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TOPLOTNA ZAŠČITA OVOJA STAVBE 
  

Vsi vemo, da dobro izolirana hiša oziroma toplotna zaščita zgradbe pomeni 
velik prihranek energije pozimi, poleti pa nas zaščiti pred pregrevanjem. 
Toplotna zaščita zajema tudi vse ukrepe, ki zmanjšujejo neugodne vplive 
zunanje klime na temperaturne in razmere glede vlage v zgradbi ob 
minimalni porabi energije. Z manjšo porabe energije za ogrevanje 
zmanjšujemo tudi količino okolju škodljivih snovi, ki se sproščajo pri ogrevanju. 
Pri vseh teh ukrepih pa moramo stanovalci imeti primerno bivalno okolje, saj je 
prijetno počutje v bivalnem prostoru eden najpomembnejših dejavnikov. 
Ustrezna toplotna zaščita celotne zgradbe, zagotavlja tudi večjo trajnost 
zgradbe, saj preprečuje prevelike temperaturne obremenitve v gradbenih 
konstrukcijah ter poškodbe zaradi vpliva zračne vlage.  

Pri načrtovanju toplotne izolacije je potrebno zgradbo vedno obravnavati kot 
celoto, zato moramo poleg zunanjih sten primerno izolirati še medetažne 
konstrukcije in streho. Pri tem je pomembno: lokacija in orientacija zgradbe, 
razvrstitev prostorov in temperatura v njih, sestava in lastnosti obodnih 
konstrukcij, velikost in zračna tesnost oken, prezračevanje in navlaževanje 
konstrukciji. 

Pri stanovanjskih zgradbah predstavljajo zunanje stene velik del celotnih 
obodnih površin. Delež toplotnih izgub skozi obodne površine je za 
posamezne tipe stavb različen. Največ toplotnih izgub nastaja pri prosto 
stoječih zgradbah. Ocenjene približne vrednosti za prosto stoječo dvoetažno 
zgradbo znašajo od 30 do 40 odstotkov, medtem ko za samo stoječo atrijsko 
zgradbo le 20 do 30 odstotkov. V primeru, da imamo vrstno dvoetažno hišo, 
znašajo ocenjene toplotne izgube obodnih sten 20 do 25 odstotkov ter za 
vrstno atrijsko hišo 12 do 15 odstotkov.  

Sestavek je razdeljen na dva poglavja. V prvem poglavju bodo obravnavane 
enoslojne in večslojne fasade ter prikazana primerjava med njima. Nosilnostne 
primerjave, kot so potresna varnost ipd, članek ne vsebuje, obdelane so 
prvenstveno samo toplotne in fizikalne karakteristike obeh primerjanih 
sistemov.  

Drugo poglavje obravnava način toplotne izolacije za medetažne 
konstrukcije in izolacijo strehe ter najpogostejše napake pri vgradnji toplotne 
izolacije (balkoni, okna, fasadni podstavek ).  
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1. Izolacija oboda zgradbe   

1.1. Izračun toplotne prehodnosti  

Zunanje stene morajo poleg tega, da prenašajo velike mehanske 
obremenitve ter ščitijo notranjost pred padavinami, vlago, nizkimi in visokimi 
temperaturami, zaščititi notranje prostore tudi pred sončnim sevanjem in 
hrupom.  

Za zunanje stene znaša največja dovoljena vrednost toplotne prehodnosti 0,6 
W/m2K.Veljavni standard pa poleg zahtev glede največjih dovoljenih U - 
vrednosti, tudi obvezuje, da se pri zunanji konstrukciji stavb preveri difuzijsko 
navlaževanje. Nepravilna sestava ima lahko za posledico kondenzacijo v 
posameznih plasteh, kar povzroči poslabšanje U - vrednosti ali celo poškodbo 
stene.  

Če želimo izpolniti zahteve navedenega standarda, je potrebno večinoma 
sten dodati toplotno izolacijo. Izjeme so lahko enoslojne stene, kjer je gradivo 
že samo dovolj toplotno izolativno. Takšno gradivo je lahki porobeton 
(siporeks) s toplotno prevodnostjo � = 0,13 W/mK, votličavi opečni blok 
Porotherm (� = 0,22 W/mK ) in drugo. S takšnimi materiali je že pri spremenljivi 
debelini in (30 - 40 cm) ter primernimi zaključnimi ometi mogoče doseči 
ugodne U - vrednosti (0,35 - 0,5 W/m2K). Te stene lahko na zunanji strani 
omečemo tudi z izolacijskimi ometi, ki toplotno izolativnost še povečajo. Za 
omenjena materiala niso primerne dodatne toplotno izolacijske obloge. Pri 
steni iz penjenega betona lahko pride zaradi velike paroprepustnosti do 
kondenzacije in spremljajočih neželenih pojavov (vlaga, plesen itd), zato je za 
takšne stene je potrebno izdelati toplotno - difuzijski izračun in izvedbo 
izolacijskih sistemov prepustiti strokovnjakom. Prav tako je zaščita toplotne 
izolacije s porolitom, ki se pri nas pogosto uporablja, tehnično zelo vprašljiva. 

