi cel 
spekter rešitev za trajno zaščito objekta 
pred meteornimi vodami ter toplotnimi 
izgubami in poletnim pregrevanjem, 
hkrati pa je dana možnost za koristno 
izrabo površine. Princip obrnjene strehe 
se lahko uporabi pri strehah, terasah, 
balkonih ali vkopanih objektih. Nekaj 
primerov je prikazanih v naslednjih  
detajlih.

Posamezne zaščitne in obtežilne pla
sti v prikazanih detajlih, kot so varo
valni elementi ter elementi dilatacij 
in odvodnjavanja, se lahko poljubno 
kombinirajo glede na namembnost 
površine, oziroma glede na zahtevo 
posameznega zaključnega sloja ali 
vrsto rastja pri ozelenjenih strehah.

Prikaz prodnate in z lesom obložene 
terase z detajlom ograje

1  lesen pod pritrjen na morale
2  prodec frakcije 16/32 
3  FIBRANskin SEAL paroprepustna  
 vodonepropustna membrana

4  FIBRANxps 300 - L
5  hidroizolacija
6  naklonska izolacija FIBRANxps INCLINE
  ali naklonski beton
7  FIBRANxps INCLINE
8  nosilna strešna konstrukcija
9  parna zapora (če je ta potrebna)

Ravne obrnjene strehe zaradi raznolikega izbora zaključnih slojev dajejo tako načrtovalcem kot tudi uporabnikom nešteto 
možnosti za uresničitev njihovih idej. Sicer neizkoriščeno streho lahko uredimo kot teraso, na kateri preživimo 
sproščujoče trenutke, si uredimo priročen vrt ali pa ravno površino izkoristimo za parkiranje.

Streha ali dodatna etaža?

Pri načrtovanju ravnih obrnjenih streh je potrebno:

•  preračunati nosilnost konstrukcije zaradi dodatne obtežbe,
•  načrtovati naklon za odvod vode iz nivoja hidroizolacije, 
•  pazljivo zasnovati odtoke in ostale odvodne pasove, 
•  preudarno rešiti detajle strešnega robu, atike, raznih prebojev, 
•  pri večjih ali intenzivno pohodnih površinah načrtovati pohodne poti, 
•  prilagoditi varnostne ukrepe na področju močnega vetra ali višjih stavb,
•  upoštevati pravila varnostnih ograj pri pohodnih ali voznih površinah na višini. 
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Detajl talnega odtoka v primeru 
betonskih tlakovcev položenih v pesek

Detajl izvedbe konstrukcijske dilatacije; primer betonskih 
plošč položenih na distančne elemente ter primer obtežitve 
z gramozom

 1  betonski tlakovci
 2  pesek
 3  filtrirna koprena min. 140 g/m2

 4  peščeni agregat
 5  FIBRANskin SEAL paroprepustna  
 vodonepropustna membrana

 6  FIBRANxps*
 7  hidroizolacija
 8  naklonska izolacija FIBRANxps INCLINE
 9  naklonski beton
10  nosilna strešna konstrukcija
11  parna zapora (če je potrebna)

* Tip proizvoda FIBRANxps izberemo glede na projektirano obremenitev

Talni odtok na balkonih in terasah 

1  keramične ploščice v cementnem estrihu
2  FIBRANskin SEAL paroprepustna  
 vodonepropustna membrana

3  FIBRANxps 300 - L
4  hidroizolacija
5  naklonski beton ali FIBRANxps INCLINE 
6  nosilna strešna konstrukcija
7  fasadni sistem ETICS

1  betonske plošče položene na distančne elemente
2  FIBRANskin SEAL paroprepustna vodonepropustna  
 membrana

3  FIBRANxps 300 - L
4  hidroizolacija
5  naklonska izolacija FIBRANxps INCLINE
6  naklonski betron ali naklonska izolacija FIBRANxps INCLINE
7  parna zapora (če je potrebna)
8  nosilna strešna konstrukcija
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Tribuna kot streha objekta; športno igrišče na strehi  

Odvodnjavanje ter konstrukcijska dilatacija asfaltnih strešnih površin, 
športnih igrišč, parkirnih ploščadi

Š p o r t n a  i g r i š č a ,  p a r k i r n e  p l o š č a d i . . .

