
Fasade

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



Trajnost in funkcionalnost fasade zagotovimo z izbiro fasadnega sistema glede na želeni končni videz in značaj objekta, 
z izborom učinkovite debeline primerne toplotne izolacije pa zagotovimo trajno ugodje.

• PRIMEREN IZBOR FASADNEGA SISTEMA
• PRIMEREN IZBOR TOPLOTNE IZOLACIJE
• ZADOSTNA DEBELINA IZOLACIJE
• PRAVILNA IZVEDBA GLEDE NA ZAKLJUČNI SLOJ ALI OBLOGO
• IZVEDBA VSEH DETAJLOV Z OBČUTKOM IZKUŠENEGA MOJSTRA

• TRAJNOST FASADNEGA OVOJA
• TRAJNO KLIMATSKO UGODJE
• ESTETSKO UGODJE 

T O P L O T N O  I Z O L I R A N A  FA S A D A  N U D I  T R A J N O  U G O D J E  B I VA N J A



debelina
[mm]

širina
[mm]

dolžina
[mm]

rob površina priporočena 
uporaba

FIBRANxps ETICS GF 20 - 180 600 1250 L
strukturirana
(napolitanka)

Ometana fasada, cokel, napušč, toplotni 
mostovi (špalete, stebri, pilastri,…)

FIBRANxps ETICS BT 50 - 180 600 2500 L, D
groba s 
kanalčki

Obložena fasada s kamnom ali keramiko, 
v beton utopljena izolacija

FIBRANxps MAESTRO 30 - 180 600 2800 D gladka Obešena fasada, obzidana fasada

λ
[W/mK]

MU
[-]

WL(T)i
[vol%]

Ti
[mm]

DS(TH)
[%]

DLT(2)5
[%]

FT2
[vol%]

τ
[kPa]

G
[kPa]

TRi
[kPa]

α
[mm/mK]

FIBRANxps ETICS 0,033-0,035 50 1,5 T3 <5 <5 0,5 150 2600 400 0,075

FIBRANxps MAESTRO 0,033-0,035 100-50 0,7 T1 <5 <5 0,5 0,075

Toplotne izolacije FIBRANxps, ki so namenjene vgradnji v fasadne konstrukcije, imajo posebej prilagojene fizikalne karakteristike

PRI IZBIRI TOPLOTNE IZOLACIJE 

postavljamo v ospredje tako zahtevo po energijski učinkovitosti celotnega fasadnega sistema kot tudi zahtevo po uravnoteženem 
prehodu vodne pare v ekstremnih temperaturnih razmerah. 
Vrsto toplotne izolacije določimo glede na izbrani fasadni sistem. Izbrana toplotna izolacija mora zagotavljati energijsko 
učinkovitost, uravnoteženo paroprepustnost in vodoodbojnost, po možnosti brez dodatnih slojev, kot so vetrne zaščite, parne 
ovire, parne zapore... 

DEBELINA TOPLOTNE IZOLACIJE MASIVNO GRAJENIH OBJEKTOV 

je odvisna od želenega ugodja uporabnika: 
• minimalna debelina po obstoječi zakonodaji z upoštevanjem lokacije stavbe, 
• zahteve za nizkoenergijsko gradnjo: 15 - 20 cm (za dosego kvalitete od 4 do 2 litrske hiše),
• zahteve za pasivno gradnjo: od 25 do 30 cm (do 1,5 litrska hiša). 

NATANČNA IZVEDBA DETAJLOV 

Detajli naj bodo izvedeni z znanjem in občutkom izkušenega mojstra. Toplotni ovoj stavbe mora biti kontinuiran, brez toplotnih 
mostov. Pozornost je potrebno posvetiti balkonom, balkonskim ograjam, stebrom, pilastrom, fasadnim odprtinam, prekladam, vznožju 
fasade (fasadnim coklom), raznim pritrdilnim elementom, spoju s kletno toplotno izolacijo, spoju s toplotno izolacijo strehe...

FA S A D N E  TO P LOT N E  I ZO L AC I J E
S pojmom toplotno izolacijske fasade označujemo zunanje stenske površine ogrevanih objektov, zaščitenih s toplotno izolacijskim 
ovojem. Toplotna izolacija je sestavni del fasadnega sistema, ki ga izberemo glede na želeni izgled fasade, lokacijo objekta, 
namembnost ali pa značaj objekta po zamisli projektanta. 

