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Toplotna zaščita zgradb

Vplivni dejavniki
Objekt je vedno potrebno obravnavati kot celoto in ga povezati s prostorom, v katerega je umeščen. Če naj funkcionalnost, 

gospodarnost in bivalno ugodje dosežejo visoko kakovost in skladnost, je potrebno upoštevati pri načrtovanju objekta in njegovega 

ogrevanja veliko dejavnikov:

• okolje in lokacija objekta,

• konstrukcijska zasnova in oblika objekta,

• vrsta gradnje (stara/novogradnja),

• notranja razporeditev prostorov,

• sestava in lastnosti ovoja objekta,

• način uporabe.

Za toplotno ugodje v objektu je pomembna temperatura zraka in njena porazdelitev po prostoru ter sevalnost toplote (hladu) 

obodnih površin.  Temperatura zraka v prostoru ni dejanski kazalec temperaturnega ugodja. Dejanski kazalec ugodja, ki ga občuti 

človek je razlika med temperaturo zraka v prostoru in temperaturo obodnih površin, ki naj bo minimalna. Eden izmed pogojev 

bivalnega ugodja je, da je razlika med temperaturo zraka in srednjo sevalno temperaturo čim manjša (manj kot 2° C). Pri tem je 

ključnega pomena izolacija okoli gradbene konstrukcije.

Najugodnejša je lega objekta na prisojni strani, zaščitena pred 

vetrom. Razlika med različno lociranimi objekti lahko pripelje 

tudi do 20 % večjih (manjših) toplotnih izgub (prihrankov) 

objektov. Lokalno so temperaturne razlike med objekti, 

lociranimi v hladni in senčni dolini, in objekti na odprtem od 

2 do 5° C. Veter na izpostavljenih legah povečuje konvekcijske 

toplotne izgube in nekakovostno tesnenje objekta lahko 

pomeni nekajkratno povečanje toplotnih izgub. 

Lokacija objekta

Glede na obliko in razgibanost objekta ter fasade imajo objekti 

ob enaki prostornini različne toplotne izgube. Le-te se večajo z 

večanjem zunanje površine fasade. Navedene toplotne izgube 

opisuje oblikovni faktor, ki je razmerje med površino zunanjega 

ovoja in prostornino objekta. V primerjavi s samostojno 

pritlično družinsko hišo, ki ima najbolj neugodno razmerje, 

ima dvoetažna stavba enake stanovanjske površine za okoli 

20 % manjšo zunanjo površino in temu sorazmerno manjše 

toplotne izgube. Vrstna hiša ima okoli 30 % manjšo zunanjo 

površino, medtem ko je pri štirietažni kompaktni stanovanjski 

stavbi zunanja površina ovoja stavbe kar za polovico manjša 

kot pri samostojni enodružinski hiši.

Oblika objekta
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Tako pri novogradnjah kot pri sanacijah je cilj izolirati in izdelati učinkovito ter lepo fasado. V nasprotju z novogradnjo se pri starih 

objektih srečujemo z obstoječimi dolžinami napuščev, okenskih polic in odprtin, ki nas omejujejo pri debelini fasadnih sistemov. 

Posebno pozornost je potrebno posvetiti hidroizolaciji in morebitnim težavam s kapilarno vlago. 

Umestitev objekta v prostor

Vrsta gradnje

S pravilno orientacijo stavbe in primerno razporeditvijo oken 

učinkovito izkoristimo sončno energijo, ki lahko nadomesti 

del energije, potrebne za vzdrževanje bivalnih temperatur. 

Priporočljivo je na južni strani vgraditi večja okna z dodatno 

toplotno zaščito (rolete, polkna), na ostalih straneh, zlasti na 

severni, pa manjša okna. Razvrščanje bivalnih prostorov v 

stavbi na jug in servisnih prostorov na sever je pomembno 

tako zaradi kakovosti bivanja kot tudi zaradi učinkovite izrabe 

sončne energije. Prostori z enakim temperaturnim režimom naj 

bodo razporejeni skupaj. Zelo visoke prostore ali celo prostore, 

načrtovane preko več etaž, je zelo težko enakomerno ogreti, pri 

čemer porabimo tudi več energije.

Opečni votlak in apneno-cementni omet
k-vrednost 1,35 W/m2 K

zunanji omet 3 cm notranji omet 2 cm

- 10oC
- 8,2oC

Notranja temperatura + 20oC

0oC0oC

Točka zmrzovanja
približno na polovici
debeline zidu.

Temperatura površine
notranje stene ni prijetna.

Temp. površine stene
+ 14 oC

zunanja 
izolacija 8 cm

notranji omet 1,5 cm

- 10oC
- 9,5oC

Temp. površine stene
+ 18,2o C

Notranja temperatura + 20oC

0oC0oC
Temperatura površine
notranje stene je prijetna.

+11oC

k-vrednost 0,50 W/m2 K

Opečni votlak in weber.therm sistem toplotne izolacije (stiropor 8 cm)

Vzrok navlaževanja v konstrukciji je kondenzacija vlage, ki je posledica difuznega toka vodne pare. Tako imenovani parcialni tlak, ki 

povzroča difuzijo vodne pare skozi elemente gradbene konstrukcije, je najmočnejši v zimskem obdobju. Pozimi je koncentracija 

vodne pare v zraku ogrevanega prostora višja od koncentracije vodne pare v zunanjem zraku. Zaradi težnje, da bi se koncentraciji 

izenačili, prodira vodna para iz bivalnega prostora skozi konstrukcijski sklop proti zunanjosti. Večja kot je temperaturna razlika in razlika 

Navlaževanje v konstrukciji in točka zmrzišča 

Objekti, ki so grajeni iz masivne konstrukcije (npr. betonske, opečne), imajo sposobnost akumulacije toplote. Masivne konstrukcije 

so sposobne toploto sprejeti, shraniti in jo ob padcu temperature nato oddati.  Pri tem je z vidika enakomernega uravnavanja 

temperature v prostoru pomembno, da namestimo izolacijo na zunanjo stan objekta in s tem preprečimo uhajanje toplote v okolico 

in hkrati izkoristimo akumulacijsko lastnost gradbenih elementov. Konstrukcije z veliko toplotno akumulativnostjo povečajo toplotno 

stabilnost prostorov, ki jih omejujejo. Toplotno-akumulacijskih površin iz masivnih snovi, kot sta opeka in beton, ni priporočljivo 

prekrivati z izolacijskimi materiali z notranje strani, sicer izničimo njihov učinek. Pri dobro toplotno izoliranih masivnih stavbah so 

nihanja zunanje temperature v notranjosti komaj opazna. 

Toplotna akumulacija Temperatura notranjih površin v objektu je pozimi vedno nižja kot 

temperatura zraka v prostoru. Ob določenih pogojih, kot so visoka 

relativna vlažnost zraka v prostoru (stalno nad 70 %), premajhna 

ali ne vgrajena fasadna izolacija in toplotni mostovi, lahko nastopi 

kondenzacija zračne vlage na površini, posledica katere je razvoj 

zidne plesni v notranjih prostorih. V bivalnih prostorih, kjer se 

relativna vlažnost zraka pozimi giblje običajno med 40 % in 60 % 

in le občasno - v času kuhanja ali kopanja - naraste do 80%, kjer je 

toplotna izolativnost na zunanji strani objekta zadostna in so detajli 

gradbenofizikalno pravilno rešeni, se površinska kondenzacija 

in posledično plesen ne more pojaviti. Površinski kondenzaciji se 

tako izognemo z vgradnjo kvalitetnih fasadnih sistemov na zunanji 

strani objekta, na notranji strani pa vgrajujemo materiale, ki lahko 

sprejemajo in oddajajo presežno vlago.

Površinska kondenzacija

v vlažnosti, večji je parcialni tlak, ki povzroča difuzijo vodne pare iz notranjosti objekta proti hladnejši okolici. Na sliki je predstavljena 

težava objekta brez vgrajene toplotne izolacije. Ob nizkih temperaturah zunaj objekta in ogrevani notranjosti je “točka nič” oz. točka 

zmrzišča v sami nosilni konstrukciji.   Zaradi parcialnega 

tlaka, ki nastaja zaradi različne količine vlage v mrzlem 

in toplem zraku, vlaga kondenzira in zmrzuje znotraj 

konstrukcije in povzroča propadanje materiala.  Zaradi 

hladne stene, ki ni sposobna akumulirati toplote, je 

potrebno neprestano ogrevanje prostora in  hlad, ki ga 

seva stena zaradi velike temperaturne razlike, povzroča 

neprijetno bivalno okolje.  Z vgradnjo toplotne izolacije 

prestavimo točko zmrzišča v sistem toplotne izolacije, 

ki je sposobna prenašati napetosti ob kondenzaciji in 

zmrzovanju vodne pare. Tako podaljšamo življensko 

dobo konstrukcijskih materialov. Hkrati je steni 

omogočena akumulacija toplote in tako enostavno 

uravnava stalno temperaturo prostora. Bivalna klima je 

ugodna in dosežen je ogromen prihranek  energije, ki 

je potrebna za  ogrevanje prostorov.
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Okolje
Klimatske spremembe so ena izmed najbolj resnih okoljskih groženj, s katerimi se srečujemo. V zadnjih letih so ekstremni vremenski 

dogodki pokazali, kako ranljivi smo na spremembe in kako uničujoča je lahko njihova moč. Da bi zmanjšali porabo fosilnih goriv, 

ki povzročajo učinke tople grede, je potrebna energijska učinkovitost. Z vgradnjo toplotno izolacijskega sistema se odločite za 

gospodarno in energetsko učinkovito rabo energije. Naložba se povrne v zelo kratkem času - v odvisnosti od debeline izolacijskih 

plošč in klimatskih razmer lahko že po nekaj letih, kar hkrati pomeni veliko manjšo obremenitev za okolje.

Evropske institucije sprejemajo zakonodajo 

in postavljajo smernice, s katerimi želijo v 

prihodnosti zmanjšati porabo energije.

Velik poudarek je na zmanjšanju porabe energije 

za ogrevanje, kjer se predvsem ukvarjajo z 

debelino izolacije v fasadnih sistemih.

Tudi v Sloveniji so z letom 2009 lastniki objektov 

zavezani k pridobitvi energetske izkaznice, 

ki  določa porabo energije objekta in njegovo 

umestitev v različne razrede energetske 

učinkovitosti. Umestitev v določen razred med 

drugim določa vrsta in debelina izolacijskega 

materiala, ki je del fasadnega sistema.

Smernice EU

V uporabi je novi Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, ki je bil objavljen v Ur.l. RS št. 52/2010, dne 1.7.2010. Pravilnik pomembno 

vpliva na objekte, ki se bodo prenavljali in gradili v prihodnje, saj določa ostre kriterije za toplotno zaščito.

Pomembnejše zahteve pravilnika:

• 25 % energije moramo zagotoviti iz obnovljivih virov energije,

• toplotna zaščita v novogradnjah in stavbah, ki se bodo prenavljale, bo učinkovitejša (za stanovanjske stavbe mora biti U < 

0.28 W/m2K, kar pomeni 10 cm ali več izolacije (λ = 0,039) na votli opeki),

• v ogrevalnih sistemih z vodo je temperatura znižana s 70 oziroma 90 na 55° C,

• določena je največja dovoljena moč za hlajenje stavbe, ki se ne sme prekoračiti.

Za izdelavo izračunov gradbene fizike za področje toplote in smotrne rabe energije so v Sloveniji prevzeti harmonizirani evropski 

Skozi zunanje zidove in odprtine se izgublja polovica energije, 

potrebne za ogrevanje stavbe. Nezadostna toplotna izolacija je 

vzrok za neudobne, nezdrave in nekvalitetne pogoje bivanja tako 

pozimi kot poleti. Primarna naloga toplotno izolacijskega sistema 

je preprečevanje izmenjave toplote med zunanjim in notranjim 

delom stavbe in posledično preprečevanje toplotnih izgub. 

Zagotavlja dodaten toplotni upor osnovni konstrukciji, jo ščiti pred 

vremenskimi vplivi in preprečuje toplotne mostove.  Danes se 

zavedamo, da neizolirane stavbe pomenijo izredno velik segment  

porabe energije. Kar 90 % poznanih virov energije izvira iz fosilnih 

goriv oziroma neobnovljivih surovin. Obnovljivi viri pa zaenkrat 

zahtevajo prevelik tehnološki preskok in ne zadostujejo vsem 

potrebam človeštva. Problem prekomernega onesnaževanja s CO2 

ima za posledico globalno spreminjanje klimatskih razmer, kar že 

čutimo tudi na našem področju. 

Poraba energije

13%-20%

12%-25%

25%-35%

CO2 - emisije

Neizoliran stanovanjski objekt skozi različne dele 

izgublja velike količine energije. Fasadni obod 

predstavlja kar 25 - 35 % vse izgubljene energije. 

standardi SIST EN. Po pravilniku je energetska 

izkaznica stavbe sestavni del gradbene 

dokumentacije. Izkazuje največjo dovoljeno letno 

potrebno toploto za ogrevanje po enoti ploščine 

koristne površine stavbe (kWh/m2a), ki zajema 

ogrevane dele stavbe (kWh/m3a). Izkaznica mora 

biti dostopna na vpogled bodočim lastnikom ali 

uporabnikom stavbe, priložena dokumentaciji za 

tehnični pregled in potrjena s strani projektanta.

Kdor investira v objekt, si z vgradnjo fasadnega sistema ne znižuje samo 

stroškov energentov, temveč zvišuje vrednost svoje investicije s povečevanjem 

kvalitete bivalnega okolja in trajnosti naložbe brez sanacij.

1.sanacija

2.sanacija

3.sanacija

Stroški

30 let

30 let

Sanacija vsakih 8 let

Prihranki

vgraditev fasadnega 
sistema 

brez vgradnje 
fasadnega sistema

2014 2014

2044

2044
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Toplota prehaja skozi ovoj stavbe zaradi temperaturne razlike med toplim zrakom v prostoru in hladnim zunanjim zrakom v smeri 

nižje temperature. Izgubljanja toplote ne moremo zaustaviti, lahko pa ga zmanjšamo z izboljšanjem toplotne izolativnosti obodnih 

konstrukcij. Kakovost toplotne zaščite ovoja stavbe opisuje toplotna prehodnost konstrukcijskega sklopa, ki pove, koliko toplote preide 

v časovni enoti (1 sek) skozi površino 1 m2 konstrukcije, če je razlika temperatur zraka na obeh straneh konstrukcije 1 K. Toplotno 

prehodnost konstrukcijskega sklopa označujemo z U (W/m2K). Toplotna prehodnost konstrukcije je odvisna od vgrajenih materialov, 

njihove toplotne prevodnosti in debelin njihovih plasti. Vrstni red plasti v sklopu ne vpliva na njegovo toplotno prehodnost, pomemben 

pa postane, ko govorimo o toplotni akumulativnosti in toplotnem odzivu stavbe na spremenljive toplotne razmere v okolju. Nizko 

toplotno prehodnost obodnih konstrukcij dosežemo z vgradnjo toplotno izolacijskih materialov. Čim manjša je toplotna prevodnost 

Gradbeni materiali imajo različne značilnosti, ki skupaj določajo celoten učinek gradbene konstrukcije kot celote.  Enako velja za 

termično  delovanje v konstrukciji. Vsak del gradbene konstrukcije ima določeno toplotno prehodnost (vrednost U).  

Iz prikazanih tabel je razvidna povprečna letna poraba energenta za 1 m2 zunanje stene, izdelane iz različnih gradbenih materialov 

brez izolacije in z različnimi toplotnimi izolacijami. Vrednost koeficienta toplotnega prehoda U (W/m2K), pomnožena s 100, približno 

pove, kolikšna bo poraba kWh/letno, pomnožena z 10 pa, kolikšna bo poraba m3 zemeljskega plina oziroma litrov kurilnega olja.

Primerjava enake toplotne prevodnosti med različnimi gradbenimi materiali

5 cm izolacijski material (stiropor, kamena volna)

2,5 cm weber.therm plus ultra 020

17 cm les

28 cm plinobeton

50 cm votla žgana opeka

76 cm žgana polna opeka 250 cm beton

Toplotna prehodnost ovoja stavbe

snovi, toliko boljše so njene toplotno izolacijske lastnosti. Toplotna prevodnost snovi λ (W/mK) pove, koliko toplote preide v časovni 

enoti (1 sekunda) skozi 1 m2 snovi z debelino 1 m pri temperaturni razliki 1 K.

