
EN SVET – neodvisno brezplačno energetsko svetovanje 

 

 

OSNOVNA PRAVILA ZA IZVEDBO TOPLOTNO IZOLACISKE FASADE 

 

Izvedba toplotno izolacijske fasade je najučinkovitejši ukrep pri zmanjševanju stroškov 

za ogrevanje.  

Visoki stroški ogrevanja in finančne spodbude Eko sklada so na trgu stvarili veliko 

povpraševanje po fasaderskih delih, ki že kar nekaj časa presega ponudbo. Zaradi 

povečanega povpraševanja in vse manj kvalitetnega kadra izvajalcev, bomo v 

nadaljevanju izpostavili osnovna pravila, ki jih je pri izvedbi toplotno izolacijske fasade 

potrebno upoštevati.  

 

Izbira fasadnega sistema 

Pri individualnih stanovanjskih stavbah so najpogosteje uporabljeni TANKOSLOJNI KONTAKTNI FASADNI 

SISTEMI. Ti fasadni sistemi se med seboj razlikujejo po toplotni izolativnosti, paroprepustnosti, požarnih in 

zvočnih lastnostih ter ceni.  

Posamezni fasadni sistem je sestavljen iz različnih materialov – 

komponent, ki so med seboj kompatibilni in testirani. Dovoljena je le 

uporaba certificiranih fasadnih sistemov.  

Da bi se izognili težavam, je najbolje izberete enega od fasadnih sistemov, ki so objavljeni na 

spletni strani Eko sklada.  

Priprava površine 

Površine morajo biti ravna, čista in suha.  

 

FASADNI SISTEMI 

OBJAVLJENI NA SPLETNI 

STRANI EKOSKLADA 

https://www.ekosklad.si/uploads/863ddc8f-9307-4085-a630-cbdf93faa9b8/Seznam_fs-16.7.2020.pdf
https://www.ekosklad.si/uploads/863ddc8f-9307-4085-a630-cbdf93faa9b8/Seznam_fs-16.7.2020.pdf
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Da bi se izognili težavam, priporočam, da izvajalec poda pisno izjavo o pregledu in ustreznosti 

podlage. 

Pritrjevanje toplotno izolacijskih plošč 

 Uporabiti se smejo le nepoškodovane plošče ustreznih dimenzij.  

➢ Nanos lepila se izvede linijsko po robovih in točkovno po 

sredini plošče 

➢ Kontaktna površina s podlago mora znašati več kot 40% 

➢ Ploščo je potrebno prilepiti takoj po nanosu lepila, da se 

prepreči nastanek filma »kožice » na lepilu 

➢  Plošče pritrjevati z min1/3 zamikom 

➢ Plošče je pritrjevati brez fug 

➢ Plošče je potrebno dodatno sidrati z mehanskimi sidri. Izbira sidra 

je odvisna od toplotno izolacijskega materiala in debeline le tega. 

Poraba sider znaša min 6sider/m2. Uporabiti sidra s prekinjenim 

toplotnim mostom. 

➢ Ostanke se sme uporabiti razpršeno po fasadni steni 

➢ Ostanke širine manjše od 15cm ni dovoljeno uporabiti 

➢ Morebitne fuge – reže je obvezno zapolniti s poliuretansko peno 

Priporočam, da pred izvedbo nanosa lepilne malte » armirnega sloja« fotografirate 

izvedeno lepljenje fasadnih plošč, preverite število sider in mehansko pritrditev le teh.  

Izvedba armirnega in zaključnega sloja 

Toplotna izolacija mora biti v celoti pokrita z armirnim (osnovni omet) in zaključnim slojem. 

Pred izvedbo  osnovnega ometa sloja je potrebno preveriti ravnost izvedbe fasadnih plošč. 

Ravnost mora ustrezati standardu DIN 18202.  

 

➢ Nanos osnovnega ometa se izvede v debelini 3-5mm.   

➢ Armirna mrežica se vtiska v sveži omet vedno od zgoraj navzdol, preklopi mrežice mora 

znašati min. 10cm 

➢ Položaj mrežice v ometu je na sredini 

Zaključni omet ima zraven estetske komponente tudi nalogo, da ščiti ostale komponente fasadnega 

sistema pred vremenskimi vplivi.  

Vrsta zaključnega ometa je odvisna od izbranega sistema. Priporočljivo je, da zaključni omet 

vsebuje dodatna sredstva proti algam in plesni. Minimalna debelina zaključnega sloja sme znašati 

1,5mm. 
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 Pred izvedbo zaključnega ometa armirna mrežica ne sme biti vidna. Struktura zaključnega 

ometa mora biti enakomerna. 

 

Vremenski pogoji 

Temperatura zraka, materiala in podlage mora v času nanašanja, vezanja in sušenja znašati med 

5 in 30˚C. Pri izvedbi je potrebno preprečiti tudi vpliv vetra in direktnega sonca. 

Med celotno izvedbo (lepljenje plošč, osnovni omet, zaključni omet) je obvezna uporaba 

zaščitnih mrež! 

Skladiščenje 

Komponente fasadnega sistema morajo biti skladiščene in 

zaščitene pred: 

- Vlago, vodo, zmrzaljo, snegom 

- Direktnem soncu 

- Mehanskimi poškodbami 

Toplotno izolacijske plošče morajo biti med skladiščenjem: 

- Zložene na suhi podlagi (palete) 

- Prekrite z zaščito pred dežjem 

- Zavarovane pred direktnim soncem 

 

Komponente, ki so v odprti embalaži ali so poškodovane, niso primerne za uporabo. Od 

izvajalca zahtevajte, da material dobavlja le v originalni embalaži in da jih na gradbišču 

ustrezno skladišči. 

 

Za kvalitetno izvedbo toplotno izolacijske fasade je posebnega pomena izvedba raznih detajlov 

kot so obdelava pri oknih, vogalih, diletacijah itd.. 

Več informacij lahko dobite v energetsko svetovalni pisarni Lendava.  

                                                                                                                       

                                                   Pripravil:  

                                                  PI  Miran Kreslin, energetski svetovalec mreže ENSVET 

VIRI: 

➢ Smernica za izvedbo fasadnih sistemov  

Rumene lise na 

toplotno 

izolacijskih 

ploščah so vzrok 

izpostavljenosti 

direktnemu 

soncu. 