 1  asfalt
 2  beton
 3  peščeni agregat
 4  FIBRANskin SEAL paroprepustna  
 vodonepropustna membrana

 5  FIBRANxps (tip izolacije je odvisen  
 od obtežbe)

 6  hidroizolacija
 7  naklonska izolacija FIBRANxps INCLINE ali
 8  naklonski beton
 9  nosilna  strešna konstrukcija
10  mineralna volna
11  FIBRANxps 
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V r t  n a  s t r e h i

Princip gradnje obrnjene ravne strehe je 
izjemno primeren za izvedbo ozelenjene 
strehe.

Vs a k a  r av n a  s t re h a  a l i  s t re h a  z  m a n j š i m  n a k l o n o m 
nam ponuja površino, na kateri lahko zgradimo košček 
izgubljene narave v naši betonski puščavi. Tudi zato se na 
novogradnjah vedno pogosteje načrtujejo ozelenjene strehe. 
Za ekstenzivno ozelenitev, ki je primerna za industrijske, 
poslovne in stanovanjske objekte, je izvedba lahko zelo 
enostavna, saj tudi že na tankem sloju substrata in brez 
posebne nege uspevajo mnoge nezahtevne rastline. Ob 
povečani debelini substrata pa lahko vzgajamo zelenjavo, 
posadimo grmičevja ali celo drevesa. 

Ekstenzivno ozelenjena obrnjena streha poslovno 
stanovanjskega objekta ohranja zelenje v gosto 
naseljenih mestnih središčih. Po principu obrnjene 
ozelenjene strehe je izveden tudi parkovni del strehe 
podzemne garaže pred objektom.

Intenzivno ozelenjena obrnjena streha 
podzemne garaže

Sestava ekstenzivno ozelenjene obrnjene strehe  
s toplotno izolacijo FIBRANxps 300 - L v debelini  
20 cm

Obrnjena streha, ki je nadgrajena z zemljino in rastjem, 
ima še veliko dodatnih prednosti, ki povečujejo ugodje 
bivanja:

• večja toplotna stabilnost strehe,
• boljša zvočna zaščita prostorov,
• izboljšanje mikroklime v neposredni bližini,
• prijetno bivanje v zeleni oazi,
• zmanjšanje količine meteornih voda v kanalizaciji.

Pri načrtovanju ozelenjenih streh je potrebno:

• preračunati nosilnost konstrukcije oz. zgradbe, 
• načrtovati naklon površine za odvod vode iz nivoja 

hidroizolacije,
• pazljivo zasnovati odvodne pasove ter odtoke,
• v primeru intenzivne zelene strehe načrtovati ročno ali 

avtomatsko namakanje,
• preudarno rešiti detajle strešnega robu, atike, raznih 

prebojev ravne strehe,
• pri rastlinah z globljimi ali bolj agresivnimi koreninami nad 

hidroizolacijo namestiti koreninsko zaporo, po priporočilih 
proizvajalcev hidroizolacije- hidroizolacijo z aluminijsko 
folijo,

• pri večjih ali intenzivno pohodnih površinah načrtovati 
pohodne poti,

• prilagoditi varnostne ukrepe na področju močnega vetra 
ali višjih stavb,

• upoštevati pravila varnostnih ograj pri pohodnih ali voznih 
površinah.
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Rob ozelenjene ali prodnate strehe z odtočnim žlebom.
Opomba: Če je konzola krajša od 1 m, je potrebno toplotno 
izolirati tudi rob AB plošče.

Zaključek ozelenjene strehe z zidcem, talnim požiralnikom in 
stranskim odtokom vode

Tipična sestava ozelenjenih streh:

1 vegetacija

2 večslojni hranilni substrat

3 filtrirni element in sloj za zadrževanje vode

4 toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena    
FIBRANxps 300 - L

5 hidroizolacija s koreninsko zaporo    

6 izolacija toplotnega mostu

7 naklonska izolacija FIBRANxps INCLINE ali 

 naklonski beton   

8 nosilna strešna konstrukcija 

EKSTENZIVNA OZELENITEV

1 Vegetacija ekstenzivne ozelenitve so razne homulice ter 
ostalo nezahtevno rastlinje.

2 Za tovrstno rastlinje zadošča že 10 cm debel sloj substrata, ki 
po namakanju obremeni streho za približno 1,5 KN/m2  
(150 kg/m2). Debelino potrebnega obtežilnega sloja je 
potrebno preveriti skladno z zahtevami v tabeli 3 na strani 6.