U vr. x 10 = letna poraba 
            kur. olja/m2                    

brez zunanje izolacije

13,7 litrov/m2 letno 2,7 litrov/m2 letno

U = 1,37 W/m2K
U = 0,27 W/m2K

z zunanjo izolacijo
12 cm EPS-F - stiropor

+25°C

- 5°C

+20°C

-10°C

+15°C

-15°C

+10°C

-20°C

+ 5°C

- 25°C

+ 0°C
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1,00 0,80 0,67 0,50 0,40 0,33 0,27 0,22 0,20

0,80 0,67 0,57 0,44 0,36 0,31 0,25 0,21 0,19

0,79 0,66 0,57 0,44 0,36 0,31 0,25 0,21 0,19

0,65 0,56 0,49 0,39 0,33 0,28 0,23 0,20 0,18

0,58 0,51 0,45 0,37 0,31 0,27 0,22 0,19 0,17

0,57 0,50 0,44 0,36 0,31 0,27 0,22 0,19 0,17

0,48 0,43 0,39 0,33 0,28 0,25 0,21 0,18 0,16

0,40 0,37 0,33 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17 0,15

0,34 0,31 0,29 0,25 0,23 0,20 0,18 0,16 0,14

0,34 0,31 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18 0,15 0,14

0,25 0,23 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,13 0,12

Gradbeni element Topl. pre-
vod. λ 

Deb.  
zidu (cm)

U brez 
izolacije

Oplaščeni beton +
izolacijska plošča 2,04

16

20

Polna opeka +
izolacijska plošča 0,68

25

38

Votli opečni blok +
izolacijska plošča 0,32

19

29

Termo blok +
izolacijska plošča 0,22

29

39

Porobeton +
izolacijska plošča 0,14

25

40

4,03

3,73

1,86

1,37

1,31

0,93

0,67

0,51

0,51

0,33

Gradbeni element Topl. pre-
vod. λ 

Deb.  
zidu (cm)

U brez 
izolacije

U vrednosti - EPS 036 in
weber.therm Clima 036

4 cm 5 cm 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 15 cm 18 cm 20 cm

Oplaščeni beton +
izolacijska plošča 2,04

16

20

Polna opeka +
izolacijska plošča 0,68

25

38

Votli opečni blok +
izolacijska plošča 0,32

19

29

Termo blok +
izolacijska plošča 0,22

29

39

Porobeton +
izolacijska plošča 0,14

25

40

4,03

3,73

1,86

1,37

1,31

0,93

0,67

0,51

0,51

0,33

0,90 0,72 0,60 0,45 0,36 0,30 0,24 0,20 0,18

0,74 0,61 0,52 0,40 0,33 0,28 0,23 0,19 0,17

0,73 0,60 0,52 0,40 0,33 0,28 0,23 0,19 0,17

0,61 0,52 0,45 0,36 0,30 0,26 0,21 0,18 0,16

0,54 0,47 0,42 0,34 0,29 0,25 0,20 0,17 0,16

0,53 0,46 0,41 0,33 0,28 0,24 0,20 0,17 0,16

0,46 0,41 0,36 0,30 0,26 0,23 0,19 0,16 0,15

0,38 0,35 0,32 0,27 0,23 0,21 0,18 0,15 0,14

0,33 0,30 0,28 0,24 0,21 0,19 0,16 0,14 0,13

0,33 0,30 0,28 0,24 0,21 0,19 0,16 0,14 0,13

0,24 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,14 0,12 0,12

Gradbeni element Topl. pre-
vod. λ 

Deb.  
zidu (cm)

U brez 
izolacije

U vrednosti - weber.therm Clima 032
4 cm 5 cm 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 15 cm 18 cm 20 cm

Oplaščeni beton +
izolacijska plošča 2,04

16

20

Polna opeka +
izolacijska plošča 0,68

25

38

Votli opečni blok +
izolacijska plošča 0,32

19

29

Termo blok +
izolacijska plošča 0,22

29

39

Porobeton +
izolacijska plošča 0,14

25

40

4,03

3,73

1,86

1,37

1,31

0,93

0,67

0,51

0,51

0,33

0,80 0,64 0,53 0,40 0,32 0,27 0,21 0,18 0,16

0,67 0,55 0,47 0,36 0,30 0,25 0,20 0,17 0,15

0,66 0,55 0,47 0,36 0,29 0,25 0,20 0,17 0,15

0,56 0,48 0,41 0,33 0,27 0,23 0,19 0,16 0,15

0,51 0,44 0,38 0,31 0,26 0,22 0,18 0,16 0,14

0,50 0,43 0,38 0,31 0,26 0,22 0,18 0,16 0,14

0,43 0,38 0,34 0,28 0,24 0,21 0,17 0,15 0,14

0,37 0,33 0,30 0,25 0,22 0,19 0,16 0,14 0,13

0,31 0,29 0,26 0,23 0,20 0,18 0,15 0,13 0,12

0,31 0,28 0,26 0,22 0,20 0,18 0,15 0,13 0,12

0,23 0,22 0,20 0,18 0,16 0,15 0,13 0,12 0,11

Tabele U vrednosti in prehoda toplote

U vrednosti za izolacijske plošče: 
EPS - F 040

 lamele iz kamene volne
4 cm 5 cm 6 cm  8 cm 10 cm 12 cm 15 cm 18 cm 20 cm

U vrednosti za izolacijsko ploščo 036

U vrednosti za izolacijsko ploščo Clima 032

Gradbeni element Topl. pre-
vod. λ 

Deb.  
zidu (cm)

U brez 
izolacije

U vrednosti - weber.therm Clima 030
4 cm 5 cm 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 15 cm 18 cm 20 cm

Oplaščeni beton +
izolacijska plošča 2,04

16

20

Polna opeka +
izolacijska plošča 0,68

25

38

Votli opečni blok +
izolacijska plošča 0,32

19

29

Termo blok +
izolacijska plošča 0,22

29

39

Porobeton +
izolacijska plošča 0,14

25

40

4,03

3,73

1,86

1,37

1,31

0,93

0,67

0,51

0,51

0,33

0,75 0,60 0,50 0,38 0,30 0,25 0,20 0,17 0,15

0,63 0,52 0,44 0,34 0,28 0,24 0,19 0,16 0,14

0,62 0,52 0,44 0,34 0,28 0,23 0,19 0,16 0,14

0,53 0,45 0,39 0,31 0,26 0,22 0,18 0,15 0,14

0,48 0,42 0,37 0,29 0,25 0,21 0,17 0,15 0,14

0,48 0,41 0,36 0,29 0,24 0,21 0,17 0,15 0,13

0,42 0,36 0,33 0,27 0,23 0,20 0,16 0,14 0,13

0,35 0,32 0,29 0,24 0,21 0,18 0,15 0,13 0,12

0,31 0,28 0,25 0,22 0,19 0,17 0,14 0,13 0,12

0,30 0,28 0,25 0,22 0,19 0,17 0,14 0,13 0,12

0,23 0,21 0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,11 0,10

U vrednosti za izolacijsko ploščo Clima 030

Gradbeni element Topl. pre-
vod. λ 

Deb.  
zidu (cm)

U brez 
izolacije

U vrednosti - weber.therm plus ultra 020
4 cm 5 cm 6 cm 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm 12 cm 14 cm

Oplaščeni beton +
izolacijska plošča 2,04

16

20

Polna opeka +
izolacijska plošča 0,68

25

38

Votli opečni blok +
izolacijska plošča 0,32

19

29

Termo blok +
izolacijska plošča 0,22

29

39

Porobeton +
izolacijska plošča 0,14

25

40

4,03

3,73

1,86

1,37

1,31

0,93

0,67

0,51

0,51

0,33

0,50 0,40 0,33 0,29 0,25 0,22 0,20 0,17 0,14

0,44 0,36 0,31 0,27 0,24 0,21 0,19 0,16 0,14

0,44 0,36 0,31 0,27 0,23 0,21 0,19 0,16 0,14

0,39 0,33 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,15 0,13

0,37 0,31 0,27 0,24 0,21 0,19 0,17 0,15 0,13

0,36 0,31 0,27 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 0,13

0,33 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16 0,14 0,12

0,29 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,13 0,12

0,25 0,23 0,20 0,18 0,17 0,16 0,14 0,13 0,11

0,25 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,14 0,13 0,11

0,20 0,18 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10

U vrednosti za izolacijsko ploščo plus ultra
U vrednosti za izolacijsko ploščo 040
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Razlaga fasadnih sistemov

V svojem asortimanu weber ponuja različne certificirane weber.therm fasadne sisteme (ETICS). 

Certificiran fasadni sistem pomeni kombinacijo materialov,  ki zagotavljajo medsebojno usklajeno delovanje glede na izbrano 

izolacijo. 

Optimalno delovanje fasadnega sistema je pogoj za izdajo Evropskega tehničnega soglasja pooblaščene institucije, ki zagotavlja 

varno odločitev in izpolnuje vse zahteve v skladu s seznami standardov in odredbami evropskih institucij, ki so za fasadni sistem 

predpisane.

Definicija certificiranega fasadnega sistema

Fasadni sistemi se razlikujejo po specifičnih karakteristikah, ki jih določajo 

različne vrste izolacijskih materialov, fasadnih lepil in zaključnih slojev. 

Skupaj določajo primernost za uporabo pri različnih vrstah gradbenih 

materialov in gradenj ter tako zagotavljajo trajnost in funkcionalnost celotne 

konstrukcije.

Razlike med weber.therm fasadnimi sistemi

Sestavni deli ETICS-a (fasadnega sistema) morajo 

biti proizvedeni v skladu z veljavnimi normativi in 

standardi!

Odsvetujemo uporabo mešanic, pripravljenih na samem gradbišču, ali 

nenamenskih lepil ( kot na primer lepila za keramiko) namesto predpisanih 

polimernih cementnih lepil.

Debelina armirne plasti na izolacijskih ploščah in debelina nanosa dekorativnih zaključnih slojev naj bo v okviru predpisanih normativov 

s strani proizvajalca. Namen teh plasti ni finalna izravnava večjih neravnin, na katere se sistem vgrajuje. Zaradi neenakomernih nanosov 

prihaja v plasteh do različnih raztezkov ali krčenj in s tem do nastajanja gradbene škode (razpoke, odpadanje zaključnega sloja,...). 

Ni pomembno, za katero vrsto fasadnega sistema se 

odločimo, vedno dobimo vzdržljivo in ekonomsko 

učinkovito rešitev.  Vse komponente v weber.therm 

fasadnem sistemu delujejo usklajeno in zagotavljajo 

dolgotrajno zaščito. 

Sistemi omogočajo praktično vse oblikovne izvedbe 

in zadovoljujejo še tako zahtevne ideje arhitektov. 

Kaj je funkcija fasadnega sistema?

• toplotna zaščita in manjša poraba energije

• vodoodbojnost

• požarna zaščita

• estetska funkcija

• preprečevanje toplotnih mostov

• toplotna stabilnost v letnem času

• zmanjševanje termičnih napetosti

• preprečitev propadanja gradbenih elementov 

zaradi kondenzacije vodne pare

• izkoriščanje sposobnosti zidu za akumulacijo  

toplote in reguliranje temperature v notranjih prostorih

• zagotavljanje zdravega in udobnega bivanja

• zvočna izolativnost

• varovanje okolja

• preprečevanje razvoja mikroorganizmov na notranjih stenah
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Sestava fasadnega sistema

fasadno lepilo za lepljenje izolacijske plošče

fasadna izolacijska plošča

fasadno lepilo za izdelavo armirnega sloja 

armirna mreža iz steklenih vlaken

osnovni premaz

zaključni sloj

Izolacija

Fasadno lepilo

Primarna naloga izolacije je preprečevanje prehajanja toplote in zniževanje porabe energije za ogrevanje pozimi ter zaščita pred 

zunanjo vročino poleti. Izbiro izolacijskega materiala v prvi vrsti določa vrsta podlage oziroma specifične lastnosti le-te. Pri izbiri 

med razpoložljivimi fasadnimi izolacijami je poleg toplotne izolativnosti pomembno upoštevati še druge kriterije, kot so požarna 

odpornost, difuzijska prepustnost, tlačna trdnost, trajnost, občutljivost na navlaževanje itd. Vedno bolj se zavedamo pomena okoljskih 

kriterijev, kjer upoštevamo količino energije, potrebne za proizvodnjo izolacijskega materiala in možnost njegove reciklaže. Izbor 

fasadne izolacije v kombinaciji z vrsto podlage v nadaljevanju določa vrsto fasadnega lepila in zaključnih slojev.

Za lepljenje izolacijske plošče

Fasadna lepila morajo zagotoviti optimalno oprijemljivost med podlago in izolacijskim materialom. Večkrat pa narava podlage, 

specifične lastnosti objekta in teže zaključnih slojev zahtevajo še dodatno mehansko pritrjevanje (sidranje). Zahtevane lastnosti lepila 

se razlikujejo glede na vrsto izolacijske plošče in vrsto podlage. Z različnimi dodatki (polnila in veziva) v proizvodnem postopku pa 

spreminjamo lastnosti posameznega lepila.

Za izdelavo armirnega sloja

Uporabljena lepila so lahko univerzalno primerna za lepljenje izolacijske plošče in armiranje z vtiskavanjem alkalijsko odporne 

fasadne mreže iz steklenih vlaken. V nekaterih primerih pa se uporabljajo lepila ločeno za lepljenje izolacijske plošče in za izdelavo 

armirnega sloja.  Granulacija peskov in različni dodatki vplivajo na aplikativne lastnosti posameznega lepila, hitrost sušenja (odprti 

čas), paroprepustnost, debelino armirnega sloja in posledično na odpornost na mehanske poškodbe.

Osnovni premaz

Armirna mreža

Pred nanosom zaključnih slojev je priporočljiva uporaba osnovnega premaza. Osnovni premaz naredi podlago enakomerno vpojno, 

ustvari vezni most med podlago in zaključnim slojem, njegova obarvanost pa preprečuje prosevanje podlage skozi zaključni sloj.

Armirna mreža prenaša napetosti, ki se dogajajo na fasadni površini in preprečuje večje raztezke in skrčke, ki bi povzročili razpoke na 

fasadni površini in zaključnem sloju. Ker je vtisnjena v cementna fasadna lepila je nujno, da je alkalijsko odporna. Izrednega pomena 

je pravilna izvedba in vgradnja mrežice na robovih in odprtinah. Priporočljivo je, da se armirna mrežica iz steklenih vlaken nahaja na 

zunanji tretjini debeline armirnega sloja.
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Zaključni sloji

Fasade so močno obremenjen del zgradbe in zato podvržene stalnemu omočenju, kemikalijam v dežju, biološkim dejavnikom, 

temperaturnim spremembam in mehanskim poškodbam. Zaključni sloji estetsko zaključujejo arhitekturo objekta in so prvi ter najbolj 

obremenjeni del fasadnega sistema, saj so izpostavljeni nenehnim vplivom iz okolja. Primarna naloga zaključnih slojev je trajna zaščita 

pred neugodnimi vremenskimi vplivi in preprečevanje vdora vlage, ki bi povzročila propadanje jedra fasadnega sistema in gradbene 

konstrukcije. Sekundarna in v zadnjem času vse bolj izpostavljena pa je estetska funkcija, ki jo z barvnimi variacijami omogočajo 

novodobni tankoslojni zaključni sloji. 

Zaradi neposredne povezanosti so zaključni sloji odvisni od kvalitete podlage, na katero so nanešeni. Zaključni sloji so prilepljeni 

na podlago skozi kombinacijo absorbcije in mehanske vezave, kar pomeni, da se tudi gibljejo z njo. Nedokončan proces sušenja v 

armirnem sloju ima za posledico krčenje podlage in lahko povzroči razpoke na zaključnem sloju.

Weber v svojem programu ponuja 6 različnih vrst weber.pas tankoslojnih zaključnih ometov.  Njihove specifične razlike določajo 

uporabo v posameznem fasadnem sistemu. weber.pas zaključni sloji se razlikujejo po:

• sestavi,

• paroprepustnosti,

• higroskopičnosti / hidrofobnosti, 

• koeficientu barvne obstojnosti,

• elastičnosti in trdnosti,

• številu barvnih odtenkov,

• vezavi na podlago,

• občutljivosti na vremenske pogoje ob izdelavi,

• možnosti izdelave v mejnem temperaturnem območju nad 0 stopinj °C

• enostavnosti aplikacije.

weber.pas akril
weber.pas silikat
weber.pas extraClean
weber.pas PerSil
weber.pas topDry

weber.min tankoslojni omet
weber.min debeloslojni omet

90

40

45

50

40

10

10

0,135

0,060

0,068

0,075

0,060

0,015

0,015

< 0,05 kg/m2 √h

< 0,05 kg/m2 √h

< 0,05 kg/m2 √h

< 0,05 kg/m2 √h

< 0,2 kg/m2 √h

< 0,5 kg/m2 √h

< 0,5 kg/m2 √h

µ vrednost - 
paroprepustnost

SD vrednost
 v ETICS 

w vrednost -
navzemanje vlage

Pri zaključnih slojih dosegamo razlike tudi pri strukturi in 

izgledu.  Granulacije 1 mm, 1,5 mm, 2 mm in 3 mm so možne 

v zaribani (glajeni) strukturi, 2 mm in 3 mm pa tudi v žlebičasti 

(strukturirani).

Zaključni sloji morajo zagotavljati:

•	 nizko w vrednost - koeficient navzemanja vlage (po ETAG standardu mora biti ta vrednost pod 0,5 kg/m2 v 24 urah), 

 s čimer preprečujejo navlaževanje ostalih komponent v sitemu 

 zagotavlja odpornost na cikle zmrzovanja vode v zaključnem sloju

•	 nizko µ vrednost - paroprepustnost, ki omogoča prehod vodne pare in preprečuje kondenzacijo vlage pod zaključnim 

slojem,

•	 nizko SD vrednost - ovira za prehod vodne pare in predstavlja ekvivalentno debelino zraka z enako upornostjo.

WEBER IMA NOVO BARVNO KARTO

www.weber-terranova.si
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Tankoslojni zaključni sloji so sestavljeni iz različne granulacije peskov in veziv, ki določajo njihove lastnosti, in pigmenta. V grobem 

ločimo akrilne, silikatne, silikonske zaključne sloje (in njihove variacije) ter mineralne omete in weber.pas topdry .

Akrilni zaključni sloj

Na trgu so se kot prvi pojavili akrilni zaključni sloji, ki so pomenili revolucijo v izdelavi fasade. Akrilno vezivo je v primerjavi z apneno-

cementnimi zaključnimi sloji dovoljevalo enostavno aplikacijo, vodoodbojnost in relativno dobro barvno obstojnost. Prednost akrilnih 

zaključnih slojev je v neomejenem število barvnih odtenkov. V akrilne zaključne sloje lahko dodamo pospeševalce sušenja, kar je zlasti 

pomembno pri  nanosu zaključnih slojev v mrzlih dneh. 

Silikatni zaključni sloji

Naslednja generacija silikatnih  zaključnih slojev je z vezivom iz kalijevega vodnega stekla in kemično reakcijo  (silifikacijo) pomenila 

izredno močno vezavo s podlago in povečala paroprepustnost. Rezultat izparevanja in strjevanja kisline v kalcijev silikat je mrežna 

struktura s podobno sposobnostjo raztezanja kot armirni sloj iz mineralne podlage. V silikatnih zaključnih slojih se lahko izdela le 

odtenke, kjer se pH pigmenta ujema s pH bazo silikatnega zaključnega sloja, kar pomeni, da smo omejeni pri številu odtenkov. 

Njegova prednost je povečana naravna odpornost na alge in plesni, zaradi pH, ki je višji od akrilnih zaključnih slojev.

Slabost silikatnih zaključnih slojev je večja občutljivost na vremenske spremembe v okolju. V času sušenja zaključnega sloja moramo 

zagotoviti čim manjše spremembe temperature in relativne vlažnosti zraka. To težavo v veliki meri odpravlja nov zaključni sloj 

weber.pas PerSil , ki ohranja dobre lastnosti kalijevega vodnega stekla in zmanjšuje občutljivost na vremenske spremembe.

Silikonizirani zaključni sloji

S trendom intenzivnejših barv na objektih so proizvajalci zaključnih slojev prepoznali težavo termičnih obremenitev fasadne površine. 

Odgovor na minimaliziranje težav z nastajanjem lasastih razpok je bil razvoj silikoniziranih ometov, katerih prednost je elastičnost, 

mikroporoznost, vodoodbojnost, barvna obstojnost in odpornost na druge vplive iz okolja. Zaključni sloji izredno dobro prenašajo 

napetosti na fasadni površini, ki se dogajajo zaradi temperaturnih sprememb, preprečujejo nastanek lasastih razpok in optimalno 

optimalno kombinacijo paroprepustnosti in hidrofobnosti.

