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IZBOLJŠANJE TOPLOTNE ZAŠČITE OVOJA ZGRADBE  

V določenih primerih je vgradnja toplotne izolacije na notranji strani zidu edini 
spremenljiv način izboljšanja bivalnih razmer. Izvedba notranje toplotne 
izolacije je tudi smiselna tudi na površinah tistih notranjih zidov, ki mejijo na 
prostore s slabim ogrevanjem, ali take, ki se ne ogrevajo (hodniki, stopnišča, 
shrambe, garaže, itd).  

Za dobro počutje v prostoru je pomembno, da imajo obodne površine 
prostora in tudi zunanji zidovi čim višjo površinsko temperaturo. V prostoru, kjer 
temperature obodnih površin niso ustrezne, se ne počutimo dobro, čeprav je 
temperatura zraka v predpisanih mejah. Če so površinske temperature na 
zidovih nižje od 13°C, se pri normalni vlagi in zunanji temperaturi zraka - 15°C 
pojavi še plesen na stikih sten s stropom ali tlemi ter tudi za pohištvom, ki se 
tesno prilega zunanjim stenam. Ker zunanji zidovi predstavljajo pri običajnih 
stanovanjskih hišah po obsegu največje izpostavljene površine, jih moramo 
primerno toplotno zaščiti. 

Pri sanaciji površin obodnih konstrukcij oziroma vgradnji toplotne izolacije zato 
ne gre samo za prihranek energije, temveč tudi za fiziološki vidik - vidik bivanja 
oziroma ugodnega počutja. V sestavku je prikazana sanacija zunanjega zidu 
- stene bivalnega prostora, kjer je ležišče nameščeno ob zunanji steni in slabo 
toplotno izolirano.   

 A. Toplotna izolacija na notranji strani zidu in vgradnja obloge 

S toplotno izolacijo na notranji strani se precej spremenijo osnovne 
karakteristike zidu v fizikalnem pomenu, pri tem pa se dosega enaka toplotna 
prehodnost zidu kot pri toplotni izolaciji z zunanje strani. Prav tako dosežemo 
enake površinske temperature notranjih stenskih površin. Prostor se hitro 
ogreje, se pa temu primerno, tudi hitreje ohladi. Pri gradnji toplotne izolacije z 
notranje strani lahko pohištvo nameščamo ob zunanje stene, ne da bi tvegali 
pojav  plesni. Na sliki št.1 je prikazana namestitev ležišča ob zunanji steni, ki je 
slabo toplotno izolirana.  

Zamenjava pozicije ležišča in namestitve ob notranji steno bi bila tudi možna 
rešitev, vendar je v tem primeru potrebno omare postaviti ob zunanje stene. 
Zaradi slabega kroženja zraka ob steni, lahko  pride do pojava plesni. 
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 B. Izračun toplotnih difuzijskih karakteristik obstoječe stene   

Preden se lotimo sanacije zidu je smiselno preveriti difuzijske karakteristike 
obstoječe stene. Izračun izvedemo po veljavnem standardu SIST ISO 1025. Za 
izračun, ki je prikazan v tabeli št.1 je upoštevana zunanja temperatura - 10°C.   

 TABELA ŠT.1. Sestava konstrukcije obstoječe stene :  

slo
j 

material debelin
a 

(cm) 

gostot
a 

kg/m3

spec.to
p. 

J/kgK 

top.pre
v. 

W/mK 

dif.u
p. 

masn.vl
.   % 

maks.m
.v 

% 
1 cem.ap.malt

a 
2 1700 1050 0,85 15 2,0 5,0 

2 opečni blok 
1400 

29 1400 920 0,61 6 2,2 5,0 

3 plem.fas.mal
ta 

5 1850 1050 0,70 15 2,7 5,7 
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Tnot  = 22°C……….. rel.vlažnost  60% 

Tzun = - 10°C………..rel.vlažnost  90%  

Izračuna toplotna prehodnost, brez upoštevanja toplotnih mostov znaša U = 
1,35 W/m2K >0,6 W/m2K 

Konstrukcija ne ustreza veljavnim standardom za toplotno prehodnost. 