Pri izvedbi toplotne izolacije se pogosto pojavi vprašanje, ali vgraditi zunanjo 
ali notranjo toplotna izolacija zidu ? V primeru, da uporabimo notranjo 
toplotno izolacijo zidu, ostanejo ti v celoti hladni, saj globoko v notranjosti 
naletimo na temperaturo pod 0 °C (ledišče), kar je razvidno iz skice št.2.  

Pri takšni izvedbi, zidovi ne morejo akumulirati toplote. Ko izključimo ogrevanje 
prostorov, se zidovi zelo hitro ohladijo. 
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Nadaljnja posledica tega je močan vpliv spremembe zunanjih temperatur, ki 
se hitro prenaša po vsej globini zidu in pogosto povzroča spremembe v 
napetosti materiala in razpoke. Pojavijo se tudi toplotni mostovi zaradi 
nepopolne izolacije. 

  

 

  

Pri zunanji toplotni izolaciji (skica št.1) ostaja temperatura ledišča na zunanji 
strani zidu, sam zid pa ima možnost akumulacije toplote. 

Če ogrevamo notranjost zgradbe se ogreva tudi zid. Ko pa gretje izključimo, 
se zid počasi ohlaja in omogoča vzdrževanje izenačene temperature v 
prostoru. Pri zunanji toplotni zaščiti toplotni mostovi niso tako izraženi, saj je 
ogrevanje celotne hiše enakomerno. Razpok, ki so posledica temperaturnega 
skoka v zidu je manj kot v primeru toplotne zaščite z notranje strani.  
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V tabeli št.1. so navedeni najpogosteje uporabljeni materiali in debeline zidu 
ter pripadajoče toplotne prehodnosti za izolirane in neizolirane stene. 

 TABELA ŠT.1 

  

U (W/m2K) 

  

(izolacijski material: mineralna 
volna, polistiren - stiropor � = 
0,41 W/mK) 

  

material zidu 

  

debelina 

  

(cm) 

  

U (W/m2K) 

  

(brez toplotne 
izolacije, 

klasičen omet) 

  

d = 6 cm d = 10 cm 

15 4,90 0,60 0,38 beton 

(2400 kg/m3) 
25 3,90 0,58 0,36 

19 2,52 0,54 0,35 betonski 
votlak 

(1600 kg/m3) 

29 1,83 0,50 0,33 

25 1,95 0,52 0,48 polna opeka 

(1800 kg/m3) 
38 1,45 0,48 0,33 

19 2,00 0,52 0,35 opečni votlak 

(1400 kg/m3) 
29 1,55 0,48 0,33 

  

Če se odločimo za klasično zidan objekt, bomo za zunanji ovoj uporabili 
betonski ali opečni zidak, najpogosteje debeline 19 in 29 cm. Večja debelina 
pomeni večjo statično stabilnost objekta in večjo toplotno akumulacijo v 
bivalnih prostorih. Ker tradicionalni pečni zidak nima dovolj velike toplotne 
izolativnosti, ga moramo obdati z primerno toplotno izolacijo. Da dosežemo U 
- vrednost med 0,35 do 0,5 W/m2K, moramo npr. opečni zidak debeline 19 cm 
obdati z toplotno izolacijo v debelini od 6 do 10 cm, kar je prikazano v tabeli 
št.1.  

Betonske zidake uporabljamo le za izvedbo kletne etaže. Imajo dobre 
statične karakteristike, nimajo pa možnosti akumulacije toplote. Pri prosto 
stoječi enodružinski hiši, ki nima toplotno izoliranih zunanjih kletnih sten in tal 
proti terenu, dosegajo toplotne izgube podkletenega dela tudi do 20 % vseh 
toplotnih izgub zgradbe. Zaradi tega je smotrno, da predvidimo tudi izvedbo 
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zunanje toplotne izolacije kletnih prostorov. Toplotna izolacija obenem ščiti 
hidroizolacijo proti poškodbam. Primerne izolacijske plošče pa tudi ne vpijajo 
vode, so odporne proti zmrzovanju ter omogočajo trajno toplotno 
izolativnost.  