Higroskopični zaključni sloji

Njihova lastnost - higroskopičnost prispeva k uravnavanju vlažnosti ometa z vlažnostjo v okolju. Higroskopični zaključni sloj, 

weber.pas topDry, z velikim številom kapilar kapljico ujete vode razporedi po površini in tako pospeši sušenje. Suha fasada pa je 

pogoj za čistost in je manj dovzetna za razvoj alg in plesni.  

Mineralni tankoslojni zaključni sloji

Mineralni zaključni sloji so se v debeloslojni različici “praskani teranovi” pojavili pred 100 leti. Njihove lastnosti so ob pravilni izvedbi 

fasadam zagotavljale dolgotrajno lepoto in učinkovito obrambo pred vplivi iz okolja. Tankoslojni mineralni ometi so industrijsko 

pripravljene suhe mešanice apna, cementa in različnih peskov. Vsebovano apno z visokim Ph v času zorenja (približno 20 let) naravno  

zavira razvoj alg in plesni na površini. Mineralne tankoslojne omete odlikuje visoka paroprepustnost in enostavna izdelava. 

Vrste zaključnih slojev

Unikatna spletna aplikacija, ki vam omogoča 
samostojno menjavo barvnih odtenkov na vaši hiši!

Oglejte si bazo barvnih študij, ki so jo oblikovali naši arhitekti 
na: http://e-studija.weber-terranova.si

weber barvna e-študija

22



Efekt papirja oziroma higroskopičnost

Hidrofobni zaključni sloji

Absorbcija vlage

Higroskopičnii zaključni sloji

Hidrofobnost lahko razložimo kot 
popolno zavračanje vode, ki na površini 
zaradi površinske napetosti vode ustvari 
kapljico, ki se dolgo suši.

weber.pas topdry imitira princip delovanja 
mineralnih ometov. Vlaga se absorbira 
in razporedi po celotni površini. Ko 
zunanji vir vlage poneha se omet ne 
suši točkovno ampak po vsej površini 
pospešuje sušenje.  

Higroskopični omet kot list papirja 
razporedi kapljico vode po večji površini 
in pospeši sušenje takoj, ko je zrak bolj 
suh od ometa.

Pospešen učinek sušenja po omočenju - efekt papirja

Zakaj so mineralni praskani oz. strugani ometi (teranove) lepi tudi po 100 in več letih?

Na hidrofobnih (vodoodbojnih) zaključnih slojih

se zaradi visoke zavrnitve vlage ob omočenju v žepkih

razbrazdane površine ujamejo vodne kapljice.  Te 

privlačijo spore alg in nečistoče, ki potujejo po zraku. 

Kapljica vode ima relativno dolg čas sušenja, ki je

potenciran predvsem v prehodnih obdobjih leta 

(pomlad, jesen). Dlje ko je kapljica prisotna na fasadni 

površini, večja je možnost, da se na njo ujamejo spore 

alg, ki v njej najdejo hranilne snovi za svojo rast.

Skladnost z ETAG 004

V primerjavi z običajnimi zaključnimi sloji, ki imajo koeficient navlaževanja w manjši od 0,05 kg/m2, ima zaključni 

sloj weber.pas topdry koeficient navlaževanja w manjši od 0,2 kg/m2. Ta vrednost izpolnjuje tehnične in fizikalne 

karakteristike zaključnih slojev, ki se uporabljajo na zunanjih površinah, saj so po ETAG 004 vsi zaključni sloji, ki imajo 

manjšo vrednost navlaževanja od 0,5 kg/m2, primerni za zunanjo uporabo in so hidrotermalno učinkoviti, preprečujejo 

navlaževanje ostalih elementov v sistemu in so odporni na cikle zmrzovanja in tajanja.

Fasadna površina ostane lepa in čista le, če je suha oziroma se po omočenju, ki je bodisi posledica kondenzacije, padavin ali visoke 

relativne vlage, čim hitreje posuši. Vlaga na površini fasade namreč privlači umazanijo, spore alg in plesni. Po omočenju za dosego 

suhe fasadne površine obstajata dva načina.

Novodobni tankoslojni ometi ustvarjajo efekt lotusovega lista, ki odvečno količino vlage s fasadne površine odvaja v obliki kapljic. 

Kljub temi pa se v razbrazdani površini zaključnih slojev ujemajo tisoči kapljic, katerih lastnost je relativno dolgo sušenje in s tem 

povečana možnost vezave umazanije in spor alg ter plesni.

Drug, revolucionaren način pri tankoslojnih zaključnih ometih, pa je sušenje zaključnega sloja z razporeditvijo vlage po čim večji 

površini. To je bila lastnost, ki je bila do sedaj rezervirana le za klasični, mineralni omet. Imenujemo jo higroskopičnost oz. možnost 

vezave odvečne vlage iz okolice. Dokazano je, da se popolnoma vodoodbojne površine sušijo dlje časa kot tiste, ki vlago absorbirajo 

in jo hkrati oddajo na večji površini v trenutku, ko zrak v okolici postane bolj suh. To edinstveno načelo sušenja, ki je bilo do sedaj 

prednost mineralnih zaključnih slojev, smo z novo tehnologijo, v katero je bilo vključeno stoletje izkušenj skupine Saint-Gobain Weber, 

uspeli prenesti v tankoslojni pastozni zaključni omet weber.pas topdry. S tisoči kapilar, razporejenih po vrhnjem sloju, razporedi vlago 

po celotni površini in prepreči nastajanje kapljic.

Revolucionarni, higroskopični weber.pas topdry, kot papir razpusti površinsko napetost vodne kapljice in s pomočjo množice kapilar 

na površini ometa razporedi kapljico po celotni površini. Ta fizikalni proces z razporeditvijo vlage po površini predstavlja inteligenten 

nadzor nad vlažnostjo površine in izjemno pospeši sušenje zaključnega sloja. Ko dež poneha in se zrak posuši, weber.pas topdry 

pospešeno oddaja vlago in tako eliminira prvi pogoj za nastaneg alg in plesni, ki v naravi predstavlja habitat za njihov razvoj.

Enostavne rešitve so pogosto najboljše
Včasih lahko odklon od tradicionalnih metod dela in razmišljanja pripelje do velikih odkritij in rešitev. Učenje na podlagi dognanj 

in že uporabljenih rešitev iz preteklosti pa je v dobi neprestanih inovacij velikokrat zapostavljeno ali preprosto neuporabljeno. S 

ciljem razvoja pastoznih tankoslojnih zaključnih slojev, ki minimalizirajo vpliv vlage in učinkovito pospešujejo njeno odvajanje, je bilo 

samo potrebno pregledati znanje naših prednikov, ki so rešitev razvili pred 100 leti - z izdelkom mineralni praskani oz. strugani omet 

(teranova).

“Prvi higroskopični zaključni sloj!”weber.pas topDry
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Zavedati se moramo, da z vgradnjo intenzivnih odtenkov hkrati vplivamo 

tudi na termično obremenitev zaključnega sloja. Kvaliteta  zaključnega 

sloja je torej z izbiro intenzivnejših odtenkov še veliko bolj pomembna. 

Barve zaključnih slojev pa so pomemben dejavnik pri izbiri. 

Indeks odboja svetlobe  je stopnja odsevanja barvnega odtenka med črno (= 0) in belo točko (= 100). Ta referenčna vrednost izraža 

različne barvne odklone od temne do najsvetleše točke. Večja vrednost pomeni svetlejši barvni odtenek. Uporaba temnejših in 

intenzivnejših barvnih odtenkov je možna, če ne zavzemajo več kot 10 % fasadne površine.  Lahko se jih uporablja tudi za izdelavo 

dekorativnih elementov. 

Termične obremenitve zaključnih slojev

1. manjši od 25% pri zaključnih slojih na osnovi umetnih smol (akrilni zaključni sloji),

2. manjši od 30% pri zaključnih slojih na mineralni, silikatni in silikonski osnovi.

Temnejši barvni odtenki vpijajo več toplote kot svetlejši, kar lahko 

privede do večjih napetosti v fasadi zaradi sončne pripeke podnevi in 

ohladitve ponoči (kakor tudi podnevi zaradi nenadnega dežja). Zato 

ne priporočamo uporabe temnih in intenzivnih barvnih odtenkov pri 

sistemih toplotne izolacije fasad.  

Indeks odboja svetlobe (HBW) ne sme biti:

indeks odboja svetlobe (100% črna - 0% bela)

temperatura segretja fasade 
ob temperaturi zraka 25°C

65°C

55°C

50°C

45°C

40°C

35°C

30°C

25°C

svetli temni

Granulacija in struktura zaključnega sloja

Na dojemanje barvnega odtenka vpliva tudi struktura zaključnega sloja. Različna struktura podlage povzroča različen odboj 

svetlobe, kar se odraža v barvnem odtenku. Zaključni sloji z večjo granulacijo peskov optično delujejo temneši kot tisti s peski 

manjše granulacije. To je posledica senc in razbrazdanosti zaključnega sloja.

1 m
m

2 m
m

3 m
m

“Barva - ni samo tukaj in ne bo tukaj za vedno na isti 
način, ni nekaj samo po sebi umevnega, o čemer ti ni 

potrebno razmišljati - barva živi...”

Zaznavanje in dojemanje barv je zelo individualno. Poleg tega vplivajo na dojemanje barvnih odtenkov še 

naslednji faktorji:

Barva in zaznavanje zaključnega sloja

Josef Albers

Svetloba in okolica

Svetloba vpliva na kakovost barvnega odtenka, njegovo spreminjanje in dojemanje. Vrsta svetlobe, njena intenzivnost, njeno 

spreminjanje in gibanje preko dneva vplivajo na dojemanje barvnih odtenkov.

Zaznavanje barvnih odtenkov je odvisno tudi od umestitve objekta v 

prostor in okolico, ki ga obdaja. Objekti, obdani z zeleno naravo, reflektirajo 

in odbijajo zeleni ton. Na svetlejših podlagah lahko pride do zelenega 

učinka okolice in navidezne spremembe barvnega tona fasade - optične 

prevare. 

Zorni kot in oddaljenost objekta

Zgradbe zaznavamo v odvisnosti od njihove okolice in aktualnega izgleda. Strukturo fasadne površine in barvne odtenke lahko glede 

na oddaljenost zornega kota različno zaznavamo. Barva iste fasadne površine je vidna iz oddaljenosti v drugačnem barvnem odtenku 

kot od blizu. Enako velja za različne fasadne detajle. 
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LASTNOSTI

•	 enostaven za izdelavo

•	 omogoča dodatek weber.pas aditiva, ki 

skrajša čas sušenja pri temperaturah od 0° C 

do 5° C

•	 vsi odtenki po weber barvni lestvici in 

neomejeno število odtenkov po želji

•	 preizkušen in trajen

•	 vodoodbojen

•	 z dodatkom proti algam in plesnim

•	 površinsko trden

•	 priporočena uporaba v weber.therm family EPS   

fasadnem sistemu

LASTNOSTI

•	 izboljšane aplikativne lastnosti

•	 zmanjšana občutljivost na spremembe 

vremena

•	 vsi odtenki po weber barvni lestvici

•	 visoka paroprepustnost

•	 z dodatkom proti algam in plesnim

•	 embaliran v 25 kg vedru

•	 možna uporaba v vseh fasadnih sistemih

LASTNOSTI

•	 visoko površinsko trden

•	 odporen na bledenje

•	 301 odtenek po weber barvni lestvici

•	 vodoodbojen

•	 paroprepusten

•	 ima močno vezavo na podlago

•	 z dodatkom proti algam in plesnim

•	 priporočena uporaba v weber.therm family EPS 

fasadnem sistemu

LASTNOSTI

•	 higroskopičen - lastnost mineralnih ometov

•	 ne izlužuje biocidnega filma

•	 hitro samosušeč

•	 uravnava vlago  

•	 visoko paroprepusten

•	 odporen na zmrzal

•	 za notranjo in zunanjo uporabo

•	 embaliran v 25 kg vedru

•	možna uporaba v vseh fasadnih sistemih

weber zaključni sloji
weber.pas topDry

weber.pas  PerSil

LASTNOSTI

•	 odlično paroprepusten

•	 silikoniziran

•	 301 odtenek po weber barvni lestvici 

•	 vodoodbojen

•	 elastičen

•	 visoko barvno obstojen

•	 ima močno vezavo na podlago

•	 z dodatkom proti algam in plesnim

•	 priporočena uporaba v weber.therm clima 

fasadnem sistemu

weber.pas extraClean

weber.pas silikat

weber.pas akril
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Fasadne površine dovoljujejo vgrajevanje najrazličnejših 
materialov.

Les, kamen, opeka in kovina na fasadah oblikujejo zanimive 
rešitve, ki nas že stoletja navdihujejo in povezujejo z naravo. 
Prav njihova brezčasnost je vedno znova navdih arhitekturnim 
konceptom in odgovor izzivom sodobnega oblikovanja.

Vendar pa z njimi povezujemo nekatere težave, kot so;

 zahtevna vgradnja in obdelava, 

 velika teža, ki zahteva ojačitvene in 

          nosilne elemente, 

 staranje in neprestana revitalizacija ter 

 posledično visoka cena.

Zahvaljujoč novim ___________ kreativnim rešitvam in 
tehnikam obdelave zaključnih slojev lahko presenetljivo 
natančno imitiramo izgled teh materialov in hkrati 
kompenziramo njihove slabosti.

Z ___________ tehnikami je izvedba enostavna, hitrejša 
in cenejša.

tehn ike

opeka

izvedba:

Za izgled opeke na fasadi ni več potrebno zamudno lepljenje opečnih kock, težavno  zidanje 
opečnih zidov ali lepljenje težkega klinkerja, ki zahteva dodatno ojačitev in povečanje nosilnosti v fasadnem  
sistemu.

weber.design opeka z uporabo matričnega vzorca enostavno posnema opečne zidake na fasadnih sistemih in ponuja 
veliko barvnih različic in kombinacij končnega izgleda.
 
Pri nanosu weber.design opeka zaključnih slojev lahko kombiniramo dve ali tri različice odtenka in ustvarimo unikatni 
izgled opek v praktično neomejenih možnostih.

Za izvedbo weber.design opeke potrebujemo naslednje tri izdelke:
     weber.design opeka matrični vzorec.
     weber.design osnovni premaz.
     weber.design opeka zaključni sloj. 

Nanesemo 
osnovni premaz.

Nalepimo  matrični 
vzorec.

Vzorec 
pritisnemo na podlago.

Nanesemo zaključni 
sloj.

Po želji oblikujemo 
reliefni izgled.

Odstranimo matrični 
vzorec.

1 2 3 4 5 6

weber.design opeka nadomešča klasične oblike opečnih
zidakov na fasadnih površinah.
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razlicice                opeke: razlicice                opeke:

weber.design opeka 01 + osnovni premaz B02 weber.design opeka 01 + osnovni premaz B03 weber.design opeka 01 + osnovni premaz B04 weber.design opeka 01 + osnovni premaz B05

weber.design opeka 03 + osnovni premaz B02 weber.design opeka 03 + osnovni premaz B03 weber.design opeka 03 + osnovni premaz B04 weber.design opeka 03 + osnovni premaz B05

weber.design opeka 05 + osnovni premaz B02 weber.design opeka 05 + osnovni premaz B03 weber.design opeka 05 + osnovni premaz B04 weber.design opeka 05 + osnovni premaz B05
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kamen
Sodobna arhitektura na fasadne površine velikokrat vključuje naravne materiale. 
Kamen je eden izmed tistih, ki je vizualno zelo zanimiv, vendar pa je rešitev draga in 
zaradi teže logistično ter izvedbeno zahtevna.

S kombinacijo dveh posebnih različic marmolit zaključnega sloja in štirih osnovnih premazov lahko izdelamo 8 različnih 
kombinacij.

S pomočjo weber.design kamen tehnike obdelave lahko enostavno oblikujemo kamnite vzorce na fasadnem sistemu.

Za izvedbo weber.design kamna potrebujemo  naslednje tri izdelke:
     weber.design osnovni premaz.
     weber.pas peščenjak ali granit zaključni sloj.
     weber.design kamen matrični vzorec.

1 2 3 4 5 6

Nanesemo 
osnovni premaz.

Nalepimo matrični 
vzorec.

Vzorec 
pritisnemo na podlago.

Nanesemo zaključni 
sloj.

Po želji dodamo 
reliefni izgled.

Odstranimo matrični 
vzorec.

izvedba:

razlicice                kamna:

weber.pas peščenjak + osnovni premaz B02

weber.pas peščenjak + osnovni premaz B04

weber.pas granit 01 + osnovni premaz B02

weber.pas granit 01 + osnovni premaz B04

weber.pas peščenjak + osnovni premaz B03

weber.pas peščenjak + osnovni premaz B05

weber.pas granit 01 + osnovni premaz B03

weber.pas granit 01 + osnovni premaz B05
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les
Les igra vlogo estetske in funkcijske rešitve. Umestitev lesa na fasado ponuja 
sodobno arhitekturno rešitev, ki pa skozi čas zahteva dodatno delo z zaščito in 
revitalizacijo.

weber.design les je napredna rešitev v tehnologiji izvedb zaključnih slojev, ki poudarja lepoto naravnega lesa in 
za ohranjanje le-te ne potrebuje dodatnih posegov skozi čas.

Za izvedbo weber.design lesa potrebujemo naslednje tri izdelke:
     weber.design orodje za oblikovanje letnic.
     weber.design fasadno izravnalno maso.
     weber.design lazur fasadno barvo.

Suho površino z letnicami 
rahlo obrusimo. 

 Nanesemo weber.design 
lazur fasadno barvo.

Barvo rahlo obrišemo 
z vlažno gobico.

Intenzivnost pritiska in število 
brisanj vpliva na končni izgled.

Nanesmo weber.design
fasadno izravnalno maso.

1

Suho površino 
obrusimo neravnin.

2

Nanesemo drugi sloj 
weber.design izravnalne mase.

3

Izdelamo teksturo lesa in 
počakamo, da se posuši.

