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Zakaj le?

Toplotna zaščita 
    podzemnih 
delov stavbe? 

Toplotna izolacija konstrukcij pod površjem zemlje:

• ščiti ogrevane prostore pred toplotnimi izgubami in zagotavlja trajno ugodje bivanja,

• blaži temperaturna nihanja hlajenih prostorov, 

• ščiti neogrevane dele stavb pred nastankom kondenza in posledično plesni,

• ščiti hidroizolacijo pred temperaturnimi spremembami in mehanskimi poškodbami ter zagotavlja njeno tra-
jnost, 

• zaščiti zemljino pred zmrzovanjem, posledičnim nabrekanjem ter sesedanjem.

Za razliko od drugih bolj dostopnih elementov stavbe je pri podzemnih konstrukcijah najpomembnejša trajnost materialov in 
zanesljiva izvedba. Pri obodnih konstrukcijah v stiku z zemljo, predvsem pri tistih pod površjem zemlje, se tako pri sestavi kot 
pri materialih ne smemo osredotočiti predvsem na vrednost investicije, pač pa razmisliti o trajni učinkovitosti konstrukcijskih 
sklopov, saj jih v življenjskem ciklusu zgradbe težko obnovimo, kaj šele zamenjamo. 
Pazljiva izvedba in ustrezna zaščita hidroizolacijskega sloja je nujna za preprečitev poškodb, ki jih ponavadi opazimo šele, 
ko je objekt v uporabi, kar pa povzroči izjemno visoke stroške sanacije ali pa neustrezne rešitve. 

S tem pristopom vplivamo na stroške v celotni življenjski dobi objekta (Life Cycle Cost).



Toplotna izolacija FIBRANxps podzemnim delom stavbe predstavlja učinkovit ENERGIJSKI ŠČIT. 

FIBRANxps so toplotno izolacijske plošče iz ekstrudiranega polistirena z zaprto celično strukturo, ki 
zaradi posebnih gradbenih in fizikalnih karakteristik (visoke tlačne trdnosti, odlične toplotne izolativnosti in nevpojnosti), 
toplotno ščitijo tudi v vlažnem okolju, kjer večina drugih toplotno izolacijskih materialov obnemore. 

FIBRANxps in hidroizolacija delujeta povezano: 
• stavba ali objekt mora biti proti vdoru vode zaščiten s hidroizolacijo, 
• hidroizolacija mora biti pred mehanskimi poškodbami ter velikimi temperaturnimi spremembami zaščitena s trdno in 

trajno toplotno izolacijo, ki trajno učinkuje tudi v dolgotrajno vlažnem okolju. 

Kombinacija hidroizolacijskega sloja in FIBRANxps toplotnih izolacijskih plošč konstrukcijskim sklopom, kot so strehe, 
fasadne in kletne stene ter tla na terenu, zagotavlja trajnost in ohranja toplotno stabilnost.
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I. Zaščita podzemnih delov stavb pred toplotnimi izgubami  
 in navlaževanjem
Nekvalitetno hidroizoliran prostor pod nivojem terena prinese mnogo skrbi tako izvajalcem kot uporabnikom. Sanacija, če jo je sploh 
mogoče opraviti, pa povzroči ekstremno visoke stroške.

Termografski posnetek hladne in vlažne stene kletne- 
ga bivalnega prostora ( posnetek v toplem prostor).

Na steni je opazna vlaga in zdravju škodljiva plesen.

Posledica: velika izguba energije in bivalno neugodje.
V ogrevanih prostorih nad hladno kletjo sta vidna 
kondenzat in plesen.

Na termografskem posnetku je viden toplotni most 
na stropu in steni neogrevane kleti (posnetek v hlad-
nem prostoru).

Zmrzovanje barjanskih tal, prepojenih z vodo, 
povzroči poškodbe na cestiščih in kanalizacijah.

Toplotno izolirana zemljina ob temeljih zagotavlja  
stabilnost toplotnim ciklusom izpostavljenih kon-
strukcij.

Slabo odvodnjavana zemljina ob zamrznitvi poveča svoj volumen, njeno nabrekanje pa pusti neugodne posledice na cestiščih, plitvo 
temeljenih konstrukcijah in ploščadih, pri objektih pa je ogrožena tudi njihova stabilnost. 

Če hidroizolacijo sten mehansko in toplotno zaščitimo z vodoodbojnimi, trdnimi in zelo dobro toplotno izolativnimi ploščami iz 
ekstrudiraneg a polistirena kot npr. FIBRANxps, odgovorno nameščen hidroizolacijski sloj ostane nepoškodovan, kletni prostori suhi, 
toplotn o izolirana stena pa ohranja temperaturo prostora in omogoča prijetno bivanje.

Stabilnost daljnovodov, stebrov vetrnih elektrarn in mostnih konstrukcij, ki so poleg upogibnih, osnih in torzijskih obremenitev izpostav-
ljeni tudi temperaturnim spremembam, je pogojena z nespremenljivo nosilnostjo temeljne zemljine. 

II. Zaščita zemljine pred zmrzovanjem 



FIBRANxps l/b
[mm]

d
 [mm]

CS(10\Y)i 
[kPa]

WD(V)i
[vol.%]

 

FTi

300-L 1250/600 30-200 300 WD(V)3 FT2

400-L 2500/600 80-200 400 WD(V)3 FT2

500-L 1250/600 50-180 500 WD(V)3 FT2

700-L 1250/600 60-120 700 WD(V)3 FT2

FIBRANxps - trajno učinkovita toplotna zaščita podzemnih delov stavb

Toplotne izolacijske plošče namenjene za uporabo v zemlji in 
vlažnem okolju imajo deklarirane izjemno visoke tlačne trdnosti 
(od 300 do 700 kPa). FIBRANxps toplotne izolacijske plošče so 
pravilne pravokotne oblike, z gladko vodoodbojno površino, z 
robovi za stik na preklop (L-rob) za enostavno in tehnično ustrezno 
montažo brez toplotnih mostov.