3 Perforirana folija s čašicami in filtrirno kopreno:
 • je sloj za filtriranje in zadrževanje vode,
 • deluje kot primarna koreninska zaščita,
 • v primeru manj prepustne, zbite zemljine deluje kot 
  paroizenačevalni sloj. 

4 FIBRANxps 300 - L
5 hidroizolacija s koreninsko zaporo    

6 naklonska izolacija FIBRANxps INCLINE

7 parna zapora (če je potrebna)

8 nosilna strešna konstrukcija

INTENZIVNA OZELENITEV, PRIROČNI ZELENJAVNI VRT, VRT NA TERASI

1 Vegetacija enostavne intenzivne ozelenitve so trave, 
trajnice, zelenjava.

2  Pred določitvijo debeline in sestave zemeljskega substrata 
se je priporočljivo posvetovati s strokovnjakom za rastline, ki 
so izbrane za  ozelenitev zelene strehe. Običajno za tovrstno 
rastlinje zadošča 20 cm večslojnega hranilnega substrata, ki 
po namakanju obremeni streho za ~3 KN/m2 (300 kg/m2).

3  Pri enostavni intenzivni ozelenjeni strehi uporabimo filtrirno  
kopreno položeno na sloj za zadrževanje vode.

1  Pri intenzivni ozelenitvi so lahko poleg enostavnejšega 
rastlinja posajena še grmičevja in drevesa.

2  Za tovrstno rastlinje je potrebno min. 50 cm večslojnega 
hranilnega substrata, ki po namakanju obremeni streho za 
min. 7,5 KN/m2 (750 kg/m2).

3  Pri intenzivni ozelenjeni strehi uporabimo filtrirno kopreno 
položeno na perforirano folijo s čašicami ali drobljenec ovit v 
filc.

4  FIBRANxps 300 - L (tip izolacije je odvisen od obtežbe)

5  Pri rastlinah z globljimi ali bolj agresivnimi koreninami 

 nujno nad hidroizolacijo namestimo koreninsko zaporo. 

6  naklonska izolacija FIBRANxps INCLINE ali naklonski beton

7  nosilna strešna konstrukcija

Zaključek ozelenjene strehe brez toplotnih mostov. Atika izvedena 
s kovinsko podkonstrukcijo.
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Ohranjanje stabilne temperature in preprečitev poškodb hidroizolacije pri 
vodohranu

Terasa stanovanjskega ali poslovnega objekta. 
Pri izvedbi nosilne konstrukcije terase moramo zaradi izvedbe toplotne 
izolacije paziti na željeno končno višino terase.

1 Pri ozelenitvi podzemnih objektov so poleg enostavnejšega 
rastlinja lahko zasajena še grmičevja in drevesa.

2 Vodohrani, na primer, potrebujejo čim bolj konstantno 
temperaturo, tako pozimi kot poleti, zato je priporočljivo 
povečati debelino zemljine na 80 cm, ki po namakanju 
obremeni strešno konstrukcijo za ~12 KN/m2 (1200 kg/m2).

3 Pri ozelenjeni strehi podzemnih objektov uporabimo 
filtrirno kopreno položeno na sloj za zadrževanje vode, pri 
večji debelini zemljine pa le prodec ovit v filtrirno kopreno.

4 FIBRANxps 300  L (tip izolacije izberemo v odvisnosti od 
obtežbe).

5 Pri rastlinah z globljimi ali bolj agresivnimi koreninami 
obvezno namestimo koreninsko zaporo nad hidroizolacijo.

OZELENITEV PODZEMNIH OBJEKTOV

6 naklonska izolacija FIBRANxps INCLINE ali naklonski beton

7 nosilna konstrukcija
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Nezaščitena ravna streha...                                                                                          ... po prenovi    

1  sistem obrnjene strehe
2  obstoječe

 1 vegetacija
 2 večslojni hranilni substrat
  3 filtrirna koprena, sloj za zadrževanje vlage
 4 FIBRANxps 300  L
 5 hidroizolacija
 6 FIBRANxps 300  L
 7 parna zapora
 8 naklonska izolacija FIBRANxps INCLINE
 9 naklonski beton
 10 nosilna konstrukcija

P LU S  S T R E H A  -  n a d g r a d n j a  i n  s a n a c i j a  o b s t o j e č e  s t r e h e

Pri nadgradnji toplotne izolacije obstoječe klasične ravne 
strehe ali pri sanaciji le-te, se lahko dodatna izolacija vgradi 
brez posebnih konstrukcijskih posegov:
Najprej  se prever i  k akovost obstoječe hidroizolaci je 
in odvodnjavanja ter  se po potrebi  iz vede sanaci ja . 
Nadaljujemo s polaganjem FIBRANxps plošč, drenažnim 
elementom ter  nadgradnjo sk ladno z  zahtevami za 
določen zaključni sloj. Obstoječa toplotna izolacija se pri 
preračunu gradbene fizike lahko upošteva v debelini, kot 
je bila vgrajena, vendar s pridržkom. Koristno je predhodno 
preveriti stanje toplotne izolacije in količino vlage pod 
obstoječo hidroizolacijo ter računsko debelino obstoječe 
toplotne izolacije po potrebi zmanjšati. Tako dograjena 
streha se v praksi imenuje PLUS streha.

D U O  S T R E H A  -  r a v n a  s t r e h a  n i z k o  e n e r g i j s k i h  o b j e k t o v 

DUO streha je kombinacija klasične in obrnjene tople strehe, ki se uporabi na novih objektih v primerih, ko so zahteve  
po doseganju U-vrednosti (toplotne prehodnosti konstrukcijskega sklopa) obrnjene strehe strožje, kot jih lahko dosežemo z 
eno plastjo toplotne izolacije. Parna zapora (7) v primeru nizkoenergijskih objektov (velikih debelin toplotne izolacije) lahko 
odpade, kar pa je potrebno dokazati v elaboratu gradbene fizike (program ARCHIMAID).

DUO streha DUO OPTIMO streha

PLUS streha

Naklonska izolacija FIBRANxps INCLINE je v primeru 
DUO OPTIMO strehe lahko nameščena nad prvim 
slojem toplotne izolacije FIBRANxps 300L.
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Navodila za uporabo toplotno izolacijskega materiala FIBRANxps na ravnih strehah:

Toplotno izolacijske plošče iz ekstrudiranega polistirena FIBRANxps lahko ostanejo zunaj nezaščitene 
več tednov, ne da bi nanje vplival dež, sneg ali zmrzal, vendar pa je s sončno svetlobo drugače. Plošče iz 
penjenega polistirena, podobno kot drugi trdi penasti sintetični materiali, so občutljive na dolgotrajno 
izpostavljanje ultravijolični svetlobi. Pri nameščanju FIBRANxps na površino strehe je potrebno plošče 
sproti zaščititi pred sončnim sevanjem, zato priporočamo takojšnjo namestitev preostalih slojev. Plošče, 
ki niso na gradbišču takoj vgrajene, je potrebno namestiti v senco ali pa zaščititi s prevleko iz sintetičnega 
materiala svetle barve. Pod prozornimi ali temnimi se lahko ustvarijo visoke temperature, ki lahko ploščo 
deformirajo ali pa na njeni površini povzročijo poškodbe. Maksimalna temperatura uporabe je 75°C, saj 
se pri višjih temperaturah površina plošč prične mehčati.
Uporaba odprtega ognja v neposredni bližini FIBRANxps, kot tudi ostalih polistirenskih toplotnih izolacij, 
ni dovoljena.
Plošče iz penjenega polistirena FIBRANxps je treba polagati na ploske in čiste površine. 
Na FIBRANxps vplivajo raztopine na osnovi bencina, katran, mravljična kislina, plini kot so: metan, etan, 
propan, butan, heptan..., pa tudi kloridi. Pogojno obstojen je  FIBRANxps v kontaktu z nafto, kurilnim 

oljem, parafinskim oljem, vazelinom, fenolom, maščobo in oljem, ki lahko pri dolgotrajnem 
kontaktu vplivajo na površino. Povsem nevtralni do FIBRANxps so bitumen, apno, cement, 
mavec, kot tudi slana voda, lugi, kisline vključno z žvepleno kislino in fosforno kislino, 
anorganski plini, alkohol, silikon...
Zaradi izločanja kloridov je v primeru uporabe PVC hidroizolacijske membrane potrebno med 
folijo in polistirenske plošče namestiti ločilni sloj, npr. geotekstil.

Vse navedene informacije v brošuri so zgolj priporočila načrtovalcem obrnjenih ravnih 
streh. Podatki so pridobljena na osnovi standardov nekaterih evropskih držav z dolgoletno 
tradicijo obrnjenih streh ter s tega področja urejeno zakonodajo. 
Oddelek za tehnično podporo proizvodov podjetja FIBRAN d.o.o. je vedno na razpolago 
projektantom in graditeljem za pomoč pri razrešitvi vprašanj v zvezi z lastnostmi in 
aplikacijami proizvodov FIBRANxps na telefonski številki: 00386 07 39 39 525 ali po 
elektronski pošti: nasvet@fibran.si

O P T I M O  S T R E H A  -  o p t i m a l n a  g r a d n j a  r a v n e  s t r e h e

»OPTIMO« streha je ena od izboljšav ravnih streh, ki ima namesto naklonskega betona vgrajen poseben element, lahko 
naklonsko toplotno izolacijo FIBRANxps.

Kaj lahko z naklonsko toplotno izolacijo FIBRANxps INCLINE 
pridobimo?

• Obtežbo strehe zmanjšamo za celotno težo naklonskega 
betona, kar je približno enako obtežbi vrhnih slojev 
pri nepohodnih, pohodnih in ekstenzivno ozelenjenih 
obrnjenih strehah.

• Zmanjšamo debelino naklonske plošče. Začetna debelina 
toplotno izolacijske naklonske plošče FIBRANxps INCLINE 
je namreč 1 cm, pri naklonskem betonu pa je min. 
debelina 4–5 cm.

• Zmanjšamo debelino toplotne izolacije ali povečamo 
toplotno izolativnost ravni strehi. Naklonska toplotna 
izolacija FIBRANxps INCLINE prispeva k dodatni toplotni 
upornosti strehe, kar lahko upoštevamo pri debelini 
projektirane toplotne izolacije.

S toplotno izolacijo FIBRANxps INCLINE v sistemu OPTIMO STREHE zmanjšamo obtežbo, pridobimo na višini ter pridobimo 
na toplotni učinkovitosti.

Če hidroizolacijo izvajamo z bitumenskimi trakovi, potem prvi hidroizolacijski 
sloj na toplotno izolacijski naklonski plošči izvedemo s samolepilno bitumensko 
hidroizolacijo, saj varjenje z odprtim ognjem pri polistirenskih izolacijah ni 
dovoljeno.

Pri snovanju, predvsem pa pri sanaciji ravnih streh, se lahko pojavijo naslednje ovire:

• Povečana obtežba, tako pri načrtovanju ozelenjenih streh na obstoječih objektih kot tudi pri sanaciji in adaptaciji ravnih 
streh s sistemom obrnjene strehe, ni ravno zaželena.

• Pri sanaciji obstoječih pohodnih teras je zaradi omejitve višin težko zagotoviti zadostno debelino toplotne izolacije.

• Pri strehah nizkoenergijskih in pasivnih objektov je zahtevana zelo velika debelina toplotne izolacije. Ozelenjene strehe, 
ki brez dvoma spadajo v tovrstno eko-logično gradnjo, povečajo tako debelino kot tudi težo strešnega konstrukcijskega 
sklopa.

Trije, povsem različni problemi imajo v osnovi enako rešitev:

Opomba:
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FIBRAN d.o.o.  Novo mesto
K očevar jeva  u l ica  1
S I -8000 Novo mesto

ta jn iš t vo,  te l :  00386 7  3939 510
ta jn iš t vo,  fax :  00386 7  3939 511
prodaja ,  te l :  00386 7  3939 517
tehnično svetovanje ,  te l :  00386 7  3939 525

e -pošta :  f ibran@f ibran .s i

www.f ibran .s i

Obrnjene ravne Strehe

N a p o t k i  z a  g r a d n j o
o b  u p o r a b i  t o p l o t n e  i z o l a c i j e  F I B R A N x p s

0100  KatalOg PrOizvOdOv

0111  Obrnjene ravne Strehe

0130  FaSade

0150  zaščita v zemlji
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