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VGRADNJA IZOLACIJE IZ PENJENEGA STEKLA 

Izolacija iz penjenega stekla je izdelana iz zdrobljenega Al – silikatnega 
celičnega stekla  in ne vsebuje veziv. Za okolje je izolacijski material iz 
penjenega stekla neškodljiv ne le v času proizvodnje, temveč tudi med 
njegovo uporabo in ob njegovi odstranitvi. Odlikuje se po dobrih fizikalnih 
lastnosti, predvsem visoki tlačni trdnosti, žilavosti, visoki življenjski dobi, s 
koeficientom toplotne razteznosti, ki se ujema z betonom in jeklom. Vgrajena 
izolacija z leti ne propada, odporna je proti gnilobi, mrčesu, glodalcem in 
kislinam ter preprečuje razjedanje stičnih materialov. Glede na te lastnosti ima 
izolacija iz penjenega stekla precej prednosti pred ostalimi izolirnimi materiali, 
saj je negorljiva, ne oddaja dima in hlapov, je popolnoma vodotesna in ne 
vpija vlage. V primeru, da je obdana z bitumnom, ni potrebna vgradnja 
parne zapore. Uporaba izolacije iz penjenega stekla je primerna za vse 
zgradbe, kjer pride v poštev celična izolacija. Uporablja se predvsem pri vseh 
vrstah ravnih streh (betonskih, kovinskih in lesenih), terasastih strehah, strehah z 
zelenicami, parkirnih strehah, vseh vrstah kovinskih ostrešij, tlakovanih 
površinah, ploščadih, podzemnih in zunanjih zidovih, stropovih ter vseh vrstah 
tal. Izolacija iz penjenega stekla se uporablja že približno 40 let.  

Ker ima toplotna izolacija iz penjenega stekla dolgo življenjsko dobo, se 
uporablja največ pri stavbah, kot so državne ustanove, banke, zavarovalnice 
in industrijski objekti, kjer imajo prostore z visoko relativno vlažnostjo. Kljub 
relativni visoki ceni v primerjavi z ostalimi izolacijskimi materiali, pa se izolacija iz 
penjenega stekla vgrajuje tudi že v manjše objekte, predvsem pa za izolacijo 
ravnim streh ter izolacijo stropov, tal in kletnih zidov. Posebne plošče iz 
penjenega stekla, ki prenesejo bremena do 500 kN/m2, se vgrajujejo na stike 
znotraj konstrukcij sten, da se odpravi vpliv toplotnih mostov. Plošče 
nameščamo ob temeljih zidov, notranjih in zunanjih oknih, parapetih in na 
podpornih mestih za strešne nosilne zidne lege.   

1.Tehnični podatki in lastnosti izolacije iz penjenega stekla  

Izolacija iz penjenega stekla se izdeluje v standardnih dimenzijah plošč 1200 x 
600 mm in 600 x 400 mm. Standardne debeline so od 40 do  150 mm v 
razmakih po 10 mm. Nestandardne debeline pa so na voljo tudi v razmakih 
po 5 mm. Izolacijske plošče se razlikujejo po gostoti, žilavosti, upogibni trdnosti 
in toplotni prevodnosti. Izberemo jih glede na gradbeno konstrukcijo, ki jo 
nameravamo izolirati (streha, zidovi, tla, konstrukcija z vmesno izolacijo, 
izolacija za preprečevanje toplotnih mostov). Izredno žilave plošče izberemo 
za zagotavljanje optimalne izolacije na izpostavljenih betonskih ali gramoznih 
površinah. Plošče s nižjo toplotno prevodnostjo vgrajujemo za vse vrste strešnih 
konstrukcij, za izolacijo sten in tal. Za stožčasti sistem streh (cut – to falls) 
vgrajujemo plošče za nagnjenimi površinami, da zagotovimo odtekanje 
vode. V tabeli 1 so prikazani tehnični podatki za izolacijo iz penjenega stekla, 
v tabeli 2 pa fizikalne lastnosti.  
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 Tabela 1 

Velikost plošč 
600 v 450 mm, 1200 x 
600 mm 

Gostota (toleranca 
pri +/- 5%) 

105 -120 kg/m3

Toplotna prevodnost  
0,037 - 0,048 W/mK 

Tlačna trdnost 400 - 1600 kN/m2

Upogibna trdnost 300 - 1000 kN/m2

Modul elastičnosti 600 - 1500 MN/m2  
Koeficient lin. 
toplotne razteznosti 

9,0 x 10-6/K 

Specifična toplota 840 J/kgK 

Toplotna vpojnost pri 
0� C 

4,2 x 10-7 m2/s 

Tabela 2 

Sestava 
Al - silikatna steklo, 
anorganska sestava, 
ne vsebuje veziv 

Temperaturni 
območje 

- 260 do + 485� C 

Temp. mehčanja 
730� C 

Vpijanje vode 0 
Hidroskopičnost 0 
Prepustnost 0 
Kapilarnost 0 
Odpornost proti 
kislinam 

 odporna proti 
navadnim kislinam 
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Požarna odpornost po 
SIST ISO 1182 (brez 
potrebnega testiranja 
po SIST ISO 1182, ker 
penjeno steklo 
vsebuje manj kot 1 
%organskih snovi) 

negorljiv material, 
razred A1, indeks 
dimnosti = 0  

  

Ohranjanje dimenzij 
9 x 10-

6mikron/meter� C 

Relat.upornost 
dif.vodne pare 

� 

Zvočna izolacija 
do 56 dB (odvisno od 
konstrukcije) 

 2. Uporaba izolacije pri strehah  

Penjeno steklo se kot izolacijski material lahko vgrajuje v vse vrste ostrešij. 
Strešni kompaktni sistemi s penjenim steklom so primerni za betonske, kovinske 
in lesene strešne konstrukcije, ki jih odlikuje dolga življenjska doba in velika 
odpornost proti vremenskim vplivom, kar je značilni pri vgradnji 
membranskega varovalnega sistema pri izvedbi »obrnjene strehe«. Izredno 
visoka tlačna trdnost in žilavost penjenega stekla je zlasti primerna za dve vrsti 
najzahtevnejših streh: za strehe kot parkirišča in strehe kot zelenice. Penjeno 
steklo se največ uporablja pri gradnji zelenih streh, predvsem zaradi 
neprepustnosti za vodo in rastlinskih korenin.  

a. Betonske strehe  

Na sliki 1 je prikazan izvedba toplotne izolacije kompaktne betonske ravne 
strehe. Ker je koeficient linearne toplotne razteznosti podoben betonskemu, 
normalne toplotne obremenitve ne povzročajo poškodb strešne vrhnje plasti. 
Penjeno steklo ne prepušča vode, ne gori, dobro duši zvok, prav tako ni 
potrebno v strešno konstrukcijo vgraditi parne zapore.  
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 Osnovna Izvedba oziroma način polaganja izolacije je sledeč: Na beton 
najprej nanesemo hladni premaz - ibitol, nato polijemo vroči bitumen, na 
katerega se polagajo izolacijske plošče (zapolnjevanje stikov z vročim 
bitumnom). Nato sledi še ena plast vročega bitumna ter dva sloja 
hidroizolacije. S takšno izvedbo dobimo kompaktno streho, ki jo lahko 
spremenimo v vozno parkirišče ali zeleno streho, vrt ali podobno. Na sliki 2 je 
prikazana izvedba kompaktne dvojne strehe, kjer je dodatno vgrajena 
varovalna membrana (polistirenska izolacija). 
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b. Trapezni strešni sistem   

Na sliki 3 je prikazana izvedba stožčaste strehe, kjer se voda hitro usmerja v 
odtoke. Plošče  iz penjenega stekla se posebej oblikovane, ter označene z 
smermi odtekanja meteorne vode,  da jih lahko enostavno polagamo.  
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 c. Kovinske strehe  

Na sliki 4 je prikazana izvedba toplotne in zvočne izolacije kovinske ravne 
strehe s privarjeno strešno membrano. Zgornja plast izolacije je prevlečena z 
bitumnom, kar zagotavlja dober stik s privarjeno membrano. Izvedba je zlasti 
primerna za uporabo na strešnih kritinah iz profilirane jeklene pločevine ali 
aluminijaste pločevine. Na sliki 4 – izvedba 2,  je prikazana izvedbe 
kompaktne dvojne kovinske ravne strehe. Tudi poševne kovinske strehe lahko 
izoliramo z izolacijo iz penjenega stekla. Sestava je naslednja:  

�         pokončni šivni strešni pokrivni sistem (jeklo, Al, Cu, kovinska kritina z 
bitumensko maso za grundiranje), 

�         privarjen bitumenski trak, odporen proti vremenskim vplivom, 

�         izolacija iz penjenega stekla, 

�         hladno bitumensko lepilo. 
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d. Lesene strehe  

Osnovna zahteva za izolacijo lesenih streh je njena negorljivost. Na sliki 5 je 
prikazana izvedba toplotne in zvočne izolacije lesene ravne strehe. Izolacija iz 
penjenega stekla ne gori in ne oddaja dima in škodljivih hlapov. Izolacija se 
polaga na vroči bitumen, na plast pribite strešne lepenke, ki je pritrjena na 
leseni strehi ali strehi iz vezanih plošč. Ker je izolacija vodotesna in ne vpija 
vlage, ne prihaja do poškodb lesa v primeru, da bi se proti vremenskim 
vplivom odporna membrana poškodovala. Tudi poševne strehe je možno 
izolirati z izolacijo iz penjenega stekla. Plošče se pritrdijo pod škarnike. Na 
izolacijo se  nato pritrdi z lesenimi letvami še  stropna obloga. Parne zapore ni 
potrebno vgraditi.  

  

 

 e. Parkirišča na strehah 

Plošče iz penjenega stekla so zaradi visoke tlačne trdnosti in žilavosti zelo 
primerne za gradnjo streh kot parkirišč. Izvedba za asfaltno  vozno plast  je 
sledeča: 

       �         betonska konstrukcija, 

�         hladni  premaz – ibitol, 

�         vroči bitumen, 

�         plošče iz penjenega stekla (tlačna trdnost 1000 kN/m2), 

�         vroči bitumen, 

�         dvoplastna polietilenska membrana, 
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�         betonska plošča z utori,  ki so namenjeni za prenos obremenitve, 

�         folija iz steklenih vlaken, 

�         asfaltna plast odporna proti  vremenskim vplivom, 

�         asfaltna nosilna vozna površina. 

  

V primeru, da je vozna plast iz betona je izvedba sledeča: 

  

�         betonska konstrukcija, 

�         hladni  premaz – ibitol, 

�         vroči bitumen, 

�         plošče iz penjenega stekla (tlačna trdnost 1000 kN/m2), 

�         vroči bitumen, 

�         bitumenski trak, odporen proti vremenskim vplivom ( 3 plastni 
sistem), 

�         dvoplastna polietilenska drsna membrana, 

�         betonska plošča z utori,  ki so namenjeni za prenos obremenitve ( 
vozna površina). 

 f. Zelena streha 

Plošče iz penjenega stekla se pogosto uporabljajo za izdelavo streh v obliki 
zelenic. Visoka vlaga in masa zemlje z rastlinami lahko poškodujejo strešno 
konstrukcijo, zaradi česar lahko voda prodre v notranjost zgradbe. Visoka 
žilavost penjenega stekla, vodotesnost in neprepustnost za vlago 
preprečujejo te težave. Tako korenine med »iskanjem« vlage ne morejo 
prodreti v izolacijske plošče iz penjenega stekla, ki so odporne tudi proti 
insektom in glodalcem.    

Sestava zelene strehe je sledeča:  

�         betonska  podlaga 

�         hladni premaz – ibitol, 

�         vroči bitumen, 

�         ločilna plast, 

�         bitumenski trak, 

�         betonska zadrževalna stena, 

�         varovalna folija, 

�         gramoz za odtekanje vode, 

�         filter, 
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�         zemlja, 

�         rastlinje. 

 g. Strehe za vetrovna področja  

 Za izvedbo streh na vetrovnih področjih se vgrajuje na izolacija iz penjenega 
stekla oblogo iz vezanega lesa. Plošče z leseno oblogo se mehanično pritrdijo 
(vežejo v bloke) na betonsko, kovinsko ali leseno ostrešje in so zelo primerne 
za vetrovne razmere, z pogostimi sunki vetra. Takšna izvedba izolacijskih plošč 
omogoča neposredno pritrditev membran, letev ipd. in s tem preprečimo 
polzenje plošč, predvsem pri poševnih strehah. Prav tako takšna gradnja 
preprečuje toplotne mostove, ki nastanejo pri predrtju izolacijske plasti. Plošče 
iz vezanega lesa so dimenzij 80 x 200 mm. Natezna trdnost plošč znaša 125 
kN/m2.   

2. Uporaba izolacije za zidove, stropove in tla  

Plošče iz penjenega stekla lahko namestimo (pritrdimo s pritrdilnimi čepi 
oz.stenskimi sidri) na zunanje in notranje zidove. Lahko uporabimo različne 
vrhnje plasti, kot so omet, ploščice ali kovinski profili. Zaradi nepropustnosti in 
odpornosti proti vlagi, lahko odpravimo pronicanje vode skozi slabo 
konstrukcijo zunanjih zidov. Plošče iz penjenega stekla lahko uporabimo tudi 
kot vmesno izolacijo pri »sendvič » zidovih. Izolacijo pritrdimo na notranjo steno 
s pritrdilnimi čepi. Med izolacijo in zunanjo steno je potrebno zagotoviti 
minimalno 25 mm vmesni prostor. 

Posebne plošče iz penjenega stekla, ki prenesejo bremena do 500 kN/m2, se 
vgrajujejo na stike znotraj konstrukcij sten, da se odpravi vpliv toplotnih 
mostov. Plošče nameščamo ob temeljih zidov, notranjih in zunanjih oknih, 
parapetih in na podpornih mestih za strešne nosilne zidne lege. Z vgradnjo 
Izolacijskih plošč v veliki meri zmanjšujejo toplotne mostove na stikih znotraj 
konstrukcij sten.   

Talne plošče iz penjenega stekla, prevlečene z bitumnom, so za vlago 
neprepustne in zagotavljajo dobro talno izolacijo. Uporabljamo jih lahko na 
betonski ali podlagi iz gramoza.  

Za izolacijo betonskih, opečnih ali lesenih stropov uporabljamo stenske plošče 
iz penjenega stekla, ki jih pritrjujemo s pomočjo posebnih sponk v različnih 
velikosti, odvisno od debeline izolacijske plošče. 
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3. Zaključek  

Pri pravilni vgradnji izolacije iz penjenega stekla in brez nepredvidenih 
poškodb, je potrebno minimalno vzdrževanje. Gledano dolgoročno, je lahko 
vgradnja izolacije iz penjenega stekla tudi iz ekonomska vidika učinkovita, 
čeprav je začetni investicijski vložek v primerjavi z ostalimi izolacijami višji. 

Izolacija iz penjenega stekla je zaradi enostavne vgradnje uporabna razen pri 
novogradnjah tudi pri raznih obnovitvenih delih. Učinkovita izolacija pomeni 
zaradi zmanjšanja porabe energije velik prihranek stroškov za energijo in tudi 
prispeva k zmanjšanju onesnaževanja okolja. 

  
Bojan Grobovšek, univ.dipl.inž.str. 
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