Toplotne izolacije podzemnih konstrukcij so izpostavljene težkim 
pogojem, kot so velike t.i. koristne obtežbe, pasivni in aktivni 
zemeljski pritiski, stalna vlažnost zemljine, dolgotrajna izpostav-
ljenost vodi, ciklusi zmrzovanja in odtaljevanja pa tudi mehanske 
poškodbe med potekom gradnje. Pod temi pogoji večina toplot-
nih izolacij oslabi, predvsem pa izgubi prvotne toplotne izolacij-
ske lastnosti. XPS izolacije so ene redkih toplotnih izolacij, ki so 
primerne za uporabo v zemlji. Trdne in skorajda nevpojne izolacij-
ske plošče iz penjenega polistirena, ki so proizvedene s posebnim 
postopkom ekstruzije, namreč tudi v vlažni zemlji ohranjajo pred-
videne gradbeno fizikalne lastnosti.

XPS je ena najbolj ekonomičnih in učinkovitih toplotnih zaščit v 
zemlji, zato jo imenujemo ENERGIJSKI ŠČIT podzemnih konstruk-
cij.

Zakaj je potrebno izolacijskemu delu pod nivojem terena
posvetiti tolikšno pozornost tako ob načrtovanju kot ob
izvedbi? 

• ker so podzemni deli zgradb kasneje večinoma težko dostopni,
• ker je napake kasneje težko odpraviti,
• ker so sanacijska dela dolgotrajna,
• ker je sanacija lahko nekajkrat dražja od pravilne vgradnje 

izolacij… 

E N E R G I J S K I  Š Č I T  P O D Z E M N I H  K O N S T R U C I J 

Toplotno izolacijska plošča FIBRANxps.

Opomba:
Tehnične lastnosti toplotno izolacijskih plošč FIBRANxps presegajo vse zahteve zapisane v standardih (DIN 4108-10, ÖN B6000...).  
Tip proizvoda glede na zahtevano tlačno trdnost izbere statik.

Pod blagovno znamko FIBRANxps se proizvaja več različnih tipov 
toplotno izolacijskih plošč, ki se po gradbeno fizikalnih karakteris-
tikah med seboj razlikujejo glede na namen uporabe.
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Tip plošč, kot na primer, FIBRANxps 300-L, ki se pod nivojem terena najpogosteje uporabljajo, so površinsko gladke z deklarirano tlačno 
trdnostjo 300 kPa (tlačna trdnost plošč ob 10-odstotni deformaciji je več kot 30 ton/m2) ter minimalnim vpijanjem vlage tako pod 
vplivom dolgotrajne difuzije WD(V)3 kot pri dolgotrajni potopitvi WL(T)0,7.

Tehnične karakteristike FIBRANxps proizvodov, ki ustrezajo tako lokalnim kot evropskim standardom za raznoliko uporabo v zemlji:

• CS(10\Y) deklarirana tlačna trdnost
• CC(2/1,5/50)σc zadrževanje lezenja

• λD deklarirana toplotna prevodnost• WD(V)i dolgotrajno navzemanje vode pri difuziji
• FTi odpornost na zmrzovanje

Detajlne tehnične karakteristike najdete v katalogu proizvodov FIBRANxps.



1. Ozelenjena streha
2. Fasadni cokel
3. Stena v zemlji 
4. Temelji in tla na terenu 
5. Temeljna plošča - temeljenje nizkoenergijskih stavb

I. KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI V STIKU Z ZEMLJO

1. Ozelenjena streha

Izvedba toplotne zaščite ozelenjene trajne strehe je podrobneje opisana  
v brošuri št. 0111 - Obrnjene ravne strehe - Napotki za gradnjo.

Ozelenjena in obrnjena ozelenjena streha sta konstrukcijska sklopa, ki sta v neposrednem 
stiku z zemljo ali z atmosferskimi vodami, zato zahtevata pazljivo obravnavo kot tudi vsi 
drugi vodi izpostavljeni elementi. Pri ozelenjeni strehi je del strešnega konstrukcijskega 
sklopa v stiku z zemljino in vodo. Pri obrnjeni ozelenjeni strehi je vlagi izpostavljena tudi 
toplotna izolacija, saj le-ta ščiti hidroizolacijski sloj pred visoko temperaturnimi spremem-
bami ter mehanskimi poškodbami in ji zagotavlja trajnost.

2. Fasadni cokel

Izvedba toplotne zaščite fasadnega cokla je podrobneje opisana  
v brošuri št. 0130 - Fasade - Napotki za gradnjo.