4

5 6 7 8

izvedba:

razlicice                lesa:

weber.design bor

weber.design hrast

weber.design mahagoni

weber.design oreh

weber.design tik
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metalikblescice na zakljucnem sloju 
Izziv sodobne arhitekture je ob uporabi klasičnih materialov, z novimi metodami in 
rešitvami, nadgraditi fasadne površine.

weber.design karbokul NOIR  je zaključni sloj, sestavljen iz črno obarvanih  peskov in dodanih bleščic, pri katerih lahko 
izbiramo med štirimi odtenki.

weber.design metalik program je najprimernejša rešitev, če arhitekturna 
zasnova zahteva kovinski učinek na fasadi. Kovinske fasadne barve v zlati, 
srebrni in bakreni različici lahko estetsko dopolnjujejo kovinske elemente 
ali pa jih popolnoma nadomestijo, če so nanešene na celotni površini.

weber.pas zaključni sloj + weber.ton metalik zlata

weber.pas zaključni sloj + weber.ton metalik srebrna

weber.pas zaključni sloj + weber.ton metalik bakrena

 weber.ton metalik zlata barva

 weber.ton metalik srebrna barva

 weber.ton metalik bakrena barva
 weber.pas NOIR N1

srebrne bleščice
 weber.pas NOIR N2

zlate bleščice
 weber.pas NOIR N3

rdeče bleščice
 weber.pas NOIR N4

modre bleščice

Bleščice so že dodane v samem zaključnem sloju, brizganje bleščic torej ni potrebno.
Po sestavi je podoben zaključnim slojem, ki se uporabljajo na podzidku, lahko pa se uporabi tudi na drugih fasadnih 
površinah.

Weber zaključne sloje lahko z minimalnim posegom prekrijemo z bleščicami, ki z leskom dodajo prestiž in eleganco 
klasičnim fasadnim površinam. 

Ob pomoči usmerjene svetlobe je lahko efekt na takšnih površinah resnično zapeljiv in veličasten.

NOIR

blescice

razlicice                meta lik:
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opozorilo: tiskani vzorci ne prikazujejo dejanskega končnega izgleda vgrajenega materiala.
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ZGODOVINSKI

nova weber barvna karta

1213A 1425A

1426A

1427A

1528A

1529A

1530A

1531A

1532A

1533A

1534A

1536A

1537A

1538A

1214A

1215A

1315A

1316A

1317A

1318A

1319A

1320A

1321A

1322A

1423A

1424A

1101A

1102A

1103A

1104A

1106A

1207A

1208A

1209A

1210A

1211A

1212A

1001E

1006E

1213B 1425B

1426B

1427B

1528B

1529B

1530B

1531B

1532B

1533B

1534B

1536B

1537B

1538B

1214B

1215B

1315B

1316B

1317B

1318B

1319B

1320B

1321B

1322B

1423B

1424B

1101B

1102B

1103B

1104B

1106B

1207B

1208B

1209B

1210B

1211B

1212B

1002E

1007E

1213C 1425C

1426C

1427C

1528C

1529C

1530C

1531C

1532C

1533C

1534C

1536C

1537C

1538C

1214C

1215C

1315C

1316C

1317C

1318C

1319C

1320C

1321C

1322C

1423C

1424C

1101C

1102C

1103C

1104C

1106C

1207C

1208C

1209C

1210C

1211C

1212C

1003E

1008E

1213D 1425D

1426D

1427D

1528D

1529D

1530D

1531D

1532D

1533D

1534D

1536D

1537D

1538D

1214D

1215D

1315D

1316D

1317D

1318D

1319D

1320D

1321D

1322D

1423D

1424D

1101D

1102D

1103D

1104D

1106D

1207D

1208D

1209D

1210D

1211D

1212D

1004E

1009E

1213E 1425E

1426E

1427E

1528E

1529E

1530E

1531E

1532E

W001

L091

L111

L613

U621

N631

R620

G092

B093

W003

L092

L113

U005

U811

N642

R632

G113

B620

L007

L093

L211

U081

N004

N652

E113

G115

B621

L013

L094

L213

U083

N020

R611

E115

G621

L053

L096

L611

U085

N630

R613

E612

B007

1533E

1534E

1536E

1537E

1852A

1853A

1854A

1855A

1856A

1857A

1858A

1959A

1960A

1961A

1962A

1963A

1852B

1853B

1854B

1855B

1856B

1857B

1858B

1959B

1960B

1961B

1962B

1963B

1852C

1853C

1854C

1855C

1856C

1857C

1858C

1959C

1960C

1961C

1962C

1963C

1852D

1853D

1854D

1855D

1856D

1857D

1858D

1959D

1960D

1961D

1962D

1963D

1852E

1853E

1854E

1855E

1856E

1857E

1858E

1959E

1960E

1961E

1962E

1963E

1538E

1639A

1640A

1641A

1642A

1743A

1744A

1745A

1746A

1747A

1748A

1749A

1750A

1851A

1639B

1640B

1641B

1642B

1743B

1744B

1745B

1746B

1747B

1748B

1749B

1750B

1851B

1639C

1640C

1641C

1642C

1743C

1744C

1745C

1746C

1747C

1748C

1749C

1750C

1851C

1639D

1640D

1641D

1642D

1743D

1744D

1745D

1746D

1747D

1748D

1749D

1750D

1851D

1639E

1640E

1641E

1642E

1743E

1744E

1745E

1746E

1747E

1748E

1749E

1750E

1851E

1214E

1215E

1315E

1316E

1317E

1318E

1319E

1320E

1321E

1322E

1423E

1424E

1101E

1102E

1103E

1104E

1106E

1207E

1208E

1209E

1210E

1211E

1212E

1005E

Tiskani vzorci ne prikazujejo dejanskega končnega izgleda vgrajenega materiala.!
Legenda:
Odtenka ni možno izdelati v silikatni in silikonizirani različici zaključnega sloja.
Odtenek je na voljo v tankoslojnem in debeloslojnem mineralnem ometu.
Za odtenek je potrebno doplačati.

POVEJ 
NAPREj!

WEBER 
IMA 
NOVO 
BARVNO 
KARTO

NOVO

Nova weber BARVNA KARTA!
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Vrsta fasadnega sistema glede 
na vrsto gradnje

Pri planiranju izdelave fasade moramo biti pozorni tudi na tip gradnje in elemente gradbene kostrukcije. Različni fasadni sistemi lahko 

bolje izkoriščajo lastnosti različnih podlag oziroma omilijo težave in izkoristijo prednosti, ki izhajajo iz narave gradbene podlage. 

Pri izbiranju najprimernejšega fasadnega sistema in primernega materiala za toplotno zaščito stavbe upoštevamo veliko kriterijev. 

Gotovo je najbolj izpostavljena lastnost fasadnih sistemov toplotna prevodnost - λ [W/m2K]. Čim manjša je toplotna prevodnost, toliko 

boljši je toplotnoizolacijski material. Na doseženo toplotno zaščito stavbe vpliva debelina in toplotna prevodnost toplotnoizolacijskega 

materiala. Merilo za toplotne izgube skozi element ovoja zgradbe je toplotna prehodnost U [W/mK], ki mora biti čim manjša, če 

želimo dobro toplotno izoliran ovoj stavbe. 

Pri odločanju med razpoložljivimi fasadnimi sistemi je poleg toplotne izolativnosti pomembno upoštevati še druge kriterije, kot so 

požarna varnost, difuzijska prepustnost, tlačna trdnost, stisljivost, trajnost, občutljivost na navlaževanje. Vedno bolj se zavedamo tudi 

pomena okoljskih kriterijev, kjer upoštevamo količino energije, potrebne za proizvodnjo izolacijskega materiala in možnost njegove 

reciklaže. Odločitev o izbiri materiala je povezana s predvidenim mestom in načinom vgradnje. Pogosto pa je pomemben faktor pri 

odločanju tudi cena materiala.

opečna gradnja

Najpogostejši način gradnje je še vedno opečna gradnja, pri 

čemer so zidaki lahko iz polne ali votle opeke.  V zadnjem 

obdobju so v opekarnah razvili tako imenovano termo opeko, 

ki ji dodajajo žagovino, pri nekaterih vrstah pa tudi papirni mulj. 

Med žganjem dodatki zoglenijo,  na njihovih mestih pa nastanejo 

žepki, napolnjeni z zrakom. S tem se doseže od 20 do 30 % boljše 

toplotnoizolativne lastnosti v primerjavi s klasično opeko, kar pomeni, da je treba vgraditi manj dodatne toplotne izolacije. Večji upor 

toploti pa so dosegli tudi z gostejšim satovjem v strukturi zidaka. Poleg tega je takšna opeka še poroznejša od običajne, zato je njena 

paroprepustnost večja. 

Kljub izboljšanim faktorjem toplotne izolativnosti pa je vgradnja izolacije ne samo priporočljiva, ampak nujno potrebna. Zavedati se 

moramo, da je funkcija fasadnega sistema tudi prenašanje vseh napetosti, ki se dogajajo na površini zaradi temperaturnih sprememb, 

preprečevanje toplotnih mostov in hkrati prestavitev točke zmrzišča (točka 0°C) iz konstrukcije v izolacijo. S tem preprečimo 

propadanje opeke zaradi zmrzovanja vodne pare, ki prehaja skozi stene. Glede na navedene lastnosti opeke lahko uporabljamo vse 

weber.therm family EPS

weber.therm clima

weber.therm family MW

weber.therm freestyle

• cenovna ugodnost
• preizkušenost (50 let uporabe) 
• enostavna izvedba

• varna in visoka paroprepustnost
• enostavna izvedba
• sistemska usklajenost
• izbira med različnimi toplotnimi izolativnostmi

• paroprepustnost
• zvočna izolativnost
• negorljivost

• klasični izgled
• naravna odpornost na alge in plesni
• samočistilni učinek
• debeloslojnost
• izbira med stiroporom in kameno volno

weber.therm fasadne sisteme. Specifične karakteristike glede različne toplotne in zvočne izolativnosti, paroprepustnosti, odpornosti 

na vlago in končnega izgleda pa ponujajo možnost izbire med njimi. 

weber.therm plus ultra 020
• vrhunska izolativnost λ = 0,020
• tanjša izolacija poveča izkoristek sicer 

omejenega prostora
• tanko izolacijsko jedro dosega 

izolativnost nizkoenergijske hiše
• paroprepustnost
• protipožarna zaščita
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Razne sanacije, obnove in vzdrževalna dela danes predstavljajo 

vse večji delež gradbenih del. O sanaciji govorimo, ko gre za 

objekt, na katerem se kažejo sledi obrabe, problematika vlage, 

soli, alg, plesni itd. Brez dobro izvedene hidroizolacije so tudi 

drugi sanacijski postopki praktično brez pomena, kot tudi 

vgradnja fasadnih sistemov, navkljub temu, da je pri nas veliko 

sanacije in obnove

Vlaga in soli - uničevalci objektov

Vlaga v zid vstopa in po njem potuje na več načinov:

•	 kapilarni vlek vlage - zelo pogosta težava pri slabo izvedeni hidroizolaciji objekta oziroma odsotnosti le-te. Vlaga se dviga po 

gradbeni konstrukciji - ponavadi iz zemlje. S seboj prinaša soli in druge škodljive snovi, ki zaradi higroskopične narave učinek 

skozi čas še potencirajo.

•	 higroskopičnost - soli (kloridi, sulfati in nitrati) so higroskopične. V stiku z vlago se transportirajo po gradbeni konstrukciji 

in ob kristalizaciji povečujejo prostornino. V porah gradbene konstrukcije prihaja do napetosti, ki poškodujejo gradbeno 

substanco. Kristalizacija pod zaključnim slojem povzroča izbokline in luščenje zaključnega sloja ali barve. Nase zopet vežejo 

vlago in pospešujejo kapilarni vlek. 

Obstaja več vrst soli:

kloridi - solna kislina (lahko kuhinjska sol NaCl). S posipanjem proti zmrzovanju tal povzročimo, da stopljena v vodi prodira v 

konstrukcijo skozi podzidek.

sulfati - žveplena kislina. Nastaja pri izgorevanju fosilnih in drugih goriv, ki vsebujejo žveplo.

stavb toplotno še popolnoma neizoliranih.  Sanacija je torej razlog tehnične ali estetske narave, včasih pa se zahteva samo obnova po 

ohranitvi originalnega izgleda. Preden pa izberemo rešitev, pa je potrebno poznati problematiko individualnega objekta:

nitrati - solitne kisline. Nastajajo pri gnitju beljakovin in živalskih odpadkov. Ob kristalizaciji ustvarjajo volumenski pritisk, ki je primerljiv 

s povečanjem volumna zaradi zmrzovanja vode, in povzročajo hitro propadanje ter drobljenje gradbene konstrukcije.

•	 hidrostatični pritisk - voda, ki zaradi nepravilnega odvajanja in nagiba zateka proti gradbeni konstrukciji.

•	 kondenzacija - kondenzacija zaradi podhladitve stene pod temperaturo ozračja vlaži površino stene.

weber.therm plus ultra 020
• rešitev za kratke napušče
• rešitev za že vgrajene okenske police
• rešitev za prostorsko omejene objekte
• paroprepustnost
• visoka toplotna izolativnost

Priporočeni fasadni sistemi 

Pred vgradnjo fasadnega sistema je potrebno poiskati povzočitelja vlage in vzroke odpraviti. Največkrat je potrebno na od vlage 

poškodovanih zidovih poskrbeti za vodoravno zaporo (weber.tec 946) ali vertikalno hidroizolacijo objekta, določiti vrsto škodljivih 

soli, celotno obremenjenost ter očistiti soli s pomočjo poroznih sanacijskih ometov, ki zidove kar se da osušijo. Pri tem smo pozorni 

na zaščito tal s folijo, ki preprečuje, da bi soli iz obremenjenega ometa zašle v zemljo ob objektu.

Po končanem razsoljevanju gradbene konstrukcije, izdelavi vodoravne zapore ali hidroizolacije in pregledu ter 

pripravi podlage, kjer bo vgrajen fasadni sistem, je objekt pripravljen za vgradnjo fasadnega sistema.

Fasadni sistemi, priporočeni za sanacijo in obnovo starih in poškodovanih objektov, imajo skupno lastnost - paroprepustnost. 

Izolacijsko jedro v kombinaciji z ostalimi sistemskimi materiali zagotavlja maksimalno paroprepustnost in gradbeni konstruciji 

omogoča enakomerno difuzijo vodne pare skozi ostale elemente sistema. 

weber.therm clima
• varna in visoka paroprepustnost
• enostavna izvedba
• sistemska usklajenost
• izbira med različnimi toplotnimi izolativnostmi

betonska gradnja

Beton kot najuniverzalnejši gradbeni material že stoletja navdušuje 

z možnostmi njegove uporabe. Betonski zidaki se uporabljajo 

predvsem pri gradnji objektov ali delov stavb, za katere je 

predvidena večja obremenitev, za zidanje kleti oz. vogalov in 

nosilcev pri gradnji hiše. Beton ima slabo paroprepustnost in 

predvsem slabo toplotno izolativnost.

Prednost betonskih zidakov pred klasičnim vlivanjem je predvsem čas. Beton se namreč precej dolgo suši. Pri gradnji stanovanjskih 

objektov se armiranobetonski zidovi uporabljajo predvsem pri izgradnji podpornih stebrov in nosilnih plošč. 

Vendar pa vremenski vplivi iz okolja, spremembe v načinu uporabe in napake v izgradnji hitro povzročijo poškodbe in jasno opozarjajo, 

da tudi ta potrebuje zaščito. Pri izdelavi armatur iz železa velikokrat pozabimo, da moramo poskrbeti tudi za njihovo ustrezno zaščito 

pred korozijo.

weber.therm fasadni sistemi tako ne ponujajo samo toplotne izolacije, ampak ščitijo beton in ohranjajo njegove lastnosti. Slednje 

največkrat botrujejo izboru weber.therm family fasadnega sistema, vsekakor pa vam priporočamo bolj izolativne in paroprepustne 

sisteme kot so weber.therm plus ultra 020 in weber.therm clima, ki s svojimi visokimi kriteriji in tehničnimi lastnostmi pripomorejo k 

še bolj učinkoviti zaščiti in ohranitvi njegovega jedra v primeru povečane vlažnosti pod izolacijo.

weber.therm plus ultra 020
• rešitev za prostorsko omejene objekte
• visoka toplotna izolativnost
• negorljivostost
• rešitev za arhitekturne podrobnosti

weber.therm family EPS
• cenovna ugodnost
• preizkušenost (50 let uporabe)
• enostavna izvedba

weber.therm family MW
• negorljiv
• zvočno izolativen
• paroprepusten

weber.therm freestyle
• klasični izgled
• mehanska odpornost
• naravna odpornost na alge in plesni
• samočistilni učinek
• izbira med stiroporom in kameno volno

weber.tec 946
Preprosta in učinkovita rešitev za vlažne stene
s katero izvedemo vodoravno zaporo in preprečimo 
kapilarni vlek vlage po konstrukciji.
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montažna gradnja

Zaradi ekološke osveščenosti in potrebe po hitri gradnji je 

gradnja montažnih objektov v porastu. Tipična montažna stena 

je najpogosteje sestavljena iz lesene konstrukcije, mavčno 

kartonskih plošč, izolacije eps ali mineralne volne,  parne zapore 

ali ovire, OSB plošč in podobno.

Izbor navedenih materialov nam sicer otežuje vgradnjo fasadnih 

sistemov, rešitev pa poznamo v sistemu weber.therm flex, 

na osnovi disperzijskih ali namenskih cementnih lepil, ki nam 

omogoča optimalno rešitev za montažno gradnjo, z obveznim 

sidranjem izolacijskih plošč z namenskimi sidri. 

weber.therm flex
• visoka elastičnost
• povišana odpornost na razpoke
• odpornost na udarce

V weber.therm flex fasadnem sistemu obstajata dve rešitvi:

1. uporaba brezcementnih disperzijskih fasadnih lepil za lepljenje izolacijskih plošč, ki zagotavljajo fleksibilnost oprijema na zahtevno 

leseno podlago. Disperzijska fasadna lepila za izdelavo armirnega sloja  z visoko elastičnostjo preprečujejo nastanek razpok in 

povečujejo odpornost na mehanske obremenitve.

2. uporaba namenskega osnovnega premaza in cementnega lepila za lepljenje izolacijskih plošč na lesene podlage: 

 

Kljub najvišji toplotni izolativnosti med vsemi, v praksi največkrat uporabljenimi gradbenimi materiali, pa tovrstna gradnja ne izpolnuje 

zahtev po toplotni izolativnosti, ki jih je predpisala zakonodaja. Glede na toplotno prevodnost konstrukcije je priporočljiva dodatna 

vgradnja toplotne izolacije, ki objektu:

1.  izboljša faktor toplotne prevodnosti in

2.  prepreči, da bi točka zmrzišča vodne pare nastajala v gradbeni konstrukciji.