 Izračun difuzije vodne para:  

�        gostota vstopa v konstrukcijo:                  0,360 g/m2

�        gostota izstopa iz konstrukcije:                 0,137 g/m2

�        količina kondenzirane vodne pare:            0,223 g/m2

�        količina kondenzata po 60 dneh navlaževanja:   320,98 g/m2

�        povečanje vsebnosti vlage:                  0,459 % 

�        izračunana vsebnost vlage:                  2,659 % 

�        dovoljena vsebnost vlage:                    5,0 % 

�        gostota dif.toka v obdobju izsuševanja:        0,816 g/m2

�        čas, potreben za izsušitev konstrukcije:         21,3 dni 

�        največji, dovoljeni čas, potreben za izsušitev:   60 dni 

  

Kondenzacija nastopi v ravnini 3. 

Navlaževanje je v dovoljenih mejah. 

Izsuševanje je v dovoljenih mejah. 

 Iz izračuna je razvidno, da konstrukcija ustreza veljavnim standardom za 
difuzijo.  
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C. Sanacija obstoječe stene z vgradnjo toplotne izolacije  

 
Vgradnja toplotne izolacije z notranje strani v veliko primerih lahko pomeni 
tudi neugodnost, ker se z njo in oblogo zmanjšujejo tlorisne površine prostorov. 
Zaradi teh razlogov se običajno izdelujejo čim tanjša stenske obloge. Za 
obloge notranjih stenskih površin oziroma njihovih toplotnih izolacij 
uporabljamo lesene plošče (iverice), deske na pero in utor ali tanke mavčno - 
kartonske plošče debeline 10 do 15 mm. Običajna debelina toplotne izolacije 
znaša 5 cm. Manjše debeline so lahko problematične, ker je potrebno 
upoštevati tudi debelino oziroma širino odmika lesenih letev od zunanjega 
zidu. Te letve tvorijo konstrukcijo za pritrjevanje oblog in tudi za pritrjevanje 
parne zapore. Omenjeni odmik znaša 1 do 2 cm, med letve se vstavijo lamele 
iz mineralne volne, da se onemogoči stik lesa s površino zunanjega zidu, kar bi 
predstavljalo toplotni most. Na sliki št.2 sta prikazana dva načina vgradnje 
obloge na toplotno izolacijo. V prvi varianti je za oblogo uporabljena mavčno 
- kartonska plošča debeline 15 mm, v drugi varianti pa je za oblogo 
uporabljena obloga iz lesa. Debelina toplotne izolacije iz mineralne volne 
znaša 5 cm. 
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Pri oblaganju sten s toplotno izolacijo na notranji strani se lahko pojavi tudi 
neugodnost, da se na stikih že saniranih sten s površinami, ki so le linijsko 
izpostavljene zunanjim vplivom (notranje stene, stropi, podi) pojavi 
kondenzacija vodne pare. Ti stiki so še vedno predstavljajo pasove z precej 
nizkimi površinskimi temperaturami (slika št.3). 

 
Rešitev tega problema oziroma izboljšana varianta  je prikazano na sliki 4 . Na 
stiku sanirane stene s stropom se vgradi tanjši sloj toplotne izolacije (lamele iz 
mineralne volne debeline 1 do 2 cm), obloga pa je ponavadi iz lesa. 
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Pri vgrajevanje toplotnih izolacij na notranji strani je posebno pomembna 
izvedba parnih zapor oziroma parnih ovir. Vgrajevanje parne zapore namesto 
parne ovire je odvisna od tipa zunanje stene (zidu), kot tudi klimatskih razmer, 
v katerih je objekt postavljen ter tudi klimatskih pogojev v samih prostorih 
objekta. Natančen izbor materiala je zato možen le z izračunom difuzijskih 
karakteristik glede na omenjen pogoje. Za splošno orientacijo velja naslednje 
pravilo ali napotek: Čim bolj nepropustna za paro je zunanja konstrukcija 
objekta, na katero je z notranje strani vgrajena toplotna izolacija in čim bolj 
nepropusten za paro je material toplotne izolacije, tem večji difuzni upor 
mora nuditi sloj pred toplotno izolacijo proti prostoru oziroma oblogi. 

Oblaganje sten z notranje strani je tudi možno z kaširanimi ploščami 
(RIGITERM). Te plošče iz mavca imajo že vgrajeno toplotno izolacijo iz 
mineralne volne ali polistirenske pene. Zaradi preprečevanje kondenza 
moramo za mavčno ploščo vgraditi parno zaporo. 

Plošče je možno pritrditi na konstrukcijo iz lesenih letev 30/50 mm ali pa se 
konstrukcija izdela iz posebnih kovinskih UW ali CD profilov. Dodatno lahko 
mavčne plošče lahko spajamo tudi s kitanjem ali zaščitnimi trakovi. 

 Zaradi višjega specifičnega upora polistirena (stiropora) pri prehodu pare 
načeloma ne potrebujemo parne zapore, kadar oblagamo zidove, ki dobro 
prepuščajo pare (zidani zid iz normalne opeke). Pri za paro nepropustnih 
materialih, iz katerih je zgrajena masivna stena  

(beton, klinker, naravni kamen) in ko je na zunanji strani za paro nepropusten 
omet, pa se parni zapori ne moremo izogniti. Kot parne ovire se uporabljajo Al 
folije in tudi polietilenske folije. Pri kaširanih ploščah RIGITERM so lahko Al folije 
oziroma polietilenske folije na natronskem papirju že vgrajene. Z vgradnjo 
mavčno kartonskih plošč na masivno steno dosežemo tudi poboljšanje 
dušenja zvoka. Poboljšanje je odvisno od oddaljenosti obloge od masivne 
stene in zavisi tudi od mase samih plošč. Za dušilni material v vmesnem 
prostoru je potrebno uporabiti materiale, ki vpijajo zvok (npr.mineralna volna). 

Arhem d.o.o., atelje za arhitekturo, urbanizem, oblikovanje, svetovanje       stran 6 od 8 
 



  WWW.ARHEM.SI  INFO@ARHEM.SI  IZBOLJŠANJE TOPLOTNE ZASCITE OVOJA STAVBE 

Z oblogo v oddaljenosti 5 cm od masivne stene lahko dosežemo poboljšanje 
dušenja zvoka za 15 dB.  

 Difuzijski izračun za sestavljeno konstrukcijo je prikazan v tabeli št.2. Pri 
izračunu je upoštevana klasična mavčno kartonska plošča debeline 15 mm in 
toplotna izolacija iz mineralne volna debeline 5 cm.  

 TABELA ŠT.2. Sestava konstrukcije toplotno izolirane stene :  

slo
j 

material debelin
a 

(cm) 

gostot
a 

kg/m3

spec.to
p. 

J/kgK 

top.pre
v. 

W/mK 

dif.up. masn.vl
.   % 

maks.m
.v 

% 
1 mavčno - 

kart.pl. 
1,5 900 840 0,210 12 1,8 5,8 

2 Al folija  0,2  0,020 2700 940 203 800.00
0 

0,0 0,0 

3 mineralna 
volna 

5 18 840 0,040 1 12,5 25,0 

4 cem.ap.mal
ta 

2 1700 1050 0,85 15 2,0 5,0 

5 opečni blok 
1400 

29 1400 920 0,61 6 2,2 5,0 

6 plem.fas.mal
ta 

5 1850 1050 0,7 15 2,7 5,7 
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 Tnot =  22°C……….. rel.vlažnost  60% 

Tzun = - 10°C………..rel.vlažnost  90%  

Izračuna toplotna prehodnost, brez upoštevanja toplotnih mostov znaša U = 
0,485 W/m2K <0,6 W/m2K 

       (konstrukcija ustreza veljavnim standardom za toplotno prehodnost). 

 Izračun difuzije vodne para:  

�        gostota vstopa v konstrukcijo:                0,005 g/m2

�        gostota izstopa iz konstrukcije:               0,005 g/m2

 Ni kondenzacije 

Navlaževanje je v dovoljenih mejah. 

Izsuševanje je v dovoljenih mejah. 

  Iz izračuna je razvidno, da konstrukcija ustreza veljavnim standardom za 
difuzijo.  

  

Stenska obloga je lahko tudi masivna - zidana in se običajno izdela iz raznih 
zidakov ali opečnih plošč. Pri takšni izvedbah je potrebno, da je obloga na 
ustrezen način povezana s steno, predvsem zaradi tega, da ne pade v 
prostor  v primeru potresa.                                                    

                                                                                                                                      
Bojan Grobovšek 

 

Arhem d.o.o., atelje za arhitekturo, urbanizem, oblikovanje, svetovanje       stran 8 od 8 
 


	 A. Toplotna izolacija na notranji strani zidu in vgradnja obloge 