Fasadni cokel ali fasadni podzidek je konstrukcijski element, ki povezuje fasado s kletnim 
zidom ali temelji stavbe. Cokel je v kontaktu z zemljo izpostavljen tako vplivom atmosfer-
skih voda kot tudi vlažne zemljine. Ker je odpornost na navlaževanje ena najpomembnejših 
lastnosti toplotne izolacije na vznožju stavbe, se za fasadni cokel praviloma uporablja to-
plotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena, kot je npr. FIBRANxps ETICS.
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Opomba:
Če toplotna izolacija cokla FIBRANxps ETICS sega globlje pod nivo terena, je potrebno zagotoviti nemoteno odvodnjavanje ali pa pod 
nivojem terena uporabiti drug tip toplotne izolacije FIBRANxps 300-L z zaglajeno površino (minimalno vodovpojnostjo) za trajno to-
plotno zaščito tudi v vlažnem okolju.
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3. Stena v zemlji
Zunanja kletna stena, kot tudi vsi ostali elementi stavb, ki so v stiku z vlažno zemljino ali celo pod nivojem podtalnice, se gradijo vodo-
tesno ali pa so naknadno zaščiteni pred škodljivim vplivom vlage z vodotesnimi membranami ali premazi. Ker je hidroizolacija med grad-
njo ali pa zaradi kasnejših vplivov izpostavljena mehanskim poškodbam, hidroizolacijski sloj ogrevanih in neogrevanih kletnih prostorov 
obdamo s slojem trdne, vodoodbojne toplotne izolacije iz ekstrudiranega polistirena, kot je npr. FIBRANxps 300-L, ki ustreza zahtevam 
vgradnje pod nivojem terena za doseganje trajne mehanske in energijske učinkovitosti. 

Toplotno zaščitene stene v zemlji in njene prednosti:
• zagotovimo temperaturno stabilnost v prostoru,

• preprečimo rosenje notranje površine stene,

• zaščitimo hidroizolacijo pred mehanskimi poškodbami,

• zaščitimo hidroizolacijo pred temperaturnimi vplivi in  
  posledično pred hitrejšim staranjem materiala.

Debelina toplotne izolacije
- OGREVANI PODZEMNI PROSTORI
Minimalna debelina toplotne izolacije sten ogrevanih kletnih prostorov se določi po 
Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah – PURES * (stran 9), medtem ko se pri 
nizkoenergijskih stavbah, še posebej pa pri pasivnih hišah, debelina podzemne izola-
cije precej poveča, saj moramo doseči zelo ugoden energijski razred. Pri teh objektih 
je poleg večje debeline izolacije izrednega pomena brezhibna vgradnja brez toplotnih 
mostov. Za »skoraj nič-energijske objekte«, kjer je potrebna večja debelina toplotne 
izolacije, se izolacijske plošče polagajo dvoslojno z medsebojnim lepljenjem.

Debelina toplotne izolacije je odvisna od toplotne prevodnosti izolacije, toplotne pre-
hodnosti stene ter želene energijske učinkovitosti celotne stavbe, ki se preračuna s 
programom ArchiMAID. Za poenostavitev so na strani 9 podane orientacijske debe-
line toplotnih izolacij.

- NEOGREVANE PODZEMNE KONSTRUKCIJE
Neogrevani kletni prostori, kjer je vpliv spremembe zunanje temperature na tem-
peraturo v globini zemlje zanemarljiv, se lahko toplotno in mehansko zaščitijo z 
minimalno debelino ustrezne izolacije, ki služi kot mehanska zaščita hidroizolaciji in 
hkrati minimalna toplotna zaščita, s katero preprečimo rosenje in nastanek plesni na 
stenah kletnih prostorov. Toplotno izolirane konstrukcije neogrevanih prostorov se 
upoštevajo pri toplotni bilanci stavbe in vplivajo na energijski razred stavbe. Način 
izračuna predpisuje standard EN 13370, celoten izračun pa se izvede s programom za 
izračun energijske učinkovitosti ArchiMAID.

Izbira toplotne izolacije
Za dovolj trden in učinkovit ENERGIJSKI ŠČIT stene pod nivojem terena običajno 
zadoščajo toplotne izolacijske plošče v kvaliteti FIBRANxps 300-L z ustreznimi 
tehničnimi karakteristikami po standardu DIN 4108-10 in ÖN B6000, ki opredeljujeta 
minimalno zahtevano kvaliteto izolacije glede na namembnost.

Postopek nameščanja toplotne izolacije kletnih sten
S toplotno izolacijskimi ploščami se pazljivo obloži celotna površine zasute stene, 
vključno z bočnimi stranmi temelja, kjer se sicer pojavijo povečane toplotne izgube. 
Plošče se nameščajo na ravno in čisto površino hidroizolacije tesno druga poleg 
druge, z vrstičnim zamikom.
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Pritrjevanje XPS toplotne izolacije 
FIBRANxps se na hidroizolacijsko podlago pritrjuje z lepilnimi bla-
zinicami iz butilne gume FIBRANstick, lahko pa se uporabi  ustrezna 
lepilna pena. Toplotno izolacijske plošče, ki so nameščene pod 
nivojem podtalnice, je potrebno lepiti po celotni površini. V tem 
primeru priporočamo primerne vodoodporne lepilne paste.

Lepljenje FIBRANxps 300-L plošč z butilnimi blazinicami FIBRANstick.

a.) medsebojnemu stiku plošč, da ne omogočimo povečanega prehoda toplote na njihovih spojih,
b.) izvedbi na prehodu med izolacijo kletne stene in fasadnega cokla,
c.) izvedbi na prehodu med izolacijo temeljev objekta in kletne stene,
d.) pri slabo odcednih zemljinah je okoli toplotno izoliranega objekta obvezno izvesti drenažo in ustrezno odvodnjavanje  
   meteornih in podzemnih voda,
e.) toplotnim mostovom, kot so inštalacijski preboji, svetlobni jaški, spoji ogrevanega in neogrevanega dela objekta …

Za željeno toplotno učinkovitost kletnih sten moramo posebno pozornost posvetiti:

Detajl 2 - Izvedba na prehodu med izolacijo temeljne
plošče objekta in kletne stene z drenažo.

Okoli toplotno izoliranega objekta je priporočljivo izvesti  
drenažo in ustrezno odvodnjavanje meteornih in podzemnih  

voda za čim večjo učinkovitost toplotne izolacije.

c.) d.) 
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Križno nameščanje plošč FIBRANxps 300-L in prilagajanje spojev. Detajl 1 - Izvedba na prehodu med izolacijo kletne stene,  
fasadnega cokla in fasade.