Predvsem zadnja lastnost je pomemben argument v hladnem obdobju, ko vlaga zaradi parcialnega tlaka prehaja skozi elemente 

sistema iz notranjosti objekta proti okolici. Zaradi paroprepustne narave plinobetona so paroprepustni fasadni sistemi edina logična 

rešitev, ki popolnoma izkoriščajo to lastnost gradbenega materiala.

gradnja iz porobetona
Osnovne sestavine porobetona so kremenčev pesek, apnenec 

in voda, v zidaku pa je v tisočih porah ujet zrak. Zaradi tega ima 

dobre toplotnoizolativne lastnosti. Material je porozen in se 

preprosto obdeluje, kar omogoča hitro gradnjo. Zaradi sestave 

je proizvodnja lahko zelo natančna, zato dimenzije posameznih 

zidakov minimalno odstopajo, kar omogoča tudi natančno 

zidanje sten. 

weber.therm clima
• varna in visoka paroprepustnost
• enostavna izvedba
• sistemska usklajenost
• izbira med različnimi toplotnimi izolativnostmi

weber.therm family MW
• paroprepustnost
• zvočna izolativnost
• negorljivost

weber.therm plus ultra 020
• vrhunska izolativnost λ=0,020
• tanjša izolacija poveča izkoristek danega 

prostora
• tanko izolacijsko jedro dosega 

izolativnost nizkoenergijske hiše
• paroprepustnost
• protipožarna zaščita

weber.therm freestyle
• klasični izgled
• naravna odpornost na alge in plesni
• samočistilni učinek
• izbira med različnimi paroprepustnimi 

izolacijami

technikweber.therm

fasadno lepilo za 

lepljenje izolacije

na lesene podlage

certificirano fasadno lepilo v prahu, vreče 25 kg

s predhodnim nanosom weber.podklad haft (NP653)  
osnovnega premaza je primerno za lepljenje izolacije na:
plošče iz masivnega lesa (EN 13353) / OSB (EN 300) / iverne plošče (EN 312) / 
cementne plošče (EN 634-2) / mavčne plošče (Rigidur) / gradbene plošče (Fermacell)
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fasadni sistemiweber.therm

weber.therm plus ultra 020

weber.therm clima

weber.therm family MW

weber.therm family EPS

weber.therm freestyle

weber.therm minus 7

weber.therm flex7

weber.therm marmolit8

[krémšnita]
na strani 56
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50% višja toplotna izolativnost

plus ultraweber.therm

Optimalno izolirana in kljub temu tanka fasada je v časih konstantnega 

naraščanja cen energentov nujnost za vsakega graditelja in lastnika 

objekta. Primerna za skoraj vse vrste gradenj - še posebno pa pri 

sanacijah objektov, kjer kratki napušči in izdelane okenske police 

pomenijo omejitev pri debelini vgrajene izolacije.

Ker s tanjšo izolacijo lahko povečamo uporabni tloris objekta na 

omejenem prostoru, je weber.therm plus ultra 020 priporočena izbira 

za vse novogradnje, grajene z namenom oddajanja. Izračun večje 

oddane površine pokaže, da se naložba povrne v nekaj letih. 

Kvantni skok v fasadnih sistemih

•	 vrhunski koeficient toplotne prevodnosti 0,020 W/mK  

•	 najtanjši fasadni sistem

•	 idealen za uporabo pri pasivnih hišah

•	 primeren za zgradbe, kjer je potrebna tanjša izolacija

•	 odlična rešitev za špalete

•	 pri novogradnjah pridobimo do 8 % uporabne površine

•	 pri sanacijah nam omogoča ohranitev arhitekturnega izgleda

•	 rešitev za objekte do višine 22 m

•	 protipožarna zaščita

•	 dolgotrajna zaščita

•	 enostaven za izdelavo

•	 100 % brez CFCjev

•	 100 % brez H-CFCjev

Lastnosti in prednosti rešitve:

weber.therm plus ultra 020 fasadno lepilo M768

weber.therm plus ultra 020 izolacijska plošča 

weber.therm plus ultra 020 fasadno lepilo M768 

weber.therm armirna mreža 8x8

weber osnovni premaz

weber.pas topDry - higroskopični zaključni sloj

weber sidro s kovinskim jedrom

weber.pas PerSil zaključni sloj

weber.pas extraClean zaključni sloj - silikoniziran

Sestava sistema

Opcije v sistemu

opečna gradnja

betonska gradnja

porobetonska gradnja

montažna gradnja

sanacija

E     TA
sistem z

certifikatom

7 cm že ustreza 
pogojem za pridobitev 

subvencije

Komponente weber.therm plus ultra se prodajajo samo v sistemu, glede na normativno 
porabo in enoto embaliranja. !

weber.therm plus ultra 

0,020 W/mK, 7 cm

običajni izolacijski sistem

0,039  W/mK, 14 cm
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Tehnične lastnosti in sestava fasadnega sistema weber.therm plus ultra 020

• v prahu
• sive barve
• za lepljenje weber.therm plus ultra 020 fasadnih izolacijskih plošč 
• za izdelavo armirnega sloja z mrežico iz steklenih vlaken
• visoko paroprepustno z zmanjšano vpojnostjo
• enostavni nanos in podaljšan odprti čas 

weber.therm plus ultra fasadno lepiloweber.therm plus ultra fasadno lepilo

weber.therm armirna mrežica iz steklenih vlaken 9903

weber.therm plus ultra 020weber.therm plus ultra 020 

osnovni premaz G700

pritrdilno sidro

variacije v sistemuvariacije v sistemu

osnovni premaz G700

pritrdilno sidro

weber.therm armirna mrežica iz steklenih vlaken 9903

velikost zrna

teža mreže

gostota

število odtenkov

vrste sider

0,9 mm

145 g/m

40 kg/m3

5

3

debelina nanosa

teža vlaken  

razred vnetljivosti

7 mm

125 g/m

C

poraba

velikost okenc

paroprepustnost

11 kg/m2

8 x 8 mm

35

• alkalno obstojna
• odporna na zdrs
• izpolnjuje največje zahteve za preprečevanje razpok
• velika natezna trdnost    > 2000 N/5 cm
• natezna trdnost v alkalijskem okolju  > 1300 N/5 cm

• ultra izolativna
• paroprepustna
• z zaprto celično strukturo
• odporna na vlago
• sistemsko atestirana (ETAG 004)
• prijazna za rokovanje in zdravju neškodljiva 

• pigmentiran  
• egalizira podlago
• izboljša vezavo med zaključnim in armirnim slojem

• koeficient navzemanja vode  w (kg/m2)  < 0,5
• difuzijska upornost prehodu vodne pare  µ: 10-20 
• gostota suhega materiala ρ (kg/m3)  1500
• moč vezanja pri lepljenju na podlago (N/mm2) > 0,3
• moč vezanja na izolacijsko ploščo (N/mm2) > 0,08

tankoslojni zaključni sloji 

 v skladu z EN 13 162

Fasadni sistem weber.therm plus ultra 020 dosega neprimerljivo 

toplotno izolativnost 0,020 W/mK.  Sestavljen je iz surovine 

bakelit, s katero dosegamo superiorno kvaliteto, trajnost 

ter zanesljivost izolacijskega jedra in je dosedaj največkrat 

uporabljena izolacija v letalski industriji in kot izolacija vesoljskih 

plovil.

Surovina bakelit, snov iz fenolne smole, ki ima izredno slabo 

toplotno prevodnost v zaprti celični strukturi z ujetim zrakom, 

zagotavlja 0,020 W/mK že pri 4 cm debeline izolacijske plošče.

Izolacijsko jedro je sestavljeno iz trde RESOL pene na 

bakelitni osnovi, ki je skoraj neprehodna za vročino in mraz. 

Obojestransko je oblečeno v flisu podobno tkanino iz 

steklenih vlaken, ki ščiti celično strukturo v notranjosti pred 

mehanskimi poškodbami in hkrati zagotavlja podlago za 

maksimalen oprijem  fasadnega lepila. 

Izolacijske plošče weber.therm plus ultra 020 so negorljive 

in se ne deformirajo, tudi če so izpostavljene visoki 

temperaturi in ognju. 

“Maksimalna izolativnost, minimalna debelina”

Tehnični podatki plošče weber.therm plus ultra 020

Lastnost                              Debelina in podatki       Normativ

euroklasifikacija/gradbena klasifikacija         B-s1-d0 / C                          EN 13 501 

          EN 12667 EN12939

vrednost toplotne izolativnosti λ <45 mm:  0,021 W/mK            

pri različnih debelinah   >45 mm: 0,020  W/mK

                                                             

paroprepustnost,  µ    35                                        EN 12 086

navzemanje vode  < 0,5 kg/m2 √h

razred požarne varnosti  C    EN 13 501

0,045 W/mK
20 cm 18 cm 14 cm 13 cm

0,039 W/mK 0,035 W/mK 0,032 W/mK
9 cm
0,020 W/mK
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Oznake Vrednost Enota Normativ

Vrsta izdelave

Dimenzija

Odziv na ogenj

Koeficient toplotne prevodnosti λ
d = < 45 mm 0,021
d = > 45 mm 0,020

mm

W/m.K DIN V 4108–4

W/m.K DIN V 4108–4

WAP

1200 x 400

C

DIN V 4108–10

DIN EN 822

DIN 4102–1

Debelina mm20 do 200 DIN EN 823
Gostota kg/m240 DIN EN 1602

Paroprepustnost 35 DIN EN 12086

Zaprtnost celične strukture %≥ 90 EN ISO 4590

Tlačna trdnost pri 10% obremenitvi kPa≥ 100 DIN EN 826
Trdnost pri pravokotni obremenitvi kPa> 80 EN 1607
Strižna trdnost kPa> 30 EN 12090

Koeficient termične širitve K–11,7*10–4 EN 13471

Dimenzijska stabilnost po 48 urah pri 70°C za Do+Ši/De %≤ 1,5 / 3,0 DIN EN 1604

Dimenzijska stabilnost po 48 urah pri 70°C/90% vlažnosti za Do+Ši/De %≤ 1,5 / 1,5 DIN EN 1604
Dimenzijska stabilnost po 48 urah pri -20°C za Do+Ši/De %≤ 1,5 / 1,5 DIN EN 1604

weber.pas topDry zaključni slojweber.pas topDry zaključni sloj osnova

362 higroskopično vezivo

HBW

HBW

> 30

odtenki

odtenki

zrnatost (mm)

zrnatost (mm)

paroprepustnost

paroprepustnost

1.0, 1.5, 2.0, 3.0 40

362> 30 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 50
301> 30 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 45

• higroskopičen - lastnost mineralnih 
ometov

• hitro samosušeč
• uravnava vlago
• visoko paroprepusten
• odporen na zmrzal

• pralen
• koeficient navzemanja vode w (kg/m2) < 0,2
• gostota materiala (kg/m3)  1600 - 1800

• weber.pas PerSil zaključni sloj 
• weber.pas extraClean zaključni sloj

Debelina (cm) 5 6 7 8 149 1610 1812 20

U (W/m2K) za λ=0,020 0,40 0,33 0,29 0,25 0,22 0,20 0,17 0,14 0,13 0,11 0,10

granulacija oznaka embaliranje
vedro/paleta poraba na m2 izdelava na 

vedro

1,0 mm R055 25/400 kg 1,7 do 1,9 kg 13,80 m2

1,5 mm R955 25/400 kg 2,4 do 2,6 kg 10,00 m2

2,0 mm R855 25/400 kg 2,9 do 3,2 kg 7,58 m2

3,0 mm R755 25/400 kg 4,5 do 4,8 kg 5,56 m2

ustreza pogojem za 
pridobitev subvencije

poraba

0,15 kg/m2
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•	 možnost izbora med 3. variacijami 

izolacijskih plošč

•	 visoka paroprepustnost

•	 varna paroprepustnost

•	 lotusov učinek na površini

•	 enakomerna paroprepustnost 

skozi vse elemente sistema

•	 usklajenost komponent

•	 sistemsko A - testirano (ETA)

Lastnosti in prednosti rešitve:

Varna paroprepustnost s 
konusno perforacijo plošče

climaweber.therm

Kombinacija inovativnih weber.therm clima fasadnih izolacijskih plošč, namensko 

razvitega weber.therm clima lepila (debelina armirnega sloja 3 -5 mm) in weber.

pas extraClean (silikatno - silikonska veziva) ometa omogoča enakomerno in varno 

paroprepustnost s konusnim zaključkom luknjic pod površino izolacijske plošče, višjo 

mehansko zaščito in enostavno vgradnjo.
weber.therm clima 036

weber.therm clima 032

weber.therm clima 030 [krémšnita]

weber.pas extraClean zaključni sloj (silikonizirani)

weber.therm clima fasadno lepilo M721 s steklenimi kroglicami

weber.therm clima 036 varno paroprepustna izolacijska plošča 

weber.therm clima fasadno lepilo M721 s steklenimi kroglicami

weber.therm armirna mreža iz steklenih vlaken 9901

weber osnovni premaz G700

weber.pas topDry - higroskopični zaključni sloj

weber.pas PerSil zaključni sloj 

Sestava sistema

Variacije v sistemu

opečna gradnja

porobetonska gradnja

sanacija

•	 odlična površinska trdnost

•	 enostavna izvedba

•	 vodoodbojnost

•	 težko vnetljiv (razred B po ÖNORM D 3806)

•	 izboljšana barvna obstojnost

•	 z dodatkom za zaviranje razvoja alg in plesni

E     TA
sistem z

certifikatom

ustreza pogojem za 
pridobitev subvencije

!
Komponente weber.therm 
clima se prodajajo samo v 
sistemu, glede na normativno 
porabo in enoto embaliranja. 
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•	 dvoslojno jedro  - kombinacija 

dveh vrst izolacijskih plošč

•	 visoka izolativnost (λ = 0,030) 

•	 kalupna tehnologija izdelave

•	 preprečuje zvijanje med 

vgradnjo

•	 visoka in varna paroprepustnost

•	 usklajena difuzija vodne pare 

skozi  vse elemente sistema

Lastnosti in prednosti rešitve:
•	 razporejanje kapljic po površini 

in hitro sušenje zaključnega 

sloja

•	 zaprta celična struktura 

površine izolacijskih plošč

•	 perforacija, ki preprečuje 

zalivanje luknjic z lepilom

•	 sistemska A - testiranost (ETA)

•	 dolgoročna stabilnost

clima 030weber.therm

Jedro fasadnega sistema je perforirana izolacijska plošča sestavljena iz dveh plasti. 

Izdelana je po kalupni tehnologiji, ki zapira celično strukturo plošče in v kombinaciji z 

grafitnimi delci v spodnji plasti omogoča doseganje nižje toplotne prevodnosti (0,030 

v primerjavi z običajnimi grafitnimi ploščami). Zgornjo plast v debelini 10 mm sestavlja 

običajna rumena stiroporna plošča, ki v času vgradnje preprečuje težave sivih grafitnih 

plošč - zvijanje  zaradi izpostavljenosti neposrednemu osončenju. 

Izolacijska plošča je konusno perforirana, kar preprečuje zalivanje luknic z lepilom  pri 

izdelavi armirnega sloja in v kombinaciji weber.pas topDry zaključnim slojem ponuja 

najvišjo usklajenost difuzije vodne pare. 

opečna gradnja

porobetonska gradnja

sanacija

25 % večja
 toplotna izolativnost

λ = 0,030 W/mK

weber.therm clima fasadno lepilo s steklenimi kroglicami M721

weber.therm clima 030 - dvoslojna izolacijska plošča

weber.therm clima fasadno lepilo s steklenimi kroglicami M721

weber.therm armirna mreža  iz steklenih vlaken 9901

weber osnovni premaz G700  

weber.pas topDry - higroskopični zaključni sloj

Sestava sistema

Opcije v sistemu

weber.pas extraClean zaključni sloj (silikoniziran)
weber.pas PerSil zaključni sloj

z dvoslojno konusno perforirano izolacijo
FASADNI SISTEM

E     TA
sistem z

certifikatom

10 cm že ustreza 
pogojem za pridobitev 

subvencije

!
Komponente weber.therm 
clima se prodajajo samo v 
sistemu, glede na normativno 
porabo in enoto embaliranja. 57



Tehnične lastnosti in sestava fasadnega sistema weber.therm clima

• v prahu 
• sive barve
• za lepljene weber.therm clima fasadnih izolacijskih plošč 
• za izdelavo armirnega sloja z mrežico iz steklenih vlaken
• zelo velika moč lepljenja na mineralnih in skoraj vseh 

organskih, neelastičnih neravnih podlagah

weber.therm clima fasadno lepilo M721

weber.therm clima varno paroprepustna izolacijska plošča

weber.pas topDry zaključni sloj

variacije v sistemu

osnovni premaz G700

weber.therm armirna mrežica iz steklenih vlaken 9901

velikost zrna

teža mreže

gostota

število odtenkov

osnova

0,6 mm

145 g/m

15 - 18 kg/m3

5

362higroskopično vezivo

debelina nanosa

teža vlaken  

razred vnetljivosti

HBW

> 30

odtenki zrnatost (mm) paroprepustnost

3 - 5 mm

125 g/m

E

1.0, 1.5, 2.0, 3.0

poraba

velikost okenc

paroprepustnost

8 kg/m2

4 x 4 mm

10 - 20

40

• alkalno obstojna
• odporna na zdrs
• izpolnjuje največje zahteve za preprečevanje razpok
• velika natezna trdnost    > 2000 N/5 cm
• natezna trdnost v alkalijskem okolju  > 1300 N/5 cm

• toplotna izolativnost λ (040; 036; 032; 030) 
• tlačna trdnost   90 kPa 
• odpornost na vlago
• sistemska atestiranost
• konusni zaključek luknjic pod površino 

oz. premer manjši od 1mm, ki preprečuje 
točkovno kondenzacijo in vtiskanje lepila v 
luknjice ob izdelavi armirnega sloja

• prijazna za rokovanje in zdravju neškodljiva 

• pigmentiran  
• egalizira podlago
• izboljša vezavo med zaključnim in armirnim slojem

• higroskopičen - lastnost mineralnih ometov
• hitro samosušeč
• uravnava vlago
• visoko paroprepusten
• odporen na zmrzal
• pralen
• koeficient navzemanja vode w (kg/m2) < 0,2
• gostota materiala (kg/m3)  1600 - 1800

• visoko paroprepustno z zmanjšano vpojnostjo
• enostavna izdelava in podaljšan odprti čas 
• difuzijska upornost prehodu vodne pare  µ: 15-20 
• gostota suhega materiala ρ (kg/m3)  1400
• moč vezanja pri lepljenju na podlago (N/mm2) > 0,25/0,28 d
• moč vezanja na izolacijsko ploščo (N/mm2) > 0,08

tankoslojni zaključni sloji 

• weber.pas PerSil zaključni sloj

izolacija 

• weber.therm clima 039; 036; 032, 030

 (EPS – F) 040, 036, 032, 030 EN 13163.