Namesto zidanja z klasičnimi zidaki, lahko uporabimo za zidanje tudi zidake iz 
penjenega betona (Siporex) ali Porotherm zidake.  

Porobeton se že nekaj let uporablja za gradnjo zunanjih zidov kot tudi 
predelnih zidov. Zidaki iz penjenega betona so narejeni iz peska, apna, 
cementa in vode. Zidni bloki z odprtino (vogalniki) so namenjeni za izdelavo 
armirano - betonskih vezi, kjer morajo imeti nosilne stene vertikalne vezi. Imajo 
zelo dobre toplotno izolativne lastnosti, so lažji od tradicionalne opeke, 
vendar moramo biti pazljivi pri vgrajevanju, ker so hidroskopični. To pomeni, 
da niso primerni za vgradnjo mokrih prostorov, na primer za kopalnice. 
Fasadno steno je najprimerneje izolirati s toplotno izolativnim ometom. 

Porotherm zidaki imajo zelo dobre toplotno izolacijske sposobnosti. Zid iz 
takšne opeke ima enako toplotno prehodnost kot dvakrat debelejši zid iz 
tradicionalne opeke. Ker se malta vgrajujejo po sistemu maltnih žepov po 
vertikalni reži in ne vzdolž cele reže, so toplotne izgube znatno manjše (vezna 
malta tako dejansko ni toplotni most). Zaradi takšne vezave je tudi povečan 
tlačna trdnost zidu. Za fasado takšnega zidu je že primeren toplotno izolacijski 
omet. V primeru, da zid iz Porotherm zidakov omečemo z izolacijskim 
ometom, lahko dosežemo zelo dobro toplotno izolativnost. Kakšne so 
pripadajoče U - vrednosti za različne debeline zidu, je prikazano v tabeli št.2.  

TABELA ŠT.2. 

 U (W/m2K) 

(izolacijski omet � = 0,1 W/mK 
na zunanji strani, notranja stran 
neometana) 

 material zidu  debelina 

  

(cm)  

 U (W/m2K) 

  

(neometano, 
Porotherm zidan z 
navadno malto)  

d = 2 cm d = 6 cm 

30 0,65 0,57 0,45 Porotherm  

(� = 0,22 
W/mK) 

38 0,52 0,47 0,39 

30 0,39 0,34 0,28   

Porobeton  

 (� = 0,13 
W/mK) 

37,5 0,32 0,28 0,24 
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 1.b. Difuzija vodne pare v zimskih in letnih pogojih  

Če primerjamo izračunane U - vrednosti za večslojne fasadne sisteme (tabela 
št.1) in masivne sisteme (tabela št.2) ter želimo doseči U - vrednost zidu med 
0,4 in 0,5 W/m2K lahko sestavimo sloje:  

a)       klasični opečni zidak 19 cm in debelina izolacije 8 cm (U = 0,41 
W/m2K), 

b)       Porotherm zidak 38 cm in izolacijski omet debeline 2 cm (U = 0,47 
W/m2K), 

c)       Porobeton 30 cm in navadni omet debeline 2 cm (U = 0,38 W/m2K). 

 Za primer je narejen difuzijski izračun po SIST ISO Upoštevana je zunanja 
temperaturo - 10°C. Izračun dušenja temperature in izračun temperaturne 
zakasnitve novi predpisi o toplotni zaščiti ne vrednotijo več. Rezultati izračuna 
so le informacijski in prikazani v tabeli št. 3.  
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TABELA ŠT.3 

  ZIMSKI POGOJI LETNI POGOJI 
material vlaga 

(%) 

čas sušenja 

(dni) 

Dušenje * 

temperature 

standard > 
15 

Temperaturna 
** 

zakasnitev 

(h) 
Porotherm 38 cm 

izol.omet 2 cm 

  

  

0,5 < 5,8 

  

6 < 60 

  

178 - krat 

  

  

17  

Opečni votlak 19 cm 

polistiren - stiropor 6 cm 

bavalit 0,5 cm 

  

ni kondenzacije 

72 - krat 8,3 

Opečni votlak 29 cm 

polistiren – stiropor 6 cm 

bavalit 0,5 cm 

  

ni kondenzacije 

174 - krat 11,6 

Opečni votlak 19 cm**** 

steklena volna 6 cm 

(dif.upornost 2) 

osnovni omet 1,5 cm 

plem.fasadna malta 2 
cm 

  

  

  

3,3 < 7 

  

1 

2 < 60 

  

  

129 - krat 

  

  

11,3 

Opečni votlak 29 cm 

steklena volna 6 cm 

(dif.upornost 2) 

osnovni omet 1,5 cm 

plem.fasadna malta 2 
cm 

  

  

5,45 < 7 

  

  

9,6 < 60 

  

  

224 - krat  

  

  

11,8 
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Opečni votlak 19 cm 

kamena volna 6 cm 

(dif.upornost 1) 

osnovni omet 1,5 cm 

plem.fasadna malta 2 
cm 

  

  

3,3 < 7 

  

  

12,6 < 60 

  

  

129 - krat 

  

  

11,3 

Opečni votlak 29 cm 

kamena volna 6 cm 

(dif.upornost 1) 

osnovni omet 1,5 cm 

plem.fasadna malta 2 
cm 

  

  

5,6 < 7 

  

  

9,9 < 60 

  

  

194,5 - krat 

  

  

12,6 

Porobeton 37,5 cm 

izolacijski omet 6 cm 

  

ni kondenzacije 

  

179 - krat 

  

17 

Op. 

* in** Veljavni standard več ne vrednoti izračuna dušenja temperature in temperaturne 
zakasnitve !  

**** Zaradi primerjav toplotnih prehodnosti Porotherma in ostalih materialov je pri 
klasičnem opečnem bloku izbrana debelina izolacije 6cm. Glede na predpisano letno 
rabo energije za ogrevanje (Pravilnik o toplotni zaščiti), je potrebno za zgradbe grajene v 
krajih, z krajevno ugotovljeno projektno od – 13 �C in nižjo, debelino toplotne izolacije 
povečati. 

 Poleti se lahko pod kritino (čim bolj temna, tem bolj vroča) ogreje zrak preko 
60 °C ali celo tudi do 80 °C. Toplotna energija kot posledica sončnega 
sevanja vdira v notranjost. Odločilna pri tem je zmožnost materiala, da 
sprejme toploto ter jo shrani, in ko pa pade temperatura v okolici, jo zopet 
odda. To zmožnost strokovno imenujemo akumulativnost.  

Temperatura zunanjega zraka in zunanjih površin konstrukcije niha s periodo 
24 ur. Amplituda temperaturnega vala prodira skozi konstrukcijo ( steno) in se 
pri tem zmanjšuje - duši. Karakteristična vrednost, s katero opišemo toplotno 
stabilnost konstrukcije je dušenje temperature. Čas, ki preteče med pojavom 
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najvišje temperature na notranji površini konstrukcije imenujemo fazni zamik 
oziroma temperaturna zakasnitev.  

V konstrukciji nastaja kondenz v zimskem času. Če vlaga ne doseže kritične ne 
prihaja do zmrzlin ker se vlaga v ugodnih pogojih hitro posuši. V tabeli št.3 so 
prikazani rezultati izračuna difuzijske vlage za različne gradbene konstrukcije. 
Izračun je prikazan za masivne fasade, kot je na primer sistem zidan iz P 
Porotherm opeko, obdano z izolacijskim ometom al in za sistem iz opečnih 
votlakov, izoliranih z različnimi izolacijskimi materiali. Za primerjavo je narejen 
tudi izračun za varianto z penjenim betonom, obdanim s izolacijskim ometom. 

Za našo primerjavo vzemimo varianto, kjer je toplotna prehodnost zidov (U - 
vrednost) v obeh primerih enaka in znaša približno 0,5 W/m2K. Takšna varianta 
je na primer zid debeline 38 cm iz Porotherma in izolacijskim ometom debeline 
2 cm ter demit fasada z opeko debeline 19 cm in izolacijskim materialom 
polistirenom debeline 6 cm. Izračun pokaže, da pri varianti Portherm v zimskih 
pogojih nastaja kondenz, vendar ne presega kritične vlage. Drugače je pri 
varianti demit, ko v zimskem času ne nastaja kondenz. 

Za oba primera je zahtevano letno dušenje temperature 15 - krat. Izvedba 
Porotherm duši 178 - krat , izvedba demit 72 - krat. V primeru, da pri izvedbi 
demit povečamo debelino zidu od 19 cm na 29 cm, takšna izvedba duši 174 - 
krat. Za ostale materiale je dušenje prikazano v tabeli št.3. 

 Pri nas je še vedno za fasadni sistem najpogosteje uporabljena varianta 
demit, kjer se kot izolacijski sloj uporablja polisteren - stiropor in kot zaključni sloj 
bavalit. Poglejmo še, kakšna so razlike med varianto Porotherm in demit glede 
temperaturnega delovanja in zvočne izolativnosti. 

Pri Porotherm varianti je obremenitev zaradi temperaturnega delovanja 
(krčenje in raztezanje posameznih plasti v fasadni sestavi) relativno majhna. 
Zunanji omet se zaradi masivnejše in toplotno vpojnejše konstrukcije na južni 
strani fasade nikoli ne segreje preko 40°C. Najnižja zimska projektna 
temperatura je – 19 °C, tako znaša temperaturna razlika �T = 59 °C. 

Varianta z demitom in bavalitom je toplotno bolj obremenjena, zaradi 
slabega odvajanja toplote pri polistirenu - stiroporju. Pri takšni sestavi stene na 
južni strani pri beli barvi dosegamo + 70°C in pozimi - 27°C (Stefanov zakon v 
jasni zimskih nočeh). Zaradi tega je temperaturni interval približno �T = 97°C, 
pri temnih fasadah pa lahko celo presega 100 °C ! Problem rešujemo z 
zaključnim slojem, ki mora biti elastičen, zato je sloju dodan lateks. 
Vodoodbojnost zaključnega sloja pa dosežemo z dodajanjem silikonov in 
silanov, vendar so vsi ti dodatki občutljivi na V žarke.  

Zvočna izolativnost obeh sistemov (primerjava brez oken) znaša približno 45 
dB z demitom 6 cm in varianta s Porothermom 38 cm približno 50 dB. 
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Po DIN 4102 je varianta s Porothermom 38 cm uvrščena v razred F - 180 A, 
stena iz modularnega bloka 19 cm pa v razred F 90 - A.  

Naredimo še ekonomsko primerjavo in življenjsko dobo obeh sistemov. Če za 
primerjavo vzamemo trenutne cene za 1m2 zidu z izolacijo, znaša za zid 
Porotherh 38 cm z izolacijskim ometom 2 cm približno 13.000 SIT/m2. Cena 
opečnega bloka 19 cm in demit fasade z izolacijo 6 cm pa znaša približno 
12.000 SIT/m2. Cene so informativne, točne podatke je potrebno dobiti na 
osnovi zbranih ponudb izvajalcev in dobaviteljev. 

Kot je razvidno, sta oba sistema konkurenčna glede na ceno. Glede na 
gradbeno fizikalne lastnosti, je sistem s Porothermom »difuzijsko odprt sitem«, 
boljši pa je tudi je v poletnih razmerah, zaradi večje toplotne stabilnosti. 

Vzdrževanje fasadnih sistemov z demitom, kjer se življenjska doba ocenjuje na 
30 let je zahtevnejše od fasadnih mineralnih ometov. V primeru, da na 
Porotherm sistem vgradimo fasadni sistem, ki je vodoodbojen, znaša 
ocenjena življenjska doba takšnega sistema tudi do 50 let.                 

2. Sistemi toplotno izolacijski fasad  

2.1. Stene brez dodane toplotne izolacije  

Za enoslojne stene uporabljamo zidake - bloke iz penjenega betona (siporex), 
votličaste porozne opeke, bloke iz glinopornega betona (skica št. 3). Pri 
debelinah zidov med 30 in 50 cm dosegamo ustrezne U - vrednosti. Zelo 
pomembno je, da enoslojne zidove obdamo z zunanje strani s 
paroprepustnimi in vodoodbojnimi ometi. Zid lahko obdamo tudi z montažno 
fasadno oblogo in omogočimo prezračevalno plast zraka med zidom in 
oblogo. Namesto do sedaj običajnega osnovnega ometa iz apneno 
cementne malte je bolje uporabiti toplotno izolacijske malte. Pri enoslojnih 
zidovih je posebno paziti na toplotne mostove, ki jih lahko povzročimo z 
nepravilno vgradnjo stropnih in konzolnih plošč, betonskih vencev, 
protipotresnih vezi ter temeljnih in kletnih zidov. 

2.2. Stene s toplotno izolacijo na zunanji strani  

Stenam, ki niso dovolj toplotno izolativne, je potrebno dodati toplotno 
izolacijo z nizko toplotno prevodnostjo � = med 0,035 do 0,04 W/mK. Kot 
toplotno izolacijski material so največkrat uporabljajo plošče iz kamene ali 
steklene volne, penjenega polistirena ali drugih materialov. Priporočene 
debeline plošč, ki jih praviloma nameščamo na zunanjo steno znašajo med 5 
in 15 cm Za zaščito toplotne izolacije uporabljamo toplotne izolacijske 
uporabljamo tankoslojne in debeloslojne omete.  

  

Arhem d.o.o., atelje za arhitekturo, urbanizem, oblikovanje, svetovanje      stran 10 od 19 
 



             WWW.ARHEM.SI      INFO@ARHEM.SI           TOPLOTNA ZASCITA OVOJA STAVBE 

Prvi so ojačani s tanko stekleno mrežico, drugi z jekleno. Takšne fasade 
imenujemo tudi kontaktne fasade (skica št.4). 

  

  

Takšne fasadne sisteme pri nas poznamo pod različnimi komercialnimi imeni in 
sicer: DEMIT,TERMOFAS, KOMBIFAS, JUBIZOL, FASATERM itd. Priporočljivo je, da 
pred vgradnjo preverimo, če ima sistem kontaktne fasade, ki ga 
nameravamo vgraditi, potrebne ateste. Samo izvedbo prepustimo strokovno 
usposobljenim izvajalcem. Omenjene fasadne obloge pa niso primerne za 
stene iz penjenega betona (siporexa) in podobnih materialov zaradi možnosti 
kondenzacije. Za takšne izvedbe potrebujemo toplotno difuzijski izračun. 

Ker so zunanje stene izolacijo na zunanji strani zaščitimo z lažjimi ali težjimi 
fasadnimi oblogami. Izvedba takšnih fasad je lahko z nekaj centimetrov široko 
prezračevano plastjo ali pa je izvedba brez zračne plasti (skica št.5 a in 5 b). 
V standardu DIN 1053 je točneje opisano, kako je potrebno načrtovati 
masivne fasadne zidove, ki morajo biti izdelani iz ustreznih opečnih zidakov 
debeline 9 ali 12 cm.  
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 Fasadne obloge morajo biti ustrezne kakovosti in primerno sidrane. Obzidava 
sten iz opeke oziroma toplotnih izolacij (kamena ali steklena volna) z zunanje 
strani s porolitom je strokovno oporečna in se je ne priporoča. V primeru, da 
se kljub temu odločimo za takšno izvedbo, je potrebno narediti izračun difizuje 
vodne pare. Pri prezračevanih fasadah je priporočena debelina izolacije med 
8 in 10 cm. Pri izvedbi brez zračne plasti pa je lahko debelina izolacije tudi do 
15 cm. 

V primeru montažne gradnje lahko uporabimo tudi betonske stene z vmesno 
toplotno izolacijo iz penjenega polistirena (stiropora) vendar mora biti izvedba 
zelo strokovno izvedena. Pri uporabi betona lahko toplotno izolacijo vgradimo 
na zunanji in notranji strani stene (beton lahko vgrajujemo med izolacijske 
plošče ali zidne bloke, izdelane iz toplotno izolacijskega materiala -skica št.6 a 
in 6 b). 
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2.3. Stene s toplotno izolacijo na notranji strani  

Toplotno izolacijo z notranje strani izvajamo izjemoma v objektih, ki se 
občasno ogrevajo, ali pa pri slabo toplotno izoliranih stenah, pri katerih 
izolacija z zunanje strani ni mogoča. Pri takšnih izvedbah ponavadi dobimo 
ob priključkih toplotne izolacije na čelne stene, stropove in pode toplotne 
mostove z vsemi škodljivimi posledicami. Pri tem načinu toplotne izolacije 
zunanjih sten moramo praviloma uporabiti parno zaporo, ki jo položimo na 
toplo stran izolacije in nikakor na steno (skica št.7). Parna oviro zaščitimo s 
tanjšo ali debelejšo stensko oblogo. 

  

 

2.4. Lahke stene  

Takšne izvedbe so značilne za montažne gradnje, kjer so stene sestavljene iz 
lesenega ali kovinskega ogrodja, toplotne izolacije, obložnih notranjih plošč 
ter parne in veterne zapore (skica št.8).  

Stene lahko obložimo dodatno s tankoslojno kontaktno fasado. Zaradi 
majhne akumulacijske sposobnosti takšnih sten znašajo njihove U - vrednosti 
med 0,25 in 0,35 W/m2K 
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2,5. Zunanje stene proti terenu  

V primeru, posebej pa če kletne prostore ogrevamo, je priporočljivo toplotno 
izolirati tudi zunanje stene proti terenu. Ker moramo zunanje stene v terenu in 
delno nad njimi zaščititi s hidroizolacijo, toplotno izolacijo namestimo na 
zunanji strani na hidrozolacijo. S tem je hidroizolacija tudi zaščitena pred 
mehanskimi poškodbami. 

  

 

 V ta namen uporabimo plošče iz ekstrudiranega polistirena ali penjenega 
stekla debeline 6 do 8 cm, ki jih točkovno zalepimo na vertikalno hidroizolacijo 
(skica št.9). Steno lahko izoliramo tudi z notranje strani, kar pa tehnično ni 
povsem neoporečno. Tudi za stene proti terenu velja pravilo, da ne smejo 
presegati U - vrednosti zunanjih sten.  

3. Gradbeni detajli pri polaganju toplotne izolacije  

Zgraditi hišo brez toplotnih mostov je nemogoče, s pravilno gradnjo pa lahko 
njihovo število in velikost zmanjšamo na minimum. Toplotni mostovi so mesta v 
gradbeni konstrukciji, ki povečajo toplotne potrebe objekta. Na mestih, to je 
na zunanjih delih objekta, pri ogrevanju uhaja neprimerno več toplote, kot 
skozi ostale površine. Zato se kasneje pojavljata na površinah zidov kondenz in 
plesen. Posledice toplotnih mostov so poleg povečane porabe toplotne 
energije tudi še moteno toplotno ugodje in higienske razmere bivanja ter 
seveda poškodbe objekta, ki se pojavijo po določenem času. 

Z pravilno izvedbo gradbenobetonskih detajlov se lahko večini toplotnih 
mostov izognemo ali pa zmanjšamo njihov vpliv. Zato zahtevajte od vašega 
gradbenega projektanta, da to upošteva ob projektiranju, pri gradnji pa 
vztrajajte pri pravilni izvedbi. 

Posebej moramo biti pozorni na stik okenskega podboja in izoliranega zidu. 
Vgradnjo okenske police moramo izvesti tako, da izoliramo tudi del 
opečnega zidu pod njo. Tako skozenj ne uhaja toplota, s tem tudi preprečimo 
možnost nastanka plesni na notranji strani pod oknom (skica št.10). Pri slabi 
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izvedbi špalete pride do velikih toplotni izgub pojava kondenza (vlage) na 
notranji strani zidu. To je še posebej izrazito, če imamo vgrajena nova, dobro 
tesnjena okna. Toplotna izolacija okna je prikazan na sliki 1a in 11. 

  

  

 Velik toplotni most nastane tudi na armirano - betonskih vezeh v vogalu. 
Čeprav bomo na zunanji strani kasneje namestili izolacijo primerne debeline, 
bo v vogalu še vedno povečan toplotni most (skica št.11a). Detajl toplotne 
izolacije AB stebra pa je prikazan na skici št.11b. Na sliki 11c je prikazana 
izolacija rolo omarice. 

  

  

Arhem d.o.o., atelje za arhitekturo, urbanizem, oblikovanje, svetovanje      stran 15 od 19 
 



             WWW.ARHEM.SI      INFO@ARHEM.SI           TOPLOTNA ZASCITA OVOJA STAVBE 

 

  

 

 Za nastanek toplotnega mostu sta dva vzroka. Prvi je geometrične, drugi pa 
fizikalne narave. Vogal ima notranjo "toplotno sprejemajočo" površino mnogo 
manjšo kot je zunanja "toplotno oddajajoča" površina. Fizikalni vzrok je v tem, 
da ima beton precej večjo toplotno prevodnost kot opeka. Da se izognemo 
neugodnim posledicam takega toplotnega mostu, moramo povečati 
debelino toplotne izolacije na fasadi. Če to ni možno, je rešitev tudi v tem, da 
vgradimo dodatno izolacijo ob betonski vezi med njeno izdelavo, to je v 
opaž.  

Armirano betonska plošča, ki prehaja v balkon, je klasičen toplotni most, ki 
odvaja veliko toplote in skoraj vedno povzroča plesen pod stropom. Vzrok je 
velika površina balkona, ki deluje kot hladilno rebro in odvaja iz notranjosti 
veliko toplotne energije.  

Problem rešimo tako, da balkon termično ločimo od AB plošče. Lahko ga iz 
vseh strani izoliramo (skica št.12) ali položimo na konzolne nosilce, da 
zmanjšamo hladilno površino. 
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 Balkon je potrebno izolirati vsaj pol metra od stičišča z zunanjo steno. Lahko 
pa se v AB ploščo, ki sega iz prostora v zunanjost, vstavi termodilatacijski 
element, ki bo zadostil statičnim in toplotnim zahtevam. 

  

 Armirano betonska plošča nad podhodom je po celi površini izpostavljena 
hlajenju zaradi vpliva vetra. Če se hočemo izogniti hladnemu podu v prostoru 
nad podhodom moramo ploščo izolirati kot je prikazano na skici 13. Lahko jo 
izoliramo kot ostalo fasado, še bolje pa je z nekoliko debelejšo izolacijo. 
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4. Medetažna konstrukcija na podstrešju in prezračevana streha  

Izvedba je prikazana na skici 14. V primeru, da nad AB ploščo ni predvidena 
mansarda je potrebna debelina izolacije minimalno 12 cm. V primeru, da na 
podstrešju uredimo mansardno stanovanje je debelina toplotne izolacije 
minimalno 6 cm.  

Občutek hladnih tal in predvsem pa pojav vlage in s tem hitrega propodanja 
tal sta pogost pojav pri nepravilni zaščiti tal proti zemlji. Če toplotna izolacija 
tal ni primerno izvedena so tla neprestano hladna. Zaradi nizke temperature 
tal pa se lahko pojavi kondenzacija na teh površinah, ki je še izrazitejša, če ni 
vgrajena hidroizolacija.  

Za pravilno toplotno in hidroizolacijo je potrebno najprej izvesti izkop vlažnih 
dal v debelini približno 50 cm ter narediti drenažno nasutje iz gramoza. Preko 
gramoza izvedemo betoniranje podložnega betona, položimo hidroizolacijo 
in nato še toplotno izolacijo, kot je prikazano na skici št.15. Debelina toplotne 
izolacije znaša 8 cm. Preko izolacije položimo PVC folijo in nato še izvedemo 
polaganje armiranega cementnega estriha. Debelina estriha naj ne bo 
manjša od 5 cm. Da ne pride do stika cementnega estriha s steno je 
potrebno položiti še dilatacijske lamele, s čimer preprečimo prenos udarnega 
zvoka.  

 
 V spodnji shemi so prikazane največje dovoljene toplotne prehodnosti U mak 
(W/m2K) gradbenih konstrukcij po veljavni regulativi o toplotni zaščiti stavb.  

Na področju toplotne zaščite zgradb je pri izračunu potrebno upoštevati 
Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, ki je stopil v 
veljavo meseca avgusta 2002.  

Največja dovoljena toplotna 
prehodnost Umax (W/m2K) 

  

Stari predpisi 
(klim.cona III) 

Novi pravilnik 

1.Zunanje stene in stene proti 
neogrevanim prostorom 

0,8 0,6 
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2.Stene med ogrevanimi prostori 1,6 1,6 

3.Zunanja stena in strop proti terenu 0,8 0,7 

4.Stropna konstrukcija med 
ogrevanimi prostori 

1,35 1,35 

5.Pod na terenu 0,65 0,45 

6.Strop proti neogrevanemu 
podstrešju 

0,7 0,35 

7.Strop nad neogrevano kletjo 0,5 0,4 

8.Strop ali tla, ki mejita na zunanji zrak 
ali odprti prehod ali tla na terenu pri 
panelnem - talnem ogrevanju 

0,4 0,4 

9.Poševna streha nad ogrevanim 
podstrešjem 

  0,25 

10.Ravna streha 0,55 0,25 

11.Lahke gradbene konstrukcije razen 
streh (pod 150 kg/m2) 

  0,30 

 5. Zaključek 

 S kvalitetno toplotno izolacijo celotne zgradbe močno znižamo toplotne 
izgube, s tem znižamo porab goriva, posredno pa prispevamo tudi k manjši 
emisiji dimnih plinov v okolje. 

V prispevku smo spoznali, da je pri izvedbi toplotne izolacije pomembna tako 
debelina toplotne izolacije kot tudi izvedba vseh ostalih gradbenih detajlov, 
da se lahko v veliki meri mostovom izognemo toplotnim mostovom. Izolacijo je 
potrebno položiti natančno in strokovno, kar je včasih zamudno in nehvaležno 
delo, vendar se s takšnim načinom dela lahko v veliki meri izognemo 
nastajanju plesni po vogalih prostorov, ob oknih in balkonskih ploščah. 

 Grobovšek Bojan, univ.dipl.inž.str. 
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