1. AB plošča
2. FIBRANxps 300
3. FIBRANxpe zvočna  
 izolacija
4. estrih
5. parket
6. notranji omet
7. zunanji zid
8. FIBRANxps ETICS 
9. fasadni omet
10. fasadno sidro 
11. finalni sloj 
12. FIBRANxps ETICS
13. filtracijska tkanina
14. FIBRANxps 300-L 
15. hidroizolacija

a.) b.) 
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1. keramične ploščice
2. estrih
3. FIBRANxpe zvočna izolacija
4. AB temeljna plošča
5. PE folija
6. FIBRANxps 400-L
7. samolepilna hidroizolacija
8. podložni beton
9. gramozni tampon
10. zemlja 
11. FIBRANxps 300-L
12. hidroizolacija
13. zunanji zid
14. notranji omet
15. prodec
16. filtracijska tkanina
17. drenažna cev

13

5
6

1115

10

123

4

1412

8

9

16

6
7

11

17

11



e.) Toplotni mostovi

Toplotni mostovi (povečan prehod toplote v primerjavi z neposredno okolico) poleg povečanja toplotnih izgub lahko 
povzročijo viden, moteč kondenzat, kjer se pričnejo razvijati glivice, plesni… 

– Svetlobni jaški
Konstrukcijski elementi, kot so svetlobni jaški, terase, hladni sosednji prostori ali stavbe in druge posamezne konstrukcije, morajo biti
od ogrevanega dela objekta ločeni oz. izolirani, da na teh delih preprečimo povečan prehod toplote in ostale nezaželene posledice
tovrstnih toplotnih mostov.

Hladne elemente, ki morajo biti spojeni z ogrevanim delom stavbe, sidramo z nerjavečim jeklom preko toplotne izolacije FIBRANxps, ali 
pa uporabimo posebne namensko izdelane sidrne elemente.

Da se toplotnim mostovom ognemo, moramo paziti,
• da na celotnem ovoju ogrevanega dela stavbe ne prekinemo toplotne izolacije,
• da spojni del med ogrevanim in neogrevanim delom stavbe izvedemo preudarno, z brezhibno nosilnostjo in trajno toplotno  
  izolativnostjo.

– Betonske elemente izven oboda ogrevanega dela stavbe, ki so izdelani na mestu samem, sidramo z armaturo, ki je puščena iz objekta. 
Trajen spoj se izvede s kombinacijo nerjaveče armature, ki jo navarimo za območje v toplotni izolaciji FIBRANxps.
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Detajl 3 - Pritrjevanje montažnih elementov, kot je npr. montažni svetlobni jašek, izvedemo po navodilih proizvajalca. Pazljivo tesnimo preboj, ki smo ga povzročili 
zaradi sidranja ter toplotno izoliramo del stavbe od hladne konstrukcije svetlobnega jaška.

1. AB plošča
2. FIBRANxps 300
3. FIBRANxpe zvočna  
 izolacija
4. estrih
5. parket
6. zunanji zid
7. hidroizolacija
8. FIBRANxps ETICS 
9. fasadni omet
10. FIBRANxps 300-L
11. odtok padavinske vode
12. svetlobni jašek
13. kovinska rešetka
14. kulir plošče
15. pesek
16. nasutje
17. prodec
18. PU pena
19. trajno elastični kit pod 
 podložnim trakom
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4. Temelji in tla na terenu
Industrijska, delavniška in skladiščna tla kot tudi podi pritličja nepodkletenega objekta ali kleti so izpostavljena obremenitvam in vlagi bolj 
kot ostale talne površine, zato so upravičene zahteve po vgradnji nosilne in nevpojne toplotne izolacije, ki tudi v primeru nepredvidenih 
situacij, kot so poplave, ne izgubijo svoje energijske učinkovitosti in trdnosti. 

Vgraditev talnega ogrevanja na trdno toplotno izolacijsko podlago je zanesljiva in učinkovita rešitev. Zaradi tanjše plasti cementnega es-
triha nad ogrevalnim sistemom je učinek ogrevanja tal izredno hiter, trajna toplotno izolacijska podlaga ustrezne debeline pa zmanjšuje 
toplotne izgube skozi tla. Pri nizkoenergijski gradnji se toplotno ogrevanje učinkovito izvaja v temeljni plošči, pod katero je nameščena 
projektirana debelina toplotne izolacije. 
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1. keramične ploščice
2. estrih s talnim ogrevanjem
3. FIBRANxpe zvočna  
 izolacija - tesnilna folija
4. FIBRANxps 300-L
5. hidroizolacija
6. talna plošča
7. gramozni tampon
8. zemlja

Talno ogrevanje v talni konstrukciji na terenu

Detajl 6 - Izvedba talnega ogrevanja na FIBRANxps 300-L.

Zaščita temelja in talne plošče

Detajl 4 - Zaščita temelja in talne plošče skladišnega objekta. Izvedba hidroizolacije pred polaganjem toplotne izolacije FIBRANxps 300-L.

1. notranji omet
2. zunanji zid
3. parket
4. estrih
5. FIBRANxpe zvočna
 izolacija
6. FIBRANxps 300-L
7. hidroizolacija
8. talna plošča
9. gramozni tampon
10. zemlja
11. armiran beton
12. FIBRANxps 300-L
13. pesek za izravnavo
14. kulir plošče
15. finalni sloj cokla
16. FIBRANxps ETICS
17. fasadno sidro
18. fasadni omet

Zaščita industrijske talne plošče

1. AB talna plošča 
2. PE folija
3. FIBRANxps 500-L
4. hidroizolacija
5. podložni beton
6. gramozni tampon
7. zemlja

Detajl 5 - Toplotna zaščita industrijske talne plošče s FIBRANxps 500-L. V primeru neravne površine za izravnavo lahko uporabimo mivko.
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Priporočene debeline toplotnih izolacij

Če je toplotna izolacija FIBRANxps namenjena le kot zaščita hidroizolacije neogrevanih prostorov in preprečitev pojava kondeza, vgradimo manjšo debe-
lino izolacijskih plošč. Predvsem pri stanovanjskih hišah se kletni prostori lahko s časom spremenijo v bivanjske ogrevane prostore, zato je priporočljivo 
tudi pri neogrevanih kleteh vgraditi toplotno izolacijo v debelini po veljavnem Pravilniku**.
 * Debelina toplotne izolacije s toplotno prevodnostjo λ

D
= 0,035 W/mK, oziroma maximalna toplotna prehodnost po pravilniku, je navedena za lokacijo s tempe-  

 raturnim primanjkljajem (TP) 3300, npr. Ljubljana.
** Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES) v veljavi od 1. 7. 2010 objavljen v Ur. l. RS, št. 52/2010

Minimalne orientacijske debeline, preračunane glede na  
veljaven Pravilnik**: 
• streha 20 cm Umax < 0,20 W/m2K
• fasada and fasadni cokel 12 cm Umax < 0,28 W/m2K
• stena proti terenu 10 cm Umax < 0,35 W/m2K
• plošča na terenu 12 cm Umax < 0,30 W/m2K
• temeljna plošča 12 cm Umax < 0,30 W/m2K

Minimalne priporočene debeline:
• streha 30 cm
• fasada in fasadni “cokel” 20 cm
• stena proti terenu 18 cm
• temeljna plošča 20 cm

Projektirana debelina toplotne izolacije je odvisna:
• od želene stopnje* toplotne zaščite,
• od sestave konstrukcijskega sklopa oz. njegove toplotne prehod-

nosti “U-vrednosti”,
• od želenega ugodja bivanja,
• od želene energijske učinkovitosti celotne stavbe oz. rabe ener-

gij e za ogrevanje oziroma za ohlajevanje, ki se preračuna s  
programom ArchiMAID,

• od klimatskih razmer. 

Nizkoenergijska gradnja narekuje uporabo temeljne plošče.  >>>>>>>>>>>>>>>>>>

Zakonodaja v naši državi je iz leta v leto strožja, saj nujno spremlja globalne evropske smernice. Graditelji zakonodajo večinoma upoštevajo 
ne le zaradi zmanjšanja rabe energije in manjših stroškov, pač pa tudi zaradi ekološke osveščenosti tako investitorjev kot bodočih upo-
rabnikov ter želenega ugodja bivanja. Drastične klimatske spremembe, katerim smo priča v zadnjih letih, potrjujejo realnost napovedi in 
upravičenost skrbi za ENERGIJSKI ŠČIT ter s tem za energijsko neodvisnost stavb.

Evropska direktiva o energetski učinkovitosti stavb (Energy Perfor-
mance of Building Directive oz. na kratko EPBD) navaja, da je skoraj 
nič-energijska gradnja obvezna za vse javne stavbe po letu 2018 ter 
po letu 2020 tudi za vse ostale stavbe, kar pomeni, da se bo energij-
ska učinkovitost stavb močno povečala. 

Energetska izkaznica določa energijski razred stavbe in je obvezna 
pri vsakem prometu z neprimičninami. Da bi obdržali določeno 
raven vrednosti sedaj grajenih stavb tudi po letu 2018 oz. 2020, 
nepremičninski strokovnjaki svetujejo vgradnjo učinkovitejših to-
plotnih izolacij ali vgradnjo večjih debelin in s tem doseganje nižjih 
toplotnih prehodnosti (U-vrednost), kot je minimalno predpisano 
s trenutno zakonodajo. Že leta 2015 se bo slovenska zakonodaja 
ponovno zaostrila, da preskok na osvojitev zakonitosti gradnje skoraj 
nič-energijske objekte v letu 2018 ne bo prevelik. 

Za poenostavitev so podane orientacijske debeline toplotnih izolacij 
s toplotno prevodnostjo λ

D
= 0,035 W/mK. Če so toplotne prevod-

nosti večje, je potrebna večja debelina toplotne izolacije.

Orientacijske debeline skoraj nič energijske stavbe:
• streha od 30 cm do 45 cm
• fasada in fasadni “cokel” od 20 cm do 30 cm
• stena proti terenu od 18 cm do 30 cm
• temeljna plošča od 20 cm do 30 cm
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Debeline* toplotne izolacije 
  masivno grajenih stavb:



Ob načrtovanju stavbe z zelo nizko rabo energije je ključnega pomena zmanjšanje toplotnih izgub.
S temeljenjem na pasovnih temeljih je “skoraj nič-energijske hiše” zaradi izgub skozi betonsko maso temeljev praktično nemogoče iz-
vesti, zato se načrtovalci nizkoenergijskih stavb po vsej Evropi odločajo za toplotno izolirane temeljne plošče, kar je novost pri gradnji na 
Slovenskem. 

SKORAJ NIČ-ENERGIJSKA HIŠA

Nizkoenergijska gradnja, ki se v celotni Evropi intenzivno uveljavlja tako z novogradnjami kot tudi ob sanacijah stavb, se preusmerja v 
“skoraj nič-energijsko gradnjo”. Kar je nekdaj bila domena posameznih entuziastov, zdaj postaja resničnost. 

Nizkoenergijske stavbe, predvsem pa skoraj nič-energijske stavbe, imajo stroge zahteve gradnje, kot so 
med drugim minimalne toplotne izgube in maksimalen izkoristek toplotnih dobitkov, na kar vpliva: 

• debelina ustrezne toplotne izolacije,
• natančno načrtovane sestave konstrukcijskih sklopov z vsemi detajli in napotki za izvedbo,
• natančna izvedba toplotne zaščite celotnega ovoja stavbe brez toplotnih mostov,
• arhitektonska zasnova stavbe in orientacija objekta,
• zrakotesnost stavbe,
• prezračevanje z vračanjem toplote zraka (rekuperacija tolplotne energije iz zraka).

Na učinkovito zaščito stavbe poleg natančne vgradnje seveda najbolj vpliva debelina ustrezne in natančno vgrajene toplotne izolacije. 
Ker pa na toplotno bilanco stavbe poleg v prvem odstavku naštetih pogojev vplivajo prav vsi sestavni deli stavbe (tako ovoj stavbe 
kot notranje konstrukcije), so debeline izolacij konstrukcijskih sklopov za posamezno stavbo lahko različne. Debelino izolacije izberemo 
glede na želeno energijsko učinkovitost stavbe. 

toplotna bilanca stavbe = toplotne izgube - toplotni dobitki

10



Temeljenje nizkoenergijskega objekta

Prednosti tovrstne zaščite:
 • hitra in cenovno optimalna izvedba,
 • trajna toplotna zaščita brez toplotnih mostov,
 • akumulacija toplote v betonski masi temeljne plošče,
 • večja potresna varnost.
Temeljenje s temeljno ploščo je na prvi pogled nenavadna rešitev tako za statika kot za investitorja. Ko pa se naredi analiza količine zah-
tevnosti dela, porabe materiala, porabe časa, globine izkopa, površine opaževanja ter nenazadnje energijske učinkovitosti, tudi finančni 
rezultati govorijo v prid temeljni plošči.

5. Toplotna izolacija pod temeljno ploščo

Namestitev inštalacij v vertikalni smeri, utrditev in izravnava terena, na kate-

rega kasneje položimo prvi sloj izolacije FIBRANxps 400 - L.

Namestitev inštalacij v sloj toplotne izolacije FIBRANxps v predhodno izdelane 

utore.

Usmeritev pri projektiranju
Neprekinjen toplotni ovoj stavb brez toplotnih mostov pri dobro izvedenih nizkoenergijskih stavbah (pasivnih, skoraj nič-energijskih 
hišah) zagotavlja le toplotna izolacija nameščena tudi pod temelji objektov, kar je v praksi izvedljivo s temeljenjem na temeljnih ploščah. 
S to rešitvijo maksimalno omejimo toplotne izgube skozi konstrukcije v zemlji, zato je pri skoraj nič-energijskih hišah tovrstno temeljenje 
verjetno edina ustrezna možnost. 

Če je stavba zasnovana tako, da je v primeru potresa dovoljen manjši zdrs, na inštalacijskih vodih lahko pride do poškodb. V tem primeru 
se predvidijo potresno varni inštalacijski vodi (fleksibilne cevi, okljuki, dvojne cevi…). Vse inštalacijske preboje, ki predstavljajo oslabitev v 
toplotnem ovoju (toplotni most), je potrebno natančno toplotno izolirati.

A. Priprava terena in inštalacijska dela

B. Toplotna izolacija temeljne plošče

Za zagotovitev stabilnosti objekta ter učinkovite toplotne zaščite izpod temeljne plošče izberemo ustrezen tip toplotne izolacije 
(str. 3) z naslednjo kombinacijo tehničnih in fizikalnih lastnosti:

• čim nižja toplotna prevodnost materiala in ustrezna debelina toplotne izolacije,
• zahtevana tlačna trdnost glede na dolgotrajne obremenitve, 
• najnižji razred dolgotrajne vodovpojnosti tako pri difuziji kot pri potopitvi,
• zagotovljena odpornost na zmrzovanje,
• ustrezno dovoljenje za uporabo v zemlji oz. izpod temeljne plošče (npr. dovoljenje nemškega inštituta DIBt).

Navedenim zahtevam ustrezajo toplotne izolacije FIBRANxps 300-L, FIBRANxps 400-L, FIBRANxps 500-L, FIBRANxps 700-L. 

11

V Sloveniji, kjer je večina lokacij potresno ogroženih in je nujna potresno varna gradnja, smemo zaradi preobremenitev tal v času potresa uporabiti plošče 
deklariranih tlačnih trdnosti najmanj 400 kPa, kar potrjuje raziskava VARNOST PASIVNIH HIŠ PRI POTRESU, mag. Edo Wallner 2007. FIBRANxps 400-L je to-
plotna izolacija, ki ustreza obremenitvam stanovanjskih hiš do treh etaž ali tlorisno večjim objektom, kot so vrtci, šole, športne dvorane… Pri masivnejših 
oz. višjih objektih z neugodnimi gabariti uporabimo trdnejšo XPS izolacijo kot npr. FIBRANxps 500-L ali FIBRANxps 700-L. Ustrezna odločitev se poda s 
strani strokovnjakov za potresno varnost na osnovi analize gabaritov in mase objekta. Informacije: nasvet@fibran.si
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E. Namestitev tesnilnega sloja 
Tesnilni sloj (npr. PE folija) preprečuje odtekanje cementnega 
mleka iz betonske mešanice. V primeru, da so plošče natančno 
položene, tesnilna folija ni potrebna, prav tako ne v primeru ben-
tonitne hidroizolacije (detajl 8).