Paroprepustnost weber.therm clima izolacijskih plošč je zagotovljena s perforacijo plošče v obliki konusnih luknjic, ki se zaključujejo 

približno 2 - 10 mm pod zunanjo površino izolacijske plošče. S tem je zagotovljena polnoploskovna in varna paroprepustnost tako 

plošče kot celotnega fasadnega sistema.

Običajne ali tako imenovane ‘odprte’ plošče imajo luknjice z večjim premerom skozi celotno debelino plošče, zaradi česar lahko 

nastajajo težave pri delovanju plošče v razmerah večje vlažnosti in ob sami aplikaciji armirnega sloja. Ob izdelavi armirnega sloja s 

fasadnim lepilom pri ploščah, kjer luknjice z večjim premerom potekajo skozi celotno debelino plošče, lepilo zahaja v same luknjice 

(kjer deluje kot mikro toplotni most) in posledično tanjša efektivno debelino izolacijske plošče. Tako se funkcionalni del izolacije lahko 

stanjša tudi do nekaj centimetrov, kar lahko pomeni tudi do 30 % izgubo. Pri paroprepustnih weber.therm clima izolacijskih ploščah 

se luknjice zaključijo konusno nekaj milimetrov pod površino. To zagotavlja varno paroprepustnost brez zalivanja luknjic z lepilom.

V primeru “odprtih plošč”,  lahko prihaja do pojava lis na zaključnem sloju. Ob neposrednem stiku vodne pare, ki prehaja skozi 

izolacijsko ploščo, s hladnim armirnim in zaključnim slojem vodna para kondenzira pod zaključnim slojem. Kondenz pozimi zmrzne 

in poveča volumen. To pa povzroča počasno propadanje armirnega sloja. Pri družini weber.therm clima izolacijskih plošč, ne prihaja 

do kondenzacije in zmrzovanja vlage, dvoslojne plošče weber.therm clima 030 pa hkrati preprečujejo zvijanje zaradi neposrednega 

osončenja ob vgradnji.

Družina weber.therm clima - fasadni sistemi z varno paroprepustnostjo

TRI vrste weber.therm clima izolacijskih plošč

Družina sistemov weber.therm clima  ponuja tri rešitve, ki ob enaki paroprepustnosti ponujajo različne faktorje toplotne prevodnosti 

in druge lastnosti.

weber.therm clima 036 Modre plošče weber.therm clima 0,036 

izboljšujejo toplotno izolativnost za 10 % v primerjavi z belimi EPSF izolacijskimi 

materiali enake debeline. Faktor toplotne prevodnosti (λ = 0,036) je dosežen s 

proizvodno metodo, ki omogoča točkovno stiskanje EPS granulata in uporabo 

specialnih veziv.

weber.therm clima 032 Sive plošče weber.therm clima 0,032 z delci 

iz grafitnega jedra, ki delujejo kot infrardeči reflektor in absorber, zmanjšujejo 

toplotno sevanje in s tem zmanjšujejo prenos toplote. Toplotna izolativnost je 

za 20 % večja od običajnih belih plošč. 

 weber.therm clima 030 “kremšnita” Dvoslojne konusno perforirane 

izolacijske plošče, ki preprečuje zvijanje plošče ob vgradnji, izdelane po kalupni 

tehnologiji. Dosegajo najvišjo toplotno izolativnostjo, visoko paroprepustnost,  

in z zaprto celično strukturo zaokrožajo najboljše lastnosti vseh EPS plošč na 

trgu.

10 % večja
 toplotna izolativnost

20 % večja
 toplotna izolativnost

25 % večja
 toplotna izolativnost

Debelina (cm) 5 6 8 10 1812 2014 2216 24

U (W/m2K) za λ=0,039

U (W/m2K) za λ=0,036

U (W/m2K) za λ=0,032

U (W/m2K)
za λ=0,030 - “kremšnita”

0,80 0,67 0,50 0,40 0,33 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17

0,72 0,60 0,45 0,36 0,30 0,26 0,23 0,20 0,18 0,16 0,15

0,64 0,53 0,40 0,32 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16 0,15 0,13

0,60 0,50 0,38 0,30 0,25 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14 0,13

granulacija oznaka embaliranje
vedro/paleta poraba na m2 izdelava na 

vedro

1,0 mm R055 25/400 kg 1,7 do 1,9 kg 13,80 m2

1,5 mm R955 25/400 kg 2,4 do 2,6 kg 10,00 m2

2,0 mm R855 25/400 kg 2,9 do 3,2 kg 7,58 m2

3,0 mm R755 25/400 kg 4,5 do 4,8 kg 5,56 m2

weber.pas extraClean zaključni sloj osnova

301silikoniziran

HBW

> 30

odtenki zrnatost (mm) paroprepustnost

1.0, 1.5, 2.0, 3.0 45

• odlično paroprepusten
• vodoodbojen
• elastičen
• visoko barvno obstojen
• ima močno vezavo na podlago
• z dodatkom za zaviranje razvoja  

alg in plesni

• specialna silikonska veziva preprečujejo nastanek 
lasastih razpok zaradi temperaturnih obremenitev

• izboljšana barvna obstojnost
• koeficient navzemanja vode w (kg/m2) < 0,05
• gostota materiala (kg/m3) 1600 - 1800

granulacija oznaka embaliranje
vedro/paleta poraba na m2 izdelava na 

vedro

1,0 mm R030 30/480 kg 1,7 do 1,9 kg 16,60 m2

1,5 mm R930 30/480 kg 2,4 do 2,6 kg 12,00 m2

2,0 mm R430 30/480 kg 2,9 do 3,2 kg 9,80 m2

3,0 mm R330 30/480 kg 4,5 do 4,8 kg 6,40 m2

2,0 mm 
strukturirani R630 30/480 kg 2,6 do 2,8 kg 11,10 m2

3,0 mm
strukturirani R730 30/480 kg 4,0 do 4,3 kg 7,20 m2

ustreza pogojem za 
pridobitev subvencije

poraba

0,15 kg/m2
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Debeloslojni mineralni omet 
“praskana terranova”

freestyleweber.therm

Z izolacijo na osnovi fasadnega stiropora ali kamene volne in v 

kombinaciji z zaključnim mineralnim debeloslojnim zaključnim 

ometom na osnovi apna in cementa. weber.therm freestyle se na 

fasade vgrajuje že več kot 100 let in ga kot njegovo prvo različico 

poznamo pod imenom “praskana teranova”. 

opečna gradnja

betonska gradnja

porobetonska gradnja

sanacija

•	 mineralne komponente na osnovi apna in cementa

•	 EPS-F fasadni stiropor oz. kamena volna

•	 debeloslojen nanos

•	 sistemsko preizkušen in z evropskim atestom (ETA)

•	 povečana naravna odpornost na alge in plesni

•	 odporen na mehanske poškodbe

•	 debeloslojni zaključni sloj

•	 48 zgodovinskih odtenkov

•	 z izrazito praskano struturo

•	 obvezna uporaba weber pritrdil

Lastnosti in prednosti rešitve:

Opcije v sistemu

weber.therm plošča iz kamene volne 

weber.therm EPS-F izolacijska plošča 

weber.therm family GROB fasadno lepilo M758

weber pritrdilo

weber.therm family GROB fasadno lepilo M758

weber.therm armirna mreža iz steklenih vlaken 9901

weber.min freestyle K440 debeloslojni praskani  zaključni sloj

Sestava sistema

E     TA
sistem z

certifikatom

ustreza pogojem za 
pridobitev subvencije
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Tehnične lastnosti in sestava fasadnega sistema weber.therm freestyle

• v prahu
• sive barve
• za lepljene fasadnih izolacijskih plošč
• za izdelavo armirnega sloja z mrežico iz steklenih vlaken 

(z zobato gladilko v horizontalni smeri)

weber.therm family GROB M758

weber.min freestyle zaključni sloj

weber.therm armirna mrežica iz steklenih vlaken 9901

velikost zrna

teža mreže

osnova

0,9 mm

145 g/m

43pesek, apno in cement

weber PP ali PSK weber PP ali PSK

debelina nanosa

teža vlaken  

HBW

> 30

odtenki zrnatost (mm) paroprepustnost

5 mm

125 g/m

  3.0

poraba

velikost okenc

9 kg/m2

4 x 4 mm

10 - 20

• alkalno obstojna
• odporna na zdrs
• izpolnjuje največje zahteve za preprečevanje razpok
• velika natezna trdnost    > 2000 N/5 cm
• natezna trdnost v alkalijskem okolju  > 1300 N/5 cm

• z zmanjšano vpojnostjo
• enostavna izdelava in podaljšan odprti čas 
• gostota suhega materiala ρ (kg/m3)  1400
• moč vezanja pri lepljenju na podlago (N/mm2) > 0,25/0,28 d
• moč vezanja na izolacijsko ploščo (N/mm2) > 0,08

• apneno-cementen
• nanos v debelini 10 mm - 12 mm
• industrijsko pripravljen
• izredno paroprepusten
• višja odpornost na mehanske poškodbe
• povečana naravna odpornost proti razvoju alg in plesni
• z izrazito praskano strukturo
• koeficient trdnosti    > 1,0 N/mm2

• koeficient paroprepustnosti    10
• razred trdnosti     CS I/P Ic
• koeficient navzemanja vode w (kg/m2)   < 0,050

granulacija

3 mm

poraba

19 kg/m2

pakiranje kvadratura

40 kg 2,10 m2

weber.therm freestyle EPS-F stiroporna fasadna izolacijska plošča gostota

15 - 18 kg/m3

razred vnetljivosti

E

paroprepustnost

50 - 60

• toplotna izolativnost λ   0,039; 0,032
• tlačna trdnost   70 kPa (10% def.)
• prehod vodne pare 50 - 60

v skladu z ÖNORM B6050, EN 13163, Tip EPS-F

weber.therm fasadna izolacijska plošča iz mineralne volne gostota

90 kg/m3

razred vnetljivosti

A1

paroprepustnost

3,5

• zvočno izolativna
• toplotna izolativnost λ  0,036
• tlačna trdnost   90 kPa 
• gostota materiala 90 kg/m3

• razplastna trdnost (plošča) >10 kPa
•	 specifična toplota  1030 J/kg
•	 navzemanje vlage < 1kg/m2

v skladu z ÖNORM B6050, EN 13162, 

Fasadni sistem weber.therm freestyle (teranova sistem) se od 

njegove prve variacije “praskane teranove” razlikuje le v novem 

načinu izdelave. Te fasade na objektih štejejo že več kot 100 let, 

kar je neizpodbiten dokaz o kvaliteti in trajnosti tega sistema. 

Fasadni sistem weber.therm freestyle (teranova sistem) ima 

zaradi vsebnosti  apna povečano naravno odpornost proti 

algam in plesnim. Debeloslojni nanos zaključnega ometa 

zagotavlja visoko mehansko odpornost. Značilnost praskanih 

ometov je tudi  samočistilni efekt, ki se izvaja z zelo počasnim 

luščenjem vrhnjega sloja. Zaključni sloj lahko izdelamo v 

strugani, zaribani ali reliefni različici.

Preizkušenost, trajnost in tradicija

pritrdilno sidro število sider vrste sider

3  na ploščo

Debelina (cm) 5 6 8 10 1812 2014 2216 24

U (W/m2K) za PTP λ=0,036

Debelina (cm) 5 6 8 10 1812 2014 2216 24

U (W/m2K) za λ=0,032

0,80 0,67 0,50 0,40 0,33 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17

0,64 0,53 0,40 0,32 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16 0,15 0,13

0,72 0,60 0,45 0,36 0,30 0,26 0,23 0,20 0,18 0,16 0,15

U (W/m2K) za λ=0,039

ustreza pogojem za 
pridobitev subvencije

ustreza pogojem za 
pridobitev subvencije
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Fasadni sistem  
na kameni volni

weber.therm

weber.therm family MW, toplotno izolacijski sistem z weber.

therm family GROB lepilom in debelino armirnega sloja 5 

mm, nudi visoko odpornost, zagotavlja dolgo življenjsko 

dobo in optimalno funkcionalnost. Kombinacija z izolacijo iz 

mineralne volne združuje negorljivost, zvočno izolativnost in 

paroprepustnost.

opečna gradnja

betonska gradnja

porobetonska gradnja

montažna gradnja

•	 dobro toplotno izolativna

•	 visoko požarno varna

•	 zvočno izolativna

•	 paroprepustna

•	 okolju prijazna

•	 vodoodbojna

•	 sistemsko preizkušena in z evropskim atestom (ETA)

•	 dimenzijsko stabilna

Lastnosti in prednosti rešitve:

weber.therm family GROB fasadno lepilo 
za lepljenje izolacijske plošče M758

weber.therm fasadna plošča iz kamene 
volne 

weber.therm family GROB fasadno lepilo za 
izdelavo armirnega sloja M758

weber.therm armirna mreža iz steklenih vlaken 9901

weber osnovni premaz G700

weber.pas topDry - higroskopični zaključni sloj

weber.pas extraClean zaključni sloj - silikoniziran

weber.therm fasadna lamela iz kamene volne 

weber.pas PerSil zaključni sloj

Sestava sistema

Opcije v sistemu

E     TA
sistem z

certifikatom

ustreza pogojem za 
pridobitev subvencije

family MW

weber.therm family lepilo M751

weber.therm family WL belo lahko lepilo M990SL
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Tehnične lastnosti in sestava fasadnega sistema weber.therm family MW

• v prahu 
• sive barve
• za lepljenje fasadnih izolacijskih plošč iz kamene volne
• za izdelavo armirnega sloja z mrežico iz steklenih vlaken 
• paroprepustno z zmanjšano vpojnostjo
• enostavno nanašanje in podaljšan odprti čas

weber.therm prestige family GROB M758

variacije v sistemu

osnovni premaz G700

weber.therm armirna mrežica iz steklenih vlaken 9901

velikost zrna

teža mreže

število odtenkov

0,9 mm

145 g/m

5

debelina nanosa

teža vlaken  

5 mm

125 g/m

poraba

velikost okenc

11 kg/m2

4 x 4 mm
• alkalno obstojna
• odporna na zdrs
• izpolnjuje največje zahteve za preprečevanje razpok
• velika natezna trdnost    > 2000 N/5 cm
• natezna trdnost v alkalijskem okolju  > 1300 N/5 cm

• pigmentiran  
• egalizira podlago
• izboljša vezavo med zaključnim in armirnim slojem

• difuzijska upornost prehodu vodne pare  µ: 55 
• gostota suhega materiala ρ (kg/m3)  1500
• moč vezanja pri lepljenju na podlago (N/mm2) > 0,25/0,28 d
• moč vezanja na izolacijsko ploščo (N/mm2) > 0,08

tankoslojni zaključni sloji 

• weber.pas PerSil zaključni sloj

Fasadni sistem weber.therm family MW je okolju in človeku 

prijazen fasadni sistem. Zagotavlja toplotno in zvočno 

izolativnost ter protipožarno zaščito. Jedro iz kamene volne 

je paroprepustno in omogoča hitro difuzijo vodne pare ter 

tako omogoča ugodno bivalno klimo. Zaradi pravokotne 

orientacije vlaken v lamelah je sistem bolj odporen proti 

udarcem.  

Silikonski zaključni sloj, kot del fasadnega sistema, odlično 

prenaša napetosti zaradi temperaturnih sprememb, ki se 

dogajajo na fasadni površini in preprečuje nastanek lasastih 

razpok.

Naravna izolacija

weber.therm fasadna izolacijska plošča/lamela iz mineralne volne gostota

90 kg/m3

razred vnetljivosti

A1

paroprepustnost

3,5

• zvočna izolativnost
• toplotna izolativnost λ  0,040 / 0,36
• tlačna trdnost   90 kPa 
• gostota materiala (kg/m3) 90
• razplastna trdnost (plošča) >10 kPa
• razplastna trdnost (lamela) >80 kPa
•	 specifična toplota  1030 J/kg
•	 navzemanje vlage < 1kg/m2

v skladu z ÖNORM B6050, EN 13162, Tip MW-PT (Lamela/ Plošča)

weber.pas topDry zaključni sloj osnova

362higroskopično vezivo

HBW

> 30

odtenki zrnatost (mm) paroprepustnost

1.0, 1.5, 2.0, 3.0 40
• higroskopičen - lastnost mineralnih ometov
• hitro samosušeč
• uravnava vlago
• visoko paroprepusten
• odporen na zmrzal
• pralen
• koeficient navzemanja vode w (kg/m2) < 0,2
• gostota materiala (kg/m3)  1600 - 1800

Debelina (cm) 5 6 8 10 1812 2014 2216 24

U (W/m2K) za PTP λ=0,036

U (W/m2K) za FP-PL λ=0,040

0,72 0,60 0,45 0,36 0,30 0,26 0,23 0,20 0,18 0,16 0,15

0,80 0,67 0,50 0,40 0,33 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17

granulacija oznaka embaliranje
vedro/paleta poraba na m2 izdelava na 

vedro

1,0 mm R055 25/400 kg 1,7 do 1,9 kg 13,80 m2

1,5 mm R955 25/400 kg 2,4 do 2,6 kg 10,00 m2

2,0 mm R855 25/400 kg 2,9 do 3,2 kg 7,58 m2

3,0 mm R755 25/400 kg 4,5 do 4,8 kg 5,56 m2

ustreza pogojem za 
pridobitev subvencije

poraba

0,15 kg/m2

weber.pas extraClean zaključni sloj osnova

301silikoniziran

HBW

> 30

odtenki zrnatost (mm) paroprepustnost

1.0, 1.5, 2.0, 3.0 45

• odlično paroprepusten
• vodoodbojen
• elastičen
• visoko barvno obstojen
• ima močno vezavo na podlago
• z dodatkom za zaviranje razvoja  

alg in plesni

• specialna silikonska veziva preprečujejo nastanek 
lasastih razpok zaradi temperaturnih obremenitev

• izboljšana barvna obstojnost
• koeficient navzemanja vode w (kg/m2) < 0,05
• gostota materiala (kg/m3) 1600 - 1800

granulacija oznaka embaliranje
vedro/paleta poraba na m2 izdelava na 

vedro

1,0 mm R030 30/480 kg 1,7 do 1,9 kg 16,60 m2

1,5 mm R930 30/480 kg 2,4 do 2,6 kg 12,00 m2

2,0 mm R430 30/480 kg 2,9 do 3,2 kg 9,80 m2

3,0 mm R330 30/480 kg 4,5 do 4,8 kg 6,40 m2

2,0 mm 
strukturirani R630 30/480 kg 2,6 do 2,8 kg 11,10 m2

3,0 mm
strukturirani R730 30/480 kg 4,0 do 4,3 kg 7,20 m2
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weber.therm family fasadno lepilo za 
lepljenje izolacijske plošče M751 

weber.therm family EPS-F 040 (bela)  
izolacija iz stiropora

weber.therm family fasadno lepilo za 
izdelavo armirnega sloja M751 

weber.therm armirna mreža iz steklenih vlaken 9901

weber osnovni premaz G700

weber.pas topDry - higroskopični zaključni sloj

Sestava sistema
Cenovno ugodni fasadni 
sistem na stiroporu

family EPSweber.therm

Fasadni sistem na osnovi weber.therm family EPS stiropornih izolacijskih 

plošč izpolnjuje tehnične in ekonomske zahteve, ki jih mora imeti zunanja 

izolacija objekta. Kombinacija usklajenih materialov združuje trajnost in 

gospodarnost.

opečna gradnja

betonska gradnja

•	 50 let uporabe

•	 cenovno ugodna

•	 enostavna in hitra za izdelavo

•	 vodoodbojna

•	 optimalna obstojnost barvnih odtenkov

•	 dolgoročno zanesljiva in preizkušena 

•	 sistemsko preizkušena in z evropskim atestom (ETA)

•	 možna izdelava od +0°C (ob dodatku aditiva za pospeševanje 

sušenja akrilnega zaključnega sloja)

•	 brez omejitev pri barvnih odtenkih

Lastnosti in prednosti rešitve:

E     TA
sistem z

certifikatom

ustreza pogojem za 
pridobitev subvencije

weber.pas akrilni zaključni sloj

weber.pas extraClean zaključni sloj - silikoniziran

weber.therm EPS-F 032, grafitni 

weber.pas PerSil zaključni sloj

Opcije v sistemu
weber.therm family GROB lepilo M758

weber.therm family WL belo lahko lepilo M990SL
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Fasadni sistem weber.therm family ščiti objekt pred toplotnimi 

izgubami, vremenskimi vplivi  in preprečuje toplotne mostove v 

zgradbi. S prestavitvijo točke zmrzišča iz gradbene konstrukcije 

v izolacijski sistem, ki je sposoben prenašati napetosti zaradi 

zmrzovanja vodne pare, ohranja gradbeno konstrukcijo in 

podaljšuje življensko dobo objekta. 