Oznake po SIST EN 13164

λ - toplotna prevodnost

MU - koeficijent difuzijske upornosti vodni pari

WL(T)i - dolgotrajno navzemanje vode pri potopitvi

Ti - toleranca debeline T3 (+-1mm), T1 (-2+8 mm pri debelinah > 120mm)

DS(TH) - dimenzijska stabilnost pri temperaturi 70˚C in 90% zračni vlagi

DLT(2)5 - Obnašanje pod obremenitvijo 40 kPa in temperaturo 70˚C

FT2 - odprtost na zmrzovanje

τ - Strižna trdnost

G - Strižni modul

TRi - Razplastna trdnost pravokotno na površino

α - temperaturni razteznostni koeficient

FASADNE IZOLACIJE FIBRANxps
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Prenovljena fasada starejšega objekta

04



Dober toplotni izolator je suh in mirujoč zrak zaprt v tankostenskih 
mikrocelicah.

F I B R A N x p s  FA S A D N I  S I S T E M I

PAROPREPUSTNOST FASADNIH SISTEMOV 

Poudarek na veliki paroprepustnosti toplotno izolacijskega 
materiala je za uporabnike zavajajoč. Paroprepustnost 
toplotne izolacije mora biti ustrezna glede na sestavo slojev 
posameznega elementa stavbe. Za učinkovito toplotno zaščito 
fasadnega kot tudi drugih konstrukcijskih sklopov oboda 
stavbe, je poleg določitve ustrezne debeline toplotne izolacije 
pomemben izbor ter zaporedje posameznih slojev kot tudi 
izvedba s primerno zrakotesnostjo. 
Fasadni sistemi so od vseh obodnih konstrukcij lahko izvedeni 
kot difuzijsko najbolj odprti konstrukcijski sklopi. 
Obodne konstrukcije, kot so tla na terenu, kletne stene v zemlji 
ali strehe, so praviloma izvedene difuzijsko bolj zaprto, saj jih 
sestavljajo tudi hidroizolacijske membrane, parne zapore, ali pa 
vsaj parne ovire. Na fasadi lahko že z vodoodbojnimi zaključnimi 

Fasadne površine, ki niso zaščitene z napušči (stavbe z ravnimi strehami) ter fasadne površine, ki so izpostavljene poškodbam zaradi 
mehanskih vplivov in poškodbam zaradi vpliva meteornih voda dosti bolj kot preostali deli oboda objekta, nujno zaščitimo z XPS 
fasadnim sistemom. Fasadni sistem FIBRANxps zaradi specifičnih tehničnih karakteristik materiala ščiti v okolju, kjer drugi toplotno 
izolacijski materiali obnemorejo.

Z novimi materiali ter novimi dognanji lahko te, včasih neugo-
dne rešitve, opustimo. 

Kot ponavadi, so dobre rešitve enostavne: Fasadne toplotne 
izolacije FIBRANxps ne potrebujejo niti dodatnih folij niti 
prezračevalnega kanala pri večini znanih fasadnih sistemov. 
Uporaba ekstrudiranega polistirena v fasadah v svetu že dolgo 
ni več eksotika, temveč realnost sodobnega gradbeništva.

• FIBRANxps je toplotno izolacijski material z maksimalnim 
odstotkom zaprtega volumna zraka na volumen materiala. 
Zrak v mikrocelicah ekstrudiranega polistirena je zaprt, zato 
strujanja zraka znotraj izolacije ni. 

• Prehod toplote in prenos vlage sta počasnejša, zato se celične 
toplotne izolacije lahko kombinirajo tudi z debelejšimi in bolj 
parozaprtimi sloji ali elementi.

• Prezračevanje, razen v izjemnih primerih, ni potrebno.
• Vedno je pomemben sistem kot celota, tako materiali kot 

njihovo zaporedje in debeline le-teh. Preračun za optimalno 
izbiro posameznih slojev ter debelin materialov izvedemo z 
računalniškim programom ARCHIMAID. 

Toplotne izolacije iz ekstrudiranega polistirena (XPS) uporabljamo v najbolj zahtevnih 
fasadnih sistemih, kjer druge toplotne izolacije odpovedo, ali pa potrebujejo dodatno 
pomoč folij in zračnih kanalov za uravnotežen prehod vodne pare skozi konstrukcijski 
sklop fasade. 

Napotek: 
Posamezni fasadni sistemi, kjer je bil izbran XPS kot najučinkovitejša toplotna izolacija, so prikazani na 
naslednjih straneh.

sloji omogočimo zadovoljivo odvajanje meteorne vode, tako da 
zaščite z dodatnimi membranami niso potrebne. Posamezni, za 
paro zaprti zaključni sloji na fasadi, kot so nekateri ometi, les, 
kamen, steklo in razni drugi umetni materiali, lahko pri določenih 
klimatskih pogojih povzročijo navlaževanje med posameznimi 
sloji fasadnega sistema ali v njih, če je npr. toplotno izolacijski 
sloj za prehod vodne pare preveč odprt.
Pri fasadnih sistemih, kombiniranih z volnami in drugimi precej 
paroprepustnimi materiali, prehod vodne pare uravnotežimo 
s parno oviro ali parno zaporo. Če pa fasadni sistem dovoljuje 
izvedbo prezračevalnega kanala, se volno pred učinki strujanja 
zraka zaščiti s paroprepustno membrano.
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FIBRANxps v sistemu ometanih fasad 
Fasadne toplotnoizolacijske plošče FIBRANxps ETICS imajo posebej prilagojene tehnične karakteristike za fasadni sistem z 
ometom kot zaključnim slojem. Tako je FIBRANxps ETICS ena redkih XPS izolacij, ki je sestavni del ETICS fasadnih sistemov s 
potrebnim evropskim tehničnim soglasjem.  

Kontaktne fasade, ki bi jim v direktnem prevodu evropske 
oznake ETICS - External Thermal Insulation Composite System 
lahko rekli sestavljeni sistem toplotno izoliranih fasad, so 
na slovenskem najbolj razširjena izvedba toplotne zaščite 
zunanjih zidov predvsem pri stanovanjski gradnji. Ometane 
zunanje površine lahko dajo objektu tako moderen kot 
tudi tradicionalen videz. Z reliefnimi dodatki, narejenimi 
iz ekstrudiranega polistirena, se lahko izvede razgibana 

fasadna površina, s pestro izbiro granulacij zaključnih ome-
tov ter barvnimi kombinacijami pa je vsakič dana možnost 
unikatnega izgleda objekta. Tudi starejše monumentalne 
fasade prestižnih stavb v mestnih jedrih se lahko kakovostno 
prenovijo in hkrati toplotno izolirajo s pomočjo reliefno 
oblikovanih toplotnih izolacij XPS ter tako ohranijo pozitivne 
energijske tokove na fasadi, kot so jih predvideli priznani 
mojstri arhitekture. 

• Površina fasadne izolacije FIBRANxps ETICS je vodoodbojna. 

• Zaprte celice izolacijske pene zagotavljajo trajno ohranjanje 
gradbeno fizikalnih lastnosti izolaciji tudi v vlažnem okolju. 

• Stene celic fasadne izolacije FIBRANxps ETICS so izredno tanke, 
tako da toplotno izolacijski sloj ometanim fasadam zagotavlja 
uravnoteženo paroprepustnost.

• Robovi plošč na preklop - v obliki črke »L« - preprečujejo 
toplotne mostove in zagotavljajo enakomerno zrakotesnost 
celotnega izolacijskega ovoja.

• Površinsko odprte mikropore fasadne izolacije FIBRANxps ETICS 
so ključne za izreden oprijem z maltamI, gradbenimi lepili in 
betonom (slepi toplotno izolacijski opaž pri elementih, ki sicer 
predstavljajo toplotni most, kot so preklade, protipotresne vezi, 
robovi plošč, strop nad neogrevanim prostorom...). 

• Reliefno oblikovana površina fasadnih izolacij FIBRANxps 
ETICS omogoča dodatno površinsko strižno nosilnost tako za 
težke sloje ometa kot tudi v primeru oblaganja fasade s kam-
nitimi ploščami ali drugimi težjimi elementi. 

• Trdne toplotno izolacijske fasadne plošče FIBRANxps ETICS 

so izredno dobra nosilna podlaga za zahtevne dele fasad - 
fasadnih coklov, strešnih napuščev, pa tudi okenskih obrob, 
balkonov, stebrov ter drugih izpostavljenih elementov ovoja 
stavbe. 

• Požarna odpornost fasadnega sistema s FIBRANxps ETICS 
B-s1, d0 je dosežena po standardu EN 13501-1. FIBRANxps 
fasada v smislu požarne varnosti zadošča zahtevam za 
pridobitev tehničnega soglasja po ETAG 004.

• Fasada s toplotno izolacijo FIBRANxps ETICS je povsem odporna 
na zmrzovanje.

O M E TA N E  t o p l o t n o  i z o l a c i j s k e  FA S A D E - E T I C S
so sestavljene kontaktne fasade, kjer so sloji ometa naneseni na toplotno izolacijo po predpisanem postopku proizvajalca malt, ki 
je navadno nosilec fasadnega sistema.

Te h n i č n o  s o g l a s j e  z a  o m e t a n o 
toplotno izolacijsko fasado
Ometane sestavljene fasade morajo 
imeti v skladu z zahtevami evropske 
direktive CPD 89/106/EEC (Construction 
P r o d u c t s  D i r e c t i v e ) ,  o z i r o m a 
slovenskega Zakona o gradbenih 
proizvodih, certifikat za sistem kot 
celoto. Področje  sestavljenih fasad 
ureja ETAG 004 (European Technical 
Ap p rov a l  G u i d e l in e) .  Na osn ov i 
dok az i l  o k akovost i  posameznih 
komponent sestavljene fasade in 
preizkusov kvalitete sistema v celoti, 
izda pooblaščeni inštitut Evropsko 
tehnično soglasje ETA (European 
Technical Approval).

Pritrjevanje XPS plošč s sidri - 4 sidra na ploščo.

PREDNOSTNE LASTNOSTI FASADNE TOPLOTNE IZOLACIJE FIBRANxps ETICS:
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Opomba: Natančna navodila za izvedbo se nahajajo v tehničnih 
navodilih proizvajalcev ometov.

Kontaktni fasadni sistemi ETICS imajo natančno določena pravila za izvedbo, ki jih je 
nujno upoštevati za želen končni izgled ter trajnost in funkcionalnost fasade.

ODKAP
NAD VRATI

KONSTRUKCIJSKA 
DILATACIJA

VRATNA ALI OKENSKA
ŠPALETA

FASADNI COKEL
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B o g a t e  š t u k a t u r e  n a  m o n u m e n t a l n i h 
m e s t n i h  s t a v b a h  š e  i m a j o  u p a n j e . . .

Zanimiva fasadna površina pr itegne pogled.  Reliefno 
oblikovane površine, štukature in posamezni poudarki okoli 
okenskih in vratnih odprtin se po skoraj stoletju nostalgično 
vračajo na fasade. 
Evropska usmeritev je, da morajo biti v bodoče grajeni ogrevani 
objekti izvedeni po standardih za nizko energijske stavbe, 
zato bo v naslednji fazi potrebno poskrbeti tudi za starejše, 
energijsko bolj potrošne objekte. Le-ti imajo poleg strehe, ki 

jo je dokaj enostavno energijsko sanirati, najbolj šibko točko 
na fasadi. Če se je bilo do sedaj najtežje odločiti za sanacijo 
fasad monumentalnih objektov, predvsem tistih z bogatimi 
štukaturami, se sanacijam z novimi materiali bližajo svetlejši 
časi. 
Z unikatno reliefno oblikovano XPS toplotno izolacijo objektom 
obdržimo prejšnji videz in jih hkrati naredimo energijsko 
učinkovite. 

Stari prestižni objekti lahko ohranijo prvotno podobo tudi po prenovi fasade

Z reliefno oblikovano toplotno izolacijo FIBRANxps do prestižnega izgleda
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FIBRANxps v sistemu obzidanih fasad
Toplotno izolacijske plošče FIBRANxps MAESTRO so prilagojene 
potrebam obzidanih fasad. Robovi dolgih plošč so izdelani 
v obliki peresa in utora (»D« rob) za lažjo in natančnejšo 
montažo in v izogib toplotnim mostovom.  

Pri obzidanih, obešenih, obloženih ali betonskih sendvič fasadah, kjer je vgrajena XPS toplotna izolacija, za učinkovito delovanje 
fasadnega sistema načeloma ni potrebno izvesti ventilacijskega kanala, pa tudi ne namestiti parno zaporne folije ali vetrne zaščite. 

O B Z I D A N E  FA S A D E

Fasadni zid se na nosilni zid pričvrsti z univerzalnimi fasadnimi sidri za 
obzidane fasade.

Obzidana fasada podeželjskega doma v kombinaciji z ETICS fasado
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O B E Š E N E  FA S A D E
Obešene fasade poimenujemo fasadne sisteme, kjer je zaključni fasadni element (les, steklo, kamen, keramika, kovinski paneli, paneli 
iz umetnih snovi…) pritrjen na podkonstrukcijo ali na posamezna sidra in običajno ni v direktnem stiku s toplotno izolacijo. 

FIBRANxps v sistemu obešenih fasad
• Izolacijske plošče FIBRANxps se v času gradnje pritrdijo z lepilno 

peno za lepljenje polistirena.
• Če se pod finalno oblogo ustvarjajo visoke temperature, ki lahko 

deformirajo XPS ploščo, je izolacijo priporočljivo sidrati.
• Izrezano toplotno izolacijo na mestu izvedbe sider kamnitih 

plošč oz. sider nosilne podkonstrukcije nadomestimo s posebno 
peno (npr. s PU peno za lepljenje polistiren plošč).
V primeru obešene fasade na predelu cokla fasadno toplotno 
izolacijo spojimo s toplotno izolacijo kletnih sten. Cokel 
izvedemo tako, da XPS izolacija ni izpostavljena UV žarkom. 
Izolacijo ali zaščitimo z ometom ali pa jo trajno osenčimo z do 
tal podaljšano fasadno oblogo.

Izvedba obešene 
fasade s toplotno 
izolacijo FIBRANxps

Z uporabo XPS izolacije, prezračevanje v sistemu 
obešenih fasad ni nujno.
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Če je zaključni element (kamen, keramika…) lepljen direktno 
na površino toplotne izolacije, fasadni sistem imenujemo 
obložena fasada.

FIBRANxps v sistemu obloženih fasad 

• Izolacijske plošče FIBRANxps ETICS pritrdimo z gradbenim 
lepilom, nanesenim po celotni površini, nato pa še z 
nosilnimi plastičnimi sidri ali sidri s kovinskim jedrom v 
primeru težje obloge. 

• Pripravimo nosilno podlago; lepilno malto z utopljeno armaturno 
mrežico, na katero lepimo tanjši kamen ali keramiko. 

• V primeru velikih površin je priporočljivo izvesti dilatacije 
(upoštevati priporočila proizvajalcev oblog).

• Težjim in večjim elementom, predvsem v primeru večjih 
površin ali namestitve na višini, je potrebno zagotoviti varnost 
s pridrževalnimi sidri. 

• Natančnejša navodila za pritrjevanje določene finalne obloge 
dobite pri posameznem proizvajalcu le-teh.

O B LO Ž E N E  FA S A D E

Kamnita obloga prilepljena na toplotno izolacijo 
FIBRANxps ETICS

Okno nameščeno v ravnini fasadne izolacije – okenska 
obroba narejena iz FIBRANxps

Z uporabo XPS izolacije, prezračevanje v sistemu 
obešenih fasad ni nujno.
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V I D N I  B E TO N  I N  N OT R A N J A  I Z O L A C I J A  Z U N A N J E G A  Z I D U

S stališča gradbenega fizika je fasada z vidnim betonom, oz. 
zunanji zid ogrevanega objekta, ki se zaradi kakršnega koli 
razloga toplotno ne izolira iz zunanje strani, neželen primer. Zato 
je še toliko bolj pomemben, oziroma celo odločilen, primeren 
izbor vrste toplotne izolacije za njeno popolno delovanje. V 
primeru volnenih toplotnih izolacij je potrebno zelo natančno 
določiti vrsto in položaj pripadajočih parnih zapor in posamezne 
detajle izvesti brez napak, medtem ko XPS izolacija v večini 
primerov dodatnih membran ne potrebuje. Načrtovalec 

pa mora v obeh primerih natančno presoditi reševanje vseh 
toplotnih mostov, ki ob notranji izolaciji ali izolaciji izvedeni 
v sendviču pri obodnih konstrukcijah nastanejo. Obvezna je 
preveritev navlaževanja konstrukcije.
Izvedba vidnega betona z izolacijo, ki je vzidana ali vgrajena v 
beton kot v sendviču, je sicer na prvi pogled bolj zahtevna, vendar 
je, s stališča kvalitetno izvedene toplotne zaščite, bolj zanesljiva.

Notranja toplotna izolacija kopališkega objekta - FIBRANxps ETICS

FIBRANxps ETICS

sidro za pribetoniranje

opažžičnik

FIBRANxps ETICS

sidro za 
pribetoniranje

opaž

stena

st
ro

p

Toplotno izolacijo FIBRANxps ETICS se lahko namesti v opaž stene ali stropa pred betoniranjem.

Naknadno pritrjevanje FIBRANxps 
plošč na betonsko konstrukcijo 
kopališkega objekta.
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Pregrete betonske in asfaltne površine, masivne površine 
fasadnih sten, ki akumulirajo toploto, razgrete kovinske strehe 
ali strehe iz umetnih materialov poleti povzročajo neugodne 
klimatske razmere v mestnih središčih. Prijeten občutek svežine 
mesta dobivajo večinoma iz čedalje manjših parkovnih površin 
in zelenic. Z zavedanjem problema, ki se veča iz dneva v dan, 
se je postopno začela spreminjati tudi miselnost načrtovalcev 
prostora. 
V mnogih evropskih državah spreminjajo regulative v smeri 
ozelenjevanja mest. Določila, da je z gradnjo odvzete zelene 
površine potrebno na nek način vrniti, se upoštevajo čedalje 
bolj. Ozelenjena streha vrne del zelenih površin, odvzetih 
s tlorisno površino objekta. Kako pa nadomestiti zelene 
površine odvzete s cestami in parkirnimi površinami? Ena od 
možnosti so podzemne garaže s parkovno urejeno streho. Tudi 
obvoznice mest se načrtujejo in izvajajo nadkrite z zelenimi 
površinami. Med površinami, na katere bi bilo potrebno dati 
zelenilo, so še fasade kot najtežji zalogaj, vendar se tudi te 
rešitve v svetu že razvijajo.
Pri nas imamo kar nekaj obraslih fasad, vendar resnici na 
ljubo, niso nastale zaradi zmanjševanja pregrevanja, temveč 
zaradi lepšega izgleda ter vklopitve objekta v že tako ali tako 
zeleno okolje. 
Fasade so lahko ozelenjene na različne načine:

• osenčene s samostojno raslim zelenjem,
• zelenje se ali vzpenja ali spušča po fasadi,
• zelenje je sestavni del fasade – živa fasada.

Zadnja navedena možnost je morda najbolj zanimiva, hkrati 
najbolj zahtevna in zato še relativno redka.
Obstaja več načinov gojenja zelenja na fasadi, razvitih pa je 
bilo tudi več sistemov živih sten. Rastline so lahko posajene v 
posebne module, ki se namestijo na fasadno površino, ali pa 
jih posadimo v “žepe” večslojnih membran.  

Ž I V E  FA S A D E

Modularni sistem je predpripravljen, zato je s samo montažo na 
fasadno steno relativno malo dela. 
Živa fasada, kjer se rastline razraščajo preko membran, je precej 
bolj naravna, hkrati pa zamudnejša za izvedbo. Različne plasti na 
razpadanje odpornih paroprepustnih membran, ki omogočajo 
razraščanje koreninskega sistema in zadržujejo substrat ter vodo, 
se namestijo na nosilno podkonstrukcijo. V obeh primerih je 
navodnjavanje omogočeno z namakalnim sistemom, ki se polni 
iz zbiralnikov odvečne meteorne vode.
V vsakem primeru, če je rastlinski del sestavni del fasade, ali 
nameščen na fasadno površino z odmikom, fasada mora 
delovati brezhibno tako poleti kot pozimi, ko so klimatski pogoji 
na fasadi ekstremni. Tu toplotna izolacija igra eno izmed težjih 
vlog, zato je trdna, nevpojna toplotna izolacija iz ekstrudiranega 
polistirena, ki ščiti, kjer druge odpovedo, na ozelenjeni fasadi 
najprimernejši izbor.

Fasada obdana z vzpenjalko

Živa fasada
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• Toplotni mostovi se pojavijo zaradi načina gradnje, kombinacije 
različno izolativnih materialov (npr. opeka – beton), zaradi 
prebojev toplotnega ovoja (balkoni, vgradne instalacijske 
omarice, dotikajoči se objekti, betonske ograje, konstrukcije za 
senčenje, stebrišča parkirišč izpod ogrevanih prostorov…) in 
podobno. Ker so toplotni mostovi neželeni in povzročajo težave, 
jih je potrebno odpraviti že v fazi načrtovanja konstrukcije ali pa 
jih primerno toplotno izolirati.

• Obdelovalec fasade navadno obdela tudi površine strešnega 
napušča in s tem elegantno spoji fasado s poševno streho. 
Napušč, izdelan s ploščami FIBRANxps ETICS, izniči toplotni 
most. Ravna streha se lahko zaključi z zidcem, ki pa ga je 
potrebno obojestransko toplotno izolirati. 

• Fasadi dajejo eleganco in unikatnost tudi reliefni poudarki 
okoli oken, vrat, na vogalih, na predelu med posameznimi 
etažami in podobno. Izvedejo se z oblikovanimi FIBRANxps 
FABRIC ploščami.

• Izpostavljen in občutljiv del fasade je njen spodnji zaključek, 
fasadno podnožje oz. fasadni podzidek, ki ga v praksi 
imenujemo »cokel«.  

• Toplotna zaščita fasade se mora kontinuirno nadaljevati s 
toplotno izolacijo kletnega zidu, ki je obenem tudi mehanska 
zaščita hidroizolacije podzemnih delov stavbe.

Pri načrtovanju in izvedbi toplotnega ovoja stavbe je potrebno 
paziti tudi na toplotne mostove, ki se pojavijo pri podhodih in 
hladnih ali odprtih garažah pod ogrevanimi prostori. 

Najenostavneje se ti kočljivi predeli rešujejo po sistemu ETICS 
(External Thermal Insulation Composite System), z ometanimi 
toplotnimi izolacijami.

Pika na i
Fasade imajo posebne, zelo zahtevne predele, ki jih je potrebno 
tako načrtovati kot tudi izvesti z znanjem in občutkom izku-
šenega mojstra. 

Toplotna zaščita celotnega ovoja stavbe

Toplotna zaščita balkona
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To p l o t n i  m o s t o v i

Toplotni mostovi so predeli na ovoju stavbe, ki zaradi oblike konstrukcije, uporabljenega materiala ali pa prebojev toplotnega ovoja 
izkazujejo povečan pretok toplote.

O toplotni zaščiti obodne površine objekta in toplotnih mostovih 
je potrebno misliti skozi ves proces gradnje - od snovanja do 
izvedbe, ker so kasnejše sanacije toplotnih prebojev zahtevne 
ali pa celo nemogoče; 

• robovi medetažnih plošč,
• betonske preklade nad fasadnimi odprtinami,
• horizontalne in vertikalne protipotresne vezi in skeletne 

konstrukcije,
• špalete oken in vrat, okenske police, pragovi vhodnih ali 

balkonskih vrat,
• podhodi, stebričaste in zidne konstrukcije odprtih garaž ter 

drugi hladni prostori pod ali ob objektu,
• balkoni, dotikajoči se objekti, masivne gradnje, konstrukcije za 

senčenje, atike na strehah..., 
• lože,
• vgradne instalacijske omarice...

Našteti toplotni mostovi se v večini primerov rešujejo s toplotno 
izolacijo FIBRANxps ETICS.

Zaključek ravne strehe 
- izolacija toplotnega 
mostu med streho in 
fasado

Toplotna dilatacija  
med objektom in 
stopniščno ograjo

Toplotna izolacija potresnih vezi, preklad in vznožja fasade

Trdna izolacija 
FIBRANxps pod 
steklenimi stenami

15



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

Toplotna izolacija FIBRANxps ETICS po obodu okenskih ali vratnih odprtin zmanjša ali prepreči toplotne mostove. 

Pri vgradnji stavbnega pohištva moramo biti pozorni na zrakotesnost spoja npr. med okenskim okvirjem in špaleto po smernicah 
RAL. Informacije www.madizajn.si

Preprečevanje toplotnih mostov in zagotovitev zrakotesnosti (primer ETICS fasad)

Preprečitev toplotnih mostov ob oknih pasivne ali nizkoenergijske hiše.
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Strešni napušči, kot so jih izvajali na slovenskem v preteklosti, 
so predstavljali tako estetski kot tudi funkcionalni prehod 
med fasadno steno in poševno streho. Kratki, na pogled 
prijetni zaključki fasade so primarno ščitili streho pred viharji. 
V zadnji polovici stoletja je bil ta elegantni del stavbe, še 
posebej pri stanovanjski gradnji, kjer so dominirale poševne 
strehe, precej podaljšan in zato obdan s temu primerno, 
ponavadi leseno oblogo. Naprednejša rešitev je bila izvedba z 
vodoodpornimi mavčno vlaknenimi ploščami, ki ne potrebujejo 
rednega vzdrževanja. Linije tako izvedenih napuščev so 
bile poenostavljene; ravne površine so se pod ostrim ali v 

N a p u š č  -  p i k a  n a  i  s  f u n k c i j o

najboljšem primeru pod pravim kotom spojile s fasado… 
Namesto trajnega, estetskega in funkcionalnega dela objekta, 
smo dobili mačehovsko izveden »nebodigatreba«.  

Novi materiali, predvsem FIBRANxps ETICS plošče, so v 
kombinaciji z ustvarjalnimi načrtovalci in izvajalci napuščem 
zopet prinesle pestrost ter osnovni smisel: Gornji zaključek 
fasade je oblikovno prirejen značaju stavbe ter ima funkcijo, da 
kljubuje meteorni vodi in ščiti streho pred vetrovi.

Toplotna izolacija strešnega napušča, nameščena kot “slepi 
toplotni opaž” - faza izvajanja

Obloga strešnega napušča s ploščami FIBRANxps ETICS

Kratek strešni napušč poševne strehe pasivne hiše
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Pritlične površine fasad, vključno s fasadnim podnožjem 
(coklom), so mehanskim poškodbam ter poškodbam zaradi 
vpliva meteornih voda dosti bolj izpostavljene kot preostali 
deli oboda objekta, zato jih zaščitimo s fasadnim sistemom za 
izredno zahtevne pogoje. 
Fasadni sistemi s specialno toplotno izolacijo ščitijo v okolju, 
kjer drugi obnemorejo. FIBRANxps je trdna izolacija, ki trajno 
učinkovito ščiti objekte pred toplotnimi izgubami tudi v 
vlažnem okolju.

Če se cokel izvaja po sistemu ETICS (External Thermal Insulation 
Composite System), izberemo posebej prilagojeno izolacijo 
FIBRANxps ETICS, ki ima pred drugimi toplotnimi izolacijami 
naslednje osnovne prednosti:

• je vodoodbojna in praktično ne vpija vlage,
• zagotavlja uravnoteženo paroprepustnost fasadnim 

konstrukcijskim sklopom,
• gradbeno fizikalne karakteristike se trajno ohranjajo, 
• je izjemno nosilna in mehansko odporna, 
• nudi raznovrstne možnosti izvedbe finalnega sloja.

C o k e l  a l i  f a s a d n i  p o d z i d e k

Na predelu cokla moramo posebno pozornost posvetiti 
pritrjevanju toplotno izolacijskih plošč na hidroizolacijo. 
Višina namestitve  hidroizolacije je predvidena s projektom in je 
odvisna od lokacije stavbe, terena ter možnosti odvodnjavanja. 
Zaradi odboja meteorne vode in zadrževanja snega nam 
gradbeniška praksa veleva hidroizolacijo namestiti do višine 
najmanj 30 cm nad terenom. Če hidroizolacijo poškodujemo, 
jo npr. preluknjamo, izgubi svojo vlogo, zato toplotno izolacijske 
plošče v predelu cokla nalepimo s posebnim lepilom in jih ne 
sidramo skozi hidroizolacijsko membrano. Na razpolago je precej 
lepil za lepljenje XPS plošč z odprto celično strukturo, nekaj 
manj pa je tistih, ki istočasno odgovarjajo tudi hidroizolacijskim 
membranam, zato ustrezno informacijo dobite pri proizvajalcu 
hidroizolacije.

Nekaj možnosti:
• Gradbeno lepilo, lepilna malta ob predhodni pripravi 

hidroizolacijske površine na bitumenski osnovi: HI površinsko 
ogrejemo (ne pretopimo!!!), vanjo vtisnemo zrna kvarcitnega 
peska (mivke) in s tem pripravimo nosilno površino za gradbeno 
lepilo. Če je objekt lociran v kotlini, oz. če so tla slabo prepustna, 
je izpostavljenost atmosferskim vodam večja, takrat tovrstnega 
pritrjevanja ne priporočamo zaradi stanjšanja hidroizolacijskega 
ovoja.

• Poliuretansko lepilo
• Bitumensko lepilo
• Pri težjih zaključnih slojih (kamen, keramika) zaradi 

nosilnosti toplotno izolacijo na zgornjem robu cokla, ki ni 
več neposredno ogrožen od meteornih voda, pričvrstimo s 
fasadnimi pritrdili. 

Toplotna zaščita fasadnega cokla

Toplotna zaščita ob stiku obrnjene  
strehe in fasadeToplotna zaščita vznožja fasade
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Zaradi večje ekološke osveščenosti vseh udeležencev gradnje 
(projektanta, izvajalca, predvsem pa investitorja oz. uporabnika) 
se toplotna zaščita uporablja tudi pri kletnih zasutih stenah. 
Dosedanjo, po večini le mehansko zaščito hidroizolacije so 
zamenjale XPS plošče, ki imajo funkcijo tako toplotne kot 
mehanske zaščite hkrati. 

FIBRANxps 300-L trajno ščiti hidroizolacijsko membrano 
pred poškodbami in hkrati stabilizira temperaturo kletnih 
prostorov. Ta del toplotno izolacijske obloge je potrebno, zaradi 
preprečitve toplotnih mostov, kontinuirano nadaljevati tudi nad 
zemljo, kjer se spoji s toplotno izolacijo fasade, oziroma cokla 
(FIBRANxps ETICS). Ker so plošče FIBRANxps 300-L in FIBRANxps 
ETICS dimenzijsko skladne, nad nivojem zemlje le nadaljujemo 
z nameščanjem plošč fasadnega cokla. 
Plošče s tlačno trdnostjo 300 kPa so namenjene zaščiti tudi v 

predelih, kjer se vlaga konstantno zadržuje. Ker so namenjene 
zaščiti v vlažnem okolju, morajo biti plošče zaglajene, da 
prisotnost vode ne zmanjša toplotne izolativnosti. Spoj “na 
preklop” zmanjšuje toplotne mostove na stiku med ploščami. Da 
se funkcionalnost plošč ohranja skozi življenjsko dobo stavbe, 
morajo toplotne izolacije zaradi pasivnih in aktivnih zemeljskih 
pritiskov imeti tlačno trdnost najmanj 300 kPa.

FIBRANxps 300-L se na kletni zid namestijo s pomočjo blazinic 
iz lepljive butilne gume FIBRANstick, da z drugimi načini 
pritrjevanja ne poškodujemo hidroizolacijske membrane. V 
primeru visoke podtalnice, po smernicah nekaterih, v gradbeni 
stroki vodilnih držav Evrope, je v primeru podtalnice toplotne 
izolacijske plošče potrebno prilepiti po celotni površini. To se 
lahko izvede z nanosom bitumenskega lepila.

Z i d  v  z e m l j i

Lepljenje toplotne izolacije 
z lepilnimi blazinicami 
FIBRANstick

Toplotna izolacija kletne 
stene in temelja

Svetlobni jašek kletne stene 
pred zasutjem

XPS - EN 13164 - T1 - CS (10\Y) 300 - DS (TH) - WL (T) 0,7 - WD(V)3
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0100  Katalog Proizvodov

0111  obrnjene ravne strehe

0130  Fasade

0150  zaščita v zemlji

Te
ks

t i
n 

ob
lik

ov
an

je
: F

IB
RA

N
 N

O
RD

 d
.o

.o
. |

 T
is

k:
 K

oč
ev

sk
i t

is
k 

d.
d.

, K
oč

ev
je

 | 
fe

br
ua

r 2
01

0