D. Opaž temeljne plošče 
Hidroizolacija se lahko namesti tudi po postavitvi opaža, tako hori-
zontalni kot vertikalni del, ki se ga pred betonažo začasno pritrdi 
na opaž plošče. Če toplotno izolacijo polagamo dvoslojno, potem 
drugi sloj FIBRANxps lahko položimo v opaž (detajl stran13).

Možnosti izvedbe kombinacij toplotne izolacije in zaščite pred 
vlago pod temeljno ploščo:

a.) hidroizolacija pod toplotno izolacijo,
b.) hidroizolacija nad toplotno izolacijo,
c.) hidroizolacija med dvema slojema toplotne izolacije,
d.) hidroizolacija na temeljni plošči.

C. Hidroizolacijski sloj in toplotna izolacija

Detajl 7 - Zaradi pravila raznosa obtežbe se odločamo za stopničasto gradnjo, kot je prikazano v detajlu. Priprava toplotno izolacijske podlage stanovanjskega objekta.

a.) Hidroizolacije pod toplotno izolacijo temeljne plošče

b.) Hidroizolacije nad toplotno izolacijo temeljne plošče 

Detajl 8 - Bentonitna (glinena) hidroizolacija položena na FIBRANxps 400-L pred betoniranjem temeljne plošče šolskega objekta.

12

Polaganje samolepilne hidroizolacije na toplotno izolacijske plošče FIBRANxps 400-L.
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Kakovost hidroizolacije in natančnost izvedbe pod nivojem tere-
na sta izjemnega pomena, saj sanacije skorajda niso možne, ozi-
roma so izjemno drage. Izbiramo uporabi ter klimatskim pogojem 
primerne hidroizolacije. 

1. keramične ploščice
2. estrih
3. FIBRANxpe zvočna
 izolacija - penjena folija
4. AB temeljna plošča
5. PE tesnilna folija
6. FIBRANxps 400-L
7. hidroizolacija
8. podložni beton
9. gramozni tampon
10. zemlja
11. FIBRANfiter SF 32
12. prodec
13. notranji omet
14. zunanji zid
15. FIBRANxps ETICS
16. fasadni omet

1. keramične ploščice
2. estrih
3. FIBRANxpe zvočna
 izolacija - penjena folija
4. AB temeljna plošča
5. hidroizolacija
 - bentonitna
6. FIBRANxps 400-L
7. podložni beton
8. gramozni tampon
9. zemlja
10. FIBRANxps 300-L
11. FIBRANfiter SF 32
12. prodec
13. notranji omet
14. zunanji zid
15. hidroizolacija 
16. FIBRANxps ETICS
17. fasadni omet
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Opomba:
Posamezne faze gradnje temeljne plošče nizkoenergijskih stavb so podrobneje opisane na spletni strani www.fibran.si 

c.) Hidroizolacija med dvema slojema toplotne izolacije

Detajl 9 - Hidroizolacija med dvema slojema izolacije FIBRANxps 400-L. Nameščanje trikotne letve, s katero ublažimo lome vertikalne bitumenske hidroizolacije.

Hidroizolacija, zaščitena med dva sloja toplotne izolacije, zagotav-
lja trajno zaščito proti vlagi. Kadar polagamo hidroizolacijsko plast na 
polistirensko toplotno izolacijo, izberemo samolepilne bitumenske 
hidroizolacijske trakove ali pa membrane, ki jih spajamo s toplim 
zrakom. Za slovenske klimatske razmere, kjer se zimske temperature 
spustijo tudi pod -10 °C, so primerne elastomerne bitumenske hid-
roizolacije ( E ) (detajl 9). 

V primeru, da se uporabi glinena hidroizolacija (detajl 8), se le-ta na-
mesti nad toplotne izo lacijske sloje. Glina odreagira z vodo iz betona 
in pod vplivom teže nastane naravna glinena hidroizolacijska plast. 
Posebno pozornost pa je ob tem potrebno nameniti spoju med hori-
zontalno in vertikalno hidroizolacijo.

Uporaba PVC v direktnem kontaktu s polistireni ni dovoljena. Med po-
livinilkloridne membrane in polistirenske plošče se obvezno namesti 
ločilni sloj.

Samolepilna hidroizolacija med dvema slojema izolacije FIBRANxps 400-L. 

Detalj 10 - Bitumenska hidroizolacija na temeljni plošči podkletenega objekta. Toplotna izolacija FIBRANxps 400-L pod temeljno ploščo.

1. keramične ploščice
2. estrih
3. FIBRANxpe zvočna  
 izolacija
4. FIBRANxps 300-L 
5. hidroizolacija 
6. AB temeljna plošča
7. FIBRANxps 400-L
8. podložni beton
9. gramozni tampon
10. zemlja
11. zunanji zid
12. notranji omet 
13. FIBRANfiter SF 32
14. prodec
15. pesek
16. drenažna cev

d.) Hidroizolacija na temeljni plošči

. . . in temeljna podlaga je pripravljena za gradnjo nizkoenergijske stavbe. 

F. Vgradnja armirane betonske temeljne plošče…
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1. keramične ploščice
2. estrih
3. FIBRANxpe zvočna izolacija
4. AB temeljna plošča
5. FIBRANxps 400-L
6. Hidroizolacija
7. FIBRANxps 400-L
8. podložni beton
9. gramozni tampon
10. zemlja
11. FIBRANxps 300-L
12. FIBRANfiter SF 32
13. prodec
14. notranji omet
15. zunanji zid
16. hidroizolacija
17. FIBRANxps ETICS
18. fasadni omet



Konstrukcije v stiku z zemljo, ki so izpostavljene zmrzali:

• plitvo temeljene stavbe,
• zunanji bazeni,
• podzemni transportni in inštalacijski kanali,
• dovozne mostne rampe,
• transportne poti na močvirnatem terenu,
• ploščadi na terenu,
• mostni in daljnovodni stebri...

Zaščita zemljine v coni zmrzovanja

Pri nepodkletenih objektih se pasovne ali točkovne temelje poglobi najmanj do cone zmrzovanja (v Sloveniji od 70 do 120 cm, odvisno od 
klimatskih podatkov lokacije). Ciklusi zmrzovanja in odtaljevanja ter posledično nabrekanje zemljine do globine cone zmrzali namreč lahko 
povzroči premike in poškodbe na objektu. Temeljna plošča nepodkletenih objektov je lahko kljub temu locirana plitveje od globine zmr-
zovanja, vendar se mora ob tem zemljina izven oboda stavbe zaščititi s toplotno izolacijo FIBRANxps 300-L v horizontalni ali vertikalni smeri 
po standardu EN ISO 13793.

Detajl izvedbe toplotne zaščite zemljine pod temeljno ploščo

Detajl 11 - Nosilno zemljino pod plitvo temeljenim objektom zaščitimo z razširjenim prvim slojem toplotne izolacije FIBRANxps izven oboda stavbe, medtem ko je 
drugi sloj položen v opaž temeljne plošče.

Ohranjanje nosilnosti in trenja zemljine

Stebri daljnovodov so poleg t.i. koristne obtežbe kablov oz. žic obre-
menjeni še s snegom, vetrom ter temperaturnimi vplivi, pa tudi 
neenakomernimi posedki slabše nosilnih tal, zato temeljenje zah-
teva posebno pozornost. Ciklično zmrzovanje in odtaljevanje zem-
ljine lahko oslabi njeno nosilnost v vseh smereh, spremeni trenje 
zemljine, ki je pri tovrstnih točkovno temeljenih vitkih konstrukci-
jah izjemnega pomena. Pred zmrzovanjem zemljino okoli temeljev 
toplotno zaščitimo s toplotno izolacijo FIBRANxps v zadostni širini 
odvisno od globine cone zmrzovanja na posamezni lokaciji.
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II. ZAŠČITA ZEMLJINE PROTI ZMRZALI

1. AB plošča
2. tesnilna folija
3. FIBRANxps 400-L
4. samolepilna hidroizolacija
5. podložni beton
6. gramozni tampon
7. zemlja
8. opaž



FIBRANxps toplotna izolacija za ekstremne obremenitve ohranja toploto zemlje in v zimskem času onemogoča zmrzovanje in s tem 
preprečuje nabrekanje in sesedanje zemljine v letnih ciklusih zmrzovanja in odtaljevanja. Ravno nasproten učinek dobimo z izolacijo 
pretežno zamrznjene zemljine v letnem obdobju. Izolacija prepreči odtaljevanje v globini v izogib zmanjšanju nosilnosti posledično 
razmočene zemljine, (kar pa v naših toplejših krajih ne pride v poštev). Namen toplotne izolacije je kontrolirati prehod toplote oz. hladu. 

Za zaščito pred zmrzovanjem zemljine uporabljamo trdne toplotno izolacijske plošče FIBRANxps z deklarirano tlačno trdnostjo od 300 do 
700 kPa, s kombinacijo tehničnih karakteristik za trajno učinkovit ENERGIJSKI ŠČIT vodi in vlagi izpostavljenih konstrukcij. Zaprta celična 
struktura FIBRANxps toplotno izolacijskih plošč, ki se doseže s procesom ekstrudiranja, namreč skorajda povsem prepreči vpijanje vode, 
s čimer toplotno izolacijski material ohrani predvidene izolacijske lastnosti in zagotavljajo trajno učinkovit ENERGIJSKI ŠČIT vodi in vlagi 
izpostavljenih konstrukcij. 

Zaprta celična struktura znotraj FIBRANxps toplotno izolacijskih plošč in njena povsem zaglajena površina, ki se doseže v procesu ek-
strudiranja, onemogoča vpijanje vode, s čimer tovrstna toplotna izolacija ohrani predvidene toplotne izolacijske lastnosti.

Zaščita voznih površin in plitvo temeljenih ploščadi pred posledicami zmrzovanja podlage
Toplotna izolacija zemljine pomeni zaščito plitvo temeljenih konstrukcij ali ploščadi pred poškodbami, ki nastanejo zaradi izmeničnega 
zmrzovanja ter odtaljevanja oz. posledičnega nabrekanja in sesedanja zemljine.

Toplotno izolacijske plošče FIBRANxps ustrezne tlačne trdnosti namestimo direktno pod potencialno ogrožene površinske konstrukcije z 
dodatkom protizmrzlinske zaščite v horizontalni ali vertikalni smeri na obodu konstrukcije.

1. AB plošča
2. FIBRANxps 300-L 
2A. FIBRANxps 300-L
3. pesek
4. gramozni tampon
5. zemlja
6. asfalt

Detajl 12 - Vertikalna toplotna zaščita zemljine (2A) ob nosilni ploščadi z izolacijo FIBRANxps 300-L.

Detajl izvedbe plitvo temeljene plošče

Horizontalna toplotna zaščita zemljine (2) s FIBRANxps 300-L  
pod temeljno ploščadjo.

Toplotna zaščita tal letališkega hangerja s FIBRANxps 700-L.

15

6
1

2

3

5

4

3

2A



FIBRAN d.o.o.  Novo mesto
proiz vodnja  i zo lac i j sk ih  mater ia lov  d.o.o.

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 
 prodaja@f ibran .s i
 nasvet@f ibran .s i

www.f ibran .s i

0100  Katalog Proizvodov

0111  obrnjene ravne strehe

0130  Fasade

0150  KonstruKcije v stiKu z zemljo

0150
 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

 | 
12

/ 2
01

2