Z vgradnjo fasadnega sistema weber.therm family so stene 

sposobne akumulirati toploto in vzdrževati stalno teperaturo v 

prostoru, brez temperaturnih šokov. S tem izboljšamo pogoje 

bivanja in ustvarjamo zdravo ter prijetno bivalno klimo.

S strokovno vgradnjo sistema lahko prihranimo tudi do 60 % 

energije, ki je potrebna za ogrevanje in hlajenje objekta. 

Zaščita objekta in ustvarjanje 
ugodne bivalne klime

Tehnične lastnosti in sestava fasadnega sistema weber.therm family EPS

• v prahu 
• sive barve
• za lepljene fasadnih izolacijskih plošč iz stiropora
• za izdelavo armirnega sloja z mrežico iz steklenih vlaken 
• debelina armirnega sloja: 3 - 5 mm
• z zmanjšano vpojnostjo
• enostavno nanašanje 

weber.pas PerSil zaključni sloj

variacije v sistemu

weber.pas akrilni zaključni sloj

osnovni premaz G700

weber.therm family EPS-F (bela) izolacijska plošča

weber.therm armirna mrežica iz steklenih vlaken 9901

weber.therm family fasadno lepilo M751 velikost zrna

teža mreže

gostota

število odtenkov

osnova

0,6 mm

145 g/m

15 - 18 kg/m3

5

neomejeno

362

disperzijska polnila

debelina nanosa

teža vlaken  

razred vnetljivosti

HBW

HBW

> 25

> 30

odtenki

odtenki

zrnatost (mm)

zrnatost (mm)

paroprepustnost

paroprepustnost

3-5 mm

125 g/m

E

1.0, 1.5, 2.0, 3.0

1.0, 1.5, 2.0, 3.0

poraba

velikost okenc

paroprepustnost

8 kg/m2

4 x 4 mm

50 - 60

90

50

• alkalno obstojna
• odporna na zdrs
• izpolnjuje največje zahteve za preprečevanje razpok
• velika natezna trdnost    > 2000 N/5 cm
• natezna trdnost v alkalijskem okolju  > 1300 N/5 cm

• toplotna izolativnost λ   0,039; 0,032
• tlačna trdnost   70 kPa (10% def.)
• prehod vodne pare 50 - 60

v skladu z ÖNORM B6050, EN 13163, Tip EPS-F

• pigmentiran  
• egalizira podlago
• izboljša vezavo med zaključnim in armirnim slojem

• vsi barvni odtenki po weber barvni lestvici in barvni odtenki po želji
• izredno hidrofoben zaključni sloj
• odporen na mehanske poškodbe
• izboljšana barvna obstojnost
• z dodatkom za zaviranje razvoja alg in plesni
• možnost uporabe aditiva, ki omogoča izdelavo v hladnejših obdobjih (od +0°C)
• koeficient navzemanja vode w (kg/m2)   < 0,05

• difuzijska upornost prehodu vodne pare  µ: 10 
• gostota suhega materiala ρ (kg/m3)  1400
• moč vezanja pri lepljenju na podlago (N/mm2) > 0,25/0,28 d
• moč vezanja na izolacijsko ploščo (N/mm2) > 0,08

•	 izboljšane aplikativne lastnosti
•	 zmanjša občutljivost na spremembe vremena
•	 vsi odtenki po weber barvni lestvici
•	 visoka paroprepustnost
•	 embaliran v 25 kg vedru
•  z dodatkom za zaviranje razvoja alg in plesni

Variacije tankoslojnih zaključnih ometov

• weber.pas extraClean zaključni sloj
• weber.pas PerSil zaključni sloj

Debelina (cm) 5 6 8 10 1812 2014 2216 24

U (W/m2K) za λ=0,039

U (W/m2K) za λ=0,032

0,80 0,67 0,50 0,40 0,33 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17

0,64 0,53 0,40 0,32 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16 0,15 0,13

granulacija oznaka embaliranje
vedro/paleta poraba na m2 izdelava na 

vedro

1,0 mm R095 25/400 kg 1,7 do 1,9 kg 13,80 m2

1,5 mm R995 25/400 kg 2,4 do 2,6 kg 10,00 m2

2,0 mm R895 25/400 kg 2,9 do 3,2 kg 7,58 m2

3,0 mm R795 25/400 kg 4,5 do 4,8 kg 5,56 m2

granulacija oznaka embaliranje
vedro/paleta poraba na m2 izdelava na 

vedro

1,0 mm R070 30/480 kg 1,7 do 1,9 kg 16,60 m2

1,5 mm R970 30/480 kg 2,4 do 2,6 kg 12,00 m2

2,0 mm R870 30/480 kg 2,9 do 3,2 kg 9,80 m2

3,0 mm R770 30/480 kg 4,5 do 4,8 kg 6,40 m2

2,0 mm 
strukturirani R470 30/480 kg 2,6 do 2,8 kg 11,10 m2

3,0 mm
strukturirani R370 30/480 kg 4,0 do 4,3 kg 7,20 m2

weber.pas topDry zaključni sloj osnova

362higroskopično vezivo

HBW

> 30

odtenki zrnatost (mm) paroprepustnost

1.0, 1.5, 2.0, 3.0 40
• higroskopičen - lastnost mineralnih ometov
• hitro samosušeč
• uravnava vlago
• visoko paroprepusten
• odporen na zmrzal
• pralen
• koeficient navzemanja vode w (kg/m2) < 0,2
• gostota materiala (kg/m3)  1600 - 1800

granulacija oznaka embaliranje
vedro/paleta poraba na m2 izdelava na 

vedro

1,0 mm R055 25/400 kg 1,7 do 1,9 kg 13,80 m2

1,5 mm R955 25/400 kg 2,4 do 2,6 kg 10,00 m2

2,0 mm R855 25/400 kg 2,9 do 3,2 kg 7,58 m2

3,0 mm R755 25/400 kg 4,5 do 4,8 kg 5,56 m2

ustreza pogojem za 
pridobitev subvencije

poraba

0,15 kg/m2
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weber.therm minus 7 fasadno lepilo za 
lepljenje izolacijske plošče M747

weber.therm family EPS-F (bela) fasadna 
izolacija iz stiropora

weber.therm minus 7 fasadno lepilo za 
izdelavo armirnega sloja M747

weber.therm armirna mreža iz steklenih vlaken 9901

weber osnovni premaz G700

weber.pas akrilni zaključni sloj z uporabo aditiva M715

Sestava sistemaSestava sistema

Omogoča izdelavo fasade 
v zimskih razmerah

minus 7weber.therm

Fasadni sistem weber.therm minus 7 omogoča izdelavo fasadnega sistema tudi v 

času nizkih temperatur, ko le-te niso več primerne za izdelavo običajnih fasadnih 

sistemov. Weber je za ruski trg razvil fasadno lepilo, ki omogoča lepljenje izolacijskih 

plošč na podlago s temperaturo od 0 ºC do +10 ºC in izdelavo armirnega sloja 

v temperaturnem območju zraka od -7 ºC do +10 ºC. Za nadaljna dela (nanos 

osnovnega premaza in akrilnega zaključnega sloja) pa je potrebno zagotoviti 

temperature nad +0 °C in uporabiti aditiv za akrilni zaključni sloj .

opečna gradnja

betonska gradnja

•	 razvita za ruski trg in priprejena za slovenske razmere

•	 omogoča lepljenje izolacijskih plošč na podlago s temperaturo od 0 ºC do +10 ºC

•	 omogoča izdelavo armirnega sloja v temeraturah zraka od -7 ºC do +10 ºC

•	 z adidtivom za akrilni omet pospeši sušenje zaključnega sloja in omogoča aplikacijo do 

temperature  0 ºC

•	 cenovno ugodna

•	 sistemsko preizkušena in z evropskim atestom (ETA)

•	 brez omejitev pri barvnih odtenkih

Lastnosti in prednosti rešitve:

E     TA
sistem z

certifikatom

ustreza pogojem za 
pridobitev subvencije
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Fasadni sistem weber.therm minus 7 je bil razvit za izdelavo 

v hladnejših obdobjih, kjer običajna cementna lepila niso 

primerna za uporabo. 

Uporaba weber.therm minus 7 fasadnega lepila ponuja 

varnost (pred poškodbami armirnega sloja zaradi zmrzali) v  

nepredvidljivih nihanjih temperatur v poznem jesenskem in 

zgodnje spomladanskem obdobju, ko dnevne temperature 

kažejo na ugodne pogoje za nanos armirnega sloja, ponoči pa 

temperatura pade pod ledišče.  

Ker je uporaba lepila možna pri temperaturi zraka -7 stopinj 

je izdelek nenadomestljiv, če želimo dela na fasadi opravljati v 

zimskem obdobju.

Podaljšajmo sezono in dvignimo 
temperature

Tehnične lastnosti in sestava fasadnega sistema weber.therm minus 7

• v prahu 
• formula za nizke temperature
• za lepljene fasadnih izolacijskih plošč iz stiropora
• za izdelavo armirnega sloja z mrežico iz steklenih vlaken 
• debelina armirnega sloja: 3 mm
• z zmanjšano vpojnostjo
• enostavno nanašanje 

weber.pas akrilni zaključni sloj

weber aditiv

osnovni premaz G700

weber.therm family EPS-F (bela) izolacijska plošča

weber.therm armirna mrežica iz steklenih vlaken 9901

weber.therm minus 7 fasadno lepilo M747 velikost zrna

teža mreže

gostota

število odtenkov

osnova

0,6 mm

145 g/m

15 - 18 kg/m3

5

362disperzijska polnila

debelina nanosa

teža vlaken  

razred vnetljivosti

HBW

> 25

odtenki zrnatost (mm) paroprepustnost

3 mm

125 g/m

E

1.0, 1.5, 2.0, 3.0

poraba

velikost okenc

paroprepustnost

8 kg/m2

4 x 4 mm

50 - 60

90

• alkalno obstojna
• odporna na zdrs
• izpolnjuje največje zahteve za preprečevanje razpok
• velika natezna trdnost    > 2000 N/5 cm
• natezna trdnost v alkalijskem okolju  > 1300 N/5 cm

• toplotna izolativnost λ   0,039
• tlačna trdnost   70 kPa (10% def.)
• prehod vodne pare 50 - 60

v skladu z ÖNORM B6050, EN 13163, Tip EPS-F

• pigmentiran  
• egalizira podlago
• izboljša vezavo med zaključnim in armirnim slojem

• vsi barvni odtenki po weber barvni lestvici in barvni odtenki po želji
• izredno hidrofoben zaključni sloj
• odporen na mehanske poškodbe
• izboljšana barvna obstojnost
• z dodatkom za zaviranje razvoja alg in plesni
• uporaba aditiva, ki omogoča izdelavo v hladnejših obdobjih (od +0°C)
• koeficient navzemanja vode w (kg/m2)   < 0,05

• weber aditiv za akrilni omet, ki omogoča izdelavo zaključnega sloja med +0°C in 5°C
• pospešuje sušenje in sprijemanje zaključnega sloja s podlago
• doziranje: ena doza na 30 kg vedro weber.pas akrilnega ometa

• difuzijska upornost prehodu vodne pare  µ: 10 
• gostota suhega materiala ρ (kg/m3)  1400
• moč vezanja pri lepljenju na podlago (N/mm2) > 0,25/0,28 d
• moč vezanja na izolacijsko ploščo (N/mm2) > 0,08

Debelina (cm) 5 6 8 10 1812 2014 2216 24

U (W/m2K) za λ=0,039

U (W/m2K) za λ=0,032

0,80 0,67 0,50 0,40 0,33 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17

0,64 0,53 0,40 0,32 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16 0,15 0,13

granulacija oznaka embaliranje
vedro/paleta poraba na m2 izdelava na 

vedro

1,0 mm R070 30/480 kg 1,7 do 1,9 kg 16,60 m2

1,5 mm R970 30/480 kg 2,4 do 2,6 kg 12,00 m2

2,0 mm R870 30/480 kg 2,9 do 3,2 kg 9,80 m2

3,0 mm R770 30/480 kg 4,5 do 4,8 kg 6,40 m2

2,0 mm 
strukturirani R470 30/480 kg 2,6 do 2,8 kg 11,10 m2

3,0 mm
strukturirani R370 30/480 kg 4,0 do 4,3 kg 7,20 m2

ustreza pogojem za 
pridobitev subvencije

poraba

0,15 kg/m2
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weber.therm disperzijsko lepilo M707 za lepljenje izolacijske plošče
weber.therm clima 036 varno paroprepustna izolacijska plošča
weber.therm disperzijsko lepilo M708 za izdelavo armirnega sloja 
weber.therm armirna mreža 9901

weber.pas topDry zaključni sloj.

Sestava sistema

weber PZV pritrdilo

Fleksibilni fasadni sistem za 
montažno gradnjo

flexweber.therm

Montažni objekti zahtevajo brezcementna lepila v fasadnem sistemu 

oz. variacije, ki imajo zelo visoko vsebnost aditivov in povečujejo 

elastičnost cementnega lepila. V kombinaciji z weber.therm clima, 

varno paroprepustnimi izolacijskimi ploščami, zagotavlja optimalno 

rešitev za montažno gradnjo.

montažna gradnja

•	 organski materiali - brez cementa

•	 primerna za montažno gradnjo

•	 primerna za lesene podlage

•	 izjemno elastična - zmanjšana možnost nastanka lasastih razpok

•	 vodoodbojna

•	 možna izdelava intenzivnejših barvnih odtenkov na celotni površini

•	 sistemsko preizkušena in z evropskim atestom (ETA)

•	 velika mehanska odpornost

•	 usklajenost komponent

•	 nizka lastna teža

•	 enostavna izvedba

•	 odpornost na vremenske vplive

•	 izboljšana barvna obstojnost

•	 z dodatkom za zaviranje razvoja alg 

in plesni

Lastnosti in prednosti rešitve:

Opcija v sistemu:

7

technikweber.therm

fasadno lepilo za 

lepljenje izolacije

na lesene podlage

certificirano fasadno lepilo v prahu, vreče 25 kg
s predhodnim nanosom weber.podklad haft (NP653)  
osnovnega premaza je primerno za lepljenje izolacije na:
plošče iz masivnega lesa (EN 13353) / OSB (EN 300) / iverne plošče (EN 312) / 
cementne plošče (EN 634-2) / mavčne plošče (Rigidur) / gradbene plošče (Fermacell)
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Tehnične lastnosti in sestava fasadnega sistema weber.therm flex

• pastozno
• sive ali bele barve
• za lepljenje fasadnih izolacijskih plošč v weber.therm flex 

fasadnem sistemu
• namensko za lepljenje na lesene podlage
• gostota materiala ρ (kg/m3)   1500
• moč vezanja pri lepljenju na podlago (N/mm2) > 0,25/0,28 d
• moč vezanja na izolacijsko ploščo (N/mm2) > 0,08

• pastozno
• sive ali bele barve
• za izdelavo armirnega sloja  v weber.therm flex fasadnem 

sistemu
• gostota materiala ρ (kg/m3)   1500

weber disperzijsko lepilo M707 weber disperzijsko lepilo M708

weber.therm clima varno paroprepustna izolacijska plošča

weber.therm armirna mrežica iz steklenih vlaken 9901

weber pritrdilno sidro PZV

teža mreže

gostota

145 g/m

15 - 18 kg/m3

debelina nanosa

teža vlaken  

razred vnetljivosti

3 mm

125 g/m

E

porabaporaba

velikost okenc

paroprepustnost

4 kg/m22,5 kg/m2

4 x 4 mm

10

• alkalno obstojna
• odporna na zdrs
• izpolnjuje največje zahteve za preprečevanje razpok
• velika natezna trdnost    > 2000 N/5 cm
• natezna trdnost v alkalijskem okolju  > 1300 N/5 cm

• toplotna izolativnost λ (0,039; 0,036; 0,032) 
• tlačna trdnost   90 kPa 
• gostota materiala (kg/m3) 90
• odporna na vlago
• sistemsko atestirana

 (EPS – F) 040, 036, 032 EN 13163.

• konusni zaključek luknjic pod površino, ki preprečuje 
točkovno kondenzacijo in vtiskanje lepila v luknjice 
ob izdelavi armirnega sloja

• prijazna za rokovanje in zdravju neškodljiva 

weber.therm fasadna izolacijska plošča/lamela iz mineralne volne gostota

90 kg/m3

razred vnetljivosti

A1

paroprepustnost

1-2

• zvočno izolativna
• toplotna izolativnost λ  0,040
• tlačna trdnost   90 kPa 
• gostota materiala (kg/m3) 90

v skladu z ÖNORM B6050, EN 13162, 

• razplastna trdnost (plošča) >15 kPa
• razplastna trdnost (lamela) >80 kPa

• v prahu 
• sive barve
• za lepljene fasadnih izolacijskih plošč iz stiropora
• za izdelavo armirnega sloja z mrežico iz steklenih vlaken 
• primerno za nevpojne podlage (predhodna uporaba NP653)
• enostavno nanašanje  

weber.therm technik LZS 730 velikost zrna

0,6 mm

poraba (za lepljenje)

4-5 kg/m2

• difuzijska upornost prehodu vodne pare  µ: 10 
• gostota suhega materiala ρ (kg/m3)  1400
• moč vezanja pri lepljenju na podlago (N/mm2) > 0,25/0,28 d
• moč vezanja na izolacijsko ploščo (N/mm2) > 0,08

osnovni premaz weber.podklad haft NP 653 število odtenkov

1 
• disperzijska tekočina
• omogoča visok oprijem na gladki ali nevpojni površini

Opcija v sistemu za lepljenje

poraba

poraba

0,2 kg/m2

6 kos/m2

technikweber.therm

certificirano fasadno lepilo v prahu, vreče 25 kg

s predhodnim nanosom weber.podklad haft 
(NP653) osnovnega premaza je primerno za 
lepljenje izolacije na:
plošče iz masivnega lesa (EN 13353) / OSB (EN 
300) / iverne plošče (EN 312) / cementne plošče 
(EN 634-2) / mavčne plošče (Rigidur) / gradbene 
plošče (Fermacell)

weber.pas topDry zaključni sloj osnova

362higroskopično vezivo

HBW

> 30

odtenki zrnatost (mm) paroprepustnost

1.0, 1.5, 2.0, 3.0 40
• higroskopičen - lastnost mineralnih ometov
• hitro samosušeč
• uravnava vlago
• visoko paroprepusten
• odporen na zmrzal
• pralen
• koeficient navzemanja vode w (kg/m2) < 0,2
• gostota materiala (kg/m3)  1600 - 1800

granulacija oznaka embaliranje
vedro/paleta poraba na m2 izdelava na 

vedro

1,0 mm R055 25/400 kg 1,7 do 1,9 kg 13,80 m2

1,5 mm R955 25/400 kg 2,4 do 2,6 kg 10,00 m2

2,0 mm R855 25/400 kg 2,9 do 3,2 kg 7,58 m2

3,0 mm R755 25/400 kg 4,5 do 4,8 kg 5,56 m2

fasadno lepilo za 

lepljenje izolacije

na lesene podlage

fasadno lepilo za 

lepljenje izolacije

na lesene podlage
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weber.tec Plastikol lepilo za lepljenje izolacijske plošče na bitumenske podlage M623

weber.therm XPS izolacijska plošča za podzidek

weber fasadno lepilo za izdelavo armirnega sloja M758

weber.therm armirna mreža 9901

weber osnovni premaz G700

weber.pas marmolit - pisani omet

weber pritrdilo - nad nivojem hidroizolacije7

Sestava sistema

Rešitev za izdelavo podzidka

marmolitweber.therm

Lastnosti in prednosti rešitve:
•	 drobljen marmorni pesek in obarvani peski

•	 XPS stiropor - odporen na vlago in kompresijsko stabilen

•	 granulacije od 1,5 do 3 mm 

•	 preizkušena, trajna in dolgoročno zanesljiva

•	 zaradi barvne strukture skrije umazanijo dežnih kapelj

•	 izredno odporna na mehanske poškodbe

•	 17 barvnih različic

•	 vodoodbojna

•	 težko vnetljiva

7

Priporočena rešitev za izdelavo podzidka z uporabo XPS izolacijskih plošč in lepila, ki je primerno za lepljenje 

na bitumenske podlage. Kot zaključni sloj so uporabljeni drobljeni marmorni peski in obarvani peski v pastozni 

obliki, pripravljeni za vgradnjo oz. nanos. Ker je podzidek izpostavljen neprestanemu omočenju, so marmoliti 

izredno trdni, vodoodbojni in odporni na zmrzal. 
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Tehnične lastnosti in sestava rešitve weber.therm marmolit

• dvokomponentno, pripravljeno za uporabo
• fleksibilno 
• za zatesnitev lasastih razpok
• pakirano v vedru, črne barve
• za lepljenje XPS izolacijskih plošč na bitumenske podlage
• odporno proti kapilarni vlagi in konstantni vlagi
• temperaturno obstojno : suho do ca. 80° C, vlažno do ca. 40° C

• v prahu
• sive barve
• za izdelavo armirnega sloja z mrežico iz steklenih vlaken 
• debelina armirnega sloja: 3 mm
• z zmanjšano vpojnostjo
• enostaven nanos 
• gostota suhega materiala ρ (kg/m3)  1400
• moč vezanja pri lepljenju na podlago (N/mm2) > 0,25/0,28 d
• moč vezanja na izolacijsko ploščo (N/mm2) > 0,08

weber.tec Plastikol lepilo M623 weber fasadno lepilo  M758

weber.therm XPS - ekstrudirana izolacijska ploščaweber.therm XPS - ekstrudirana izolacijska plošča

osnovni premaz G700

weber.pas marmolit - pisani ometweber.pas marmolit - pisani omet

osnovni premaz G700

weber.therm armirna mrežica iz steklenih vlaken 9901 teža mreže

gostota

število odtenkov poraba

osnova

145 g/m

30 kg/m3

1 0,15 kg/m2

17drobljen marmor in obarvani peski

teža vlaken  

razred vnetljivosti

HBW

> 30

odtenki zrnatost (mm) paroprepustnost

125 g/m

E

1.5, 2.0, 3.0

velikost okenc

paroprepustnost

4 x 4 mm

200

90

• alkalno obstojna
• odporna na zdrs
• izpolnjuje največje zahteve za preprečevanje razpok
• velika natezna trdnost    > 2000 N/5 cm
• natezna trdnost v alkalijskem okolju  > 1300 N/5 cm

• toplotna izolativnost λ  cca. 0,034
• tlačna trdnost   200 - 300 kPa (10% def.) - styrodur
• tlačna trdnost  cca. 150 kPa (10% def.) - stirocolk

• egalizira podlago
• izboljša vezavo med zaključnim in armirnim slojem

• drobljen marmor in obarvani peski
• granulacije od 1,5 mm do 3 mm 
• industrijsko pripravljen v pastozni obliki
• vodoodbojen
• odporen na mehanske poškodbe
• odporen proti alkalijam
• težko vnetljiv
• majhna površinska napetost
• koeficient trdnosti  > 1,0 N/mm2

• gostota materiala (kg/m3)  1600 - 1800

 v skladu z EN 13164

Priporočena rešitev za podzidek weber.therm marmolit 

ponuja univerzalno rešitev za vse vrste gradenj. Zaključni sloj 

iz naravnega drobljenega marmorja pomeni maksimalno 

barvno obstojnost in odpornost na bledenje. V ponudbi so tudi 

različice iz barvanega peska. Pisana struktura  vseh marmolitov 

zagotavlja nevidnost umazanije, ki jo s seboj nosijo dežne 

kapljice, ki se odbijajo od tal.

Zaradi večjih obremenitev, ki so posledica neposrednega stika 

podzidka s podlago,  je uporabljen kompresijsko stabilen XPS 

stiropor z visoko dimenzijsko stabilnostjo in znižano vpojnostjo. 

Z njim preprečimo poškodbe hidroizolacije ob nasutju 

zasipnega materiala.  Plošče so prilepljene na bitumensko 

podlago z uporabo weber.tec Plastikol fasadnega lepila, ki 

zagotavlja optimalno oprijemljivost s podlago na dolgi rok.

Estetika v praktičnosti

Debelina (cm) 2 3 4 5 126 148 1610 18

U (W/m2K) za XPS
styrodur 2800
U (W/m2K) za EPS
stirocokl

1,60 1,07 0,85 0,68 0,57 0,45 0,36 0,30 0,26 0,23 0,20

1,85 1,23 0,93 0,74 0,62 0,46 0,37 0,31 0,26 0,23 0,21

granulacija oznaka embaliranje
vedro/paleta poraba na m2 izdelava na 

vedro

1,5 mm 1050 30/480 kg 3,5 kg 8,5 m2

2,0 mm 1040 30/480 kg 5,0 kg 6,0 m2

2,0 mm K99 vedro 25 kg 4,5 kg 5,5 m2

3,0 mm 1040 30/480 kg 6,0 kg 5,0 m2
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2 mm 3 mm1.5 mm

1040-0037 A

1040-0049 A

1050-0040 A

1050-0075 A

1050-M062

1050-M065 A

1050-M074

1050-M080 A

1040-M043

1040-M101

1040-M116

1040-M055

1040-M058

1040-M059

1040-M115 A

1040-M118 A

K99

weber.pas marmolit - omet za podzidek

weber.pas marmolit

Tiskani vzorci ne prikazujejo dejanskega končnega izgleda vgrajenega materiala.!
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fasadni sistemkako.vgraditi
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Izvedba fasadnega sistema

Priprava pred izvedbo fasadnega sistema
Pri izdelavi fasadnih sistemov se moramo držati ustreznih nacionalnih predpisov (kot na primer ÖNORM B 6410) in evropskih norm 

(ETAG 004). Toplotnoizolacijski sistem je ustrezno izveden samo v primeru, če se izpolnjuje zahtevane kriterije pri vgradnji. 

Podlaga je ključnega pomena pri izdelavi fasadnega sistema. Zagotoviti je potrebno njeno trdnost in vpojnost. Umazane, vlažne, 

nenosilne in neravne podlage je potrebno predhodno sanirati oz. pripraviti. Podrobne informacije glede izbire lepila za različne 

podlage so navedene v tehničnih listih. 

Preveriti je potrebno podlago in izbrati vrsto pritrjevanja.

Upoštevati je potrebno pravilne temperaturne pogoje in zračno 

vlago. Notranji ometi in estrihi morajo biti pred pričetkom 

izvajanja izolacijskih del izgotovljeni in suhi. 

Temperaturno območje izvajanja mora biti najmanj 5° C 

oziroma največ 25° C. 

Predhodno je potrebno zaključiti naslednja dela:

• vsa dela na strehi, vključno s pokrivanjem in vsemi krovsko-

kleparskimi deli (kapne in druge obrobe, žlebovi, odtočne 

cevi), 

• okna, vrata, omarice za roloje in horizontalna prekrivanja,

• ometi notranjih zidnih in stropnih površin,

• betonski tlaki in cementni estrihi,

• vgradnja oziroma montaža vseh na fasadi predvidenih 

instalacij, priključnih in razdelilnih omaric (elektrika, telefon, 

domofon, kabelska televizija), elementov za pritrditev 

stenskih svetilnih teles, napisnih tabel, držal za zastave, 

ipd.,

• planirati preboje tako, da bo tesnenje zaključkov 

zagotovljeno,

• odpraviti eventuelne vzroke kapilarne vlage pri sanacijah.

Pred vgradnjo fasadnega sistema je potrebno:

• ustrezno pokriti in zaščititi vse površine, ki ostanejo 

neprepleskane oz. neobdelane (stekla, les, aluminij, 

okenske police itd.),

• preveriti podlago, z vsemi testi, ki so navedeni v 

nadaljevanju.

Podlage, na katerih so alge in plesni (več v oddelku alge in 

plesni), je potrebno posebno obdelati. Steno je potrebno 

očistiti z weber odstranjevalcem alg G610. 

Podlaga

gladke površine

plesniva in polna alg

vlažne površine

ostanki opažnega
olja

omet iz krede

mehurjenje

umazana in prašna

organski in silikonsko
vezani ometi

premaz, ki odstopa

premaz iz krede

vpojna podlaga

ostanki malte

neravna

mankajoči deli med 
opažnimi ploščami

fuge > 5 mm med 
betonskimi ploščami

nosilni omet ali
barva

Priprava podlage

razbrazdati

očistiti z uporabo odstranjevalca alg 

odstraniti vzrok, posušiti in zaščititi

očistiti z vodo in čistili, sprati s čisto
vodo ter posušiti

odstraniti, očistiti in premazati z 
ustreznim egalizacijskim premazom

suho skrtačiti

krtačiti, omesti, očistiti z visokim 
pritiskom, sprati s čisto vodo, izsušiti

očistiti, preveriti nosilnost, uporabiti
brezcementna, fleksibilna lepila

mehanska odstranitev ali 
odstranjevanje z weber fasadnim 
lužilom. Sledi čiščenje z visokim 
pritiskom in spiranje s čisto vodo ter 
izsuševanje.

odstraniti, očistiti in premazati z 
ustreznim egalizacijskim premazom

očistiti in premazati z ustreznim 
egalizacijskim premazom

mehansko odstraniti

zravnati z ometom in upoštevati čas 
sušenja na cm

izvesti nosilno podlago z lepljenjem
ali sidranjem

zapolniti fuge s cementno malto
fuge zapolnjene s peno za montažo
očistiti

očistiti z vodo in osušiti
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Nizke temperature
Fasadnega sistema ne smemo izdelovati z zmrznjenim materialom, na 

zmrznjeni podlagi ali nanašati materialov v mokri obliki v temperaturnih 

pogojih pod 5°C oz., če se taki pogoji pričakujejo v času sušenja in 

strjevanja.

V hladnem vremenu oz. napovedi zmrzovanja je potrebno dela prekiniti 

v času, ki dovoljuje, da se material, ki je bil nanešen, popolnoma posuši 

in strdi. Tako preprečimo poškodbe, ki lahko nastanejo zaradi zmrzali. Čas 

sušenja je odvisen od pogojev in variira glede na temperaturo, veter in 

vlažnost ozračja.

V kolikor je potrebno dela končati v neugodnih vremenskih pogojih je 

potrebno zagotoviti minimalne temperaturne pogoje  z ustrezno zaščito.

Sodelovanje z vremenom

Visoke temperature
Visoke temperature povzročajo hitro sušenje sveže nanešenih materialov. 

Enake pogoje lahko pričakujemo v toplem in vetrovnem vremenu. V 

pogojih visokih temperatur se je potrebno izogibati nanašanja materiala 

v neposrednem osončenju in zagotoviti senčne pogoje. V času trajnega 

vročega vremena je podlago potrebno ohladiti z enakomernim pršenjem 

čiste vode pred aplikacijo zaključnega sloja (npr. debeloslojnega 

mineralnega ometa). S tem preprečimo, da bi vroča podlaga vplivala na 

sušenje zaključnega sloja. Pri tem moramo paziti, da podlage ne navlažimo 

preveč in prehitro, ker bi s tem lahko povzročili razpoke.

Vlažne vremenske razmere
Fasadnega sistema ne smemo izdelovati v času deževja, v kolikor obstaja 

možnost, da bodo dežne kaplje dosegle novo nanašeni material, ki se še 

ni dokončno posušil. 

Zaključnih slojev ne smemo nanašati na vlažne podlage, saj s tem 

poslabšamo moč vezave s podlago in povečamo možnost za nastanek lis, 

ki so posledica neenakomernega sušenja. 

Absorbcijske sposobnosti podlage so ključnega pomena. V kolikor obstaja 

sum o vlažnosti podlage je potrebno opraviti teste na različnih mestih. 

Za lepljenje je primerna vsaka podlaga, ki jo opisuje standard ÖNORM B 6410. Take podlage 

imajo največ 1 cm velike neravnine na 4 m.

Upoštevamo protipožarne predpise veljavnih gradbenih norm. Pri gladkih podlagah (npr. 

beton) nanesemo lepilo po celotni površini z zobato gladilko z najmanj 12 mm širokimi 

utori in zobmi. 

Podlaga na pogled ne sme kazati nikakršne navlaženosti. Novovgrajene omete pred 

lepljenjem izolacijske obloge sušimo vsaj 1 dan za vsak mm debeline, starost betonske 

podlage naj bo vsaj 1 mesec v normalnih pogojih: (T = +20º C, rel. vl. = 65 %). Ravnost 

podlage: ± 2 cm/ 4m. Izravnavo večjih neravnin je potrebno izvesti z ometavanjem, nikakor 

pa ne z debelejšim nanosom lepila. Različne debeline podlage imajo lahko za posledico 

različno hitro sušenje zaključnega sloja in posledično niansno odstopanje.

Vsi priključki, zaključki, preboji in detajli so planirani tako, da so izvedljivi in vodotesni na 

zatekanje meteornih vod. Zaključni sloj mora biti prekinjen na gradbenih stikih, kjer bi lahko 

prihajalo do dilatacijskega delovanja. 

Zaključne sloje ni priporočljivo nanašati na horizontalne podlage, kjer se zadržujejo 

meteorne vode.

Splošni napotki

Dobra priprava in poznavanje osnovnih pravil pri vgradnji fasadnih sistemov prihrani stroške in čas pri gradnji.  Kvaliteta 

materialov brez upoštevanja pravilnih postopkov vgradnje ni in ne more biti jamstvo za kakovostno delovanje fasadnih 

sistemov. Samo pravilna vgradnja je jamstvo za optimalne rezultate brez neprijetnih posledic. Tako pri načrtovanju, kot 

pri vgradnji je potrebno poznavanje osnovnih pravil, ki so predpogoj za doseganje željenih rezulatov. 

• Temperatura pri izvedbi: +5° C do  +25° C podlage in zraka.

• Izogibamo se delu ob neposrednem osončenju, pri močnem vetru in dežju.

• Dodajanje primesi ali aditivov ni dovoljeno. 

• Lepila ne smemo nanašati na fasadne plošče, ki so bile dalj časa (2 tedna) izpostavljene UV sevanju 

(porumenele ali obledele plošče). Take plošče ponovno obrusimo in odprašimo.

• Pred nanosom naslednjih slojev upoštevamo min. 2 – 3 dnevni čas sušenja (ob temperaturi 20° C) 

pri čemer je pomembno, da je površina enakomerno suha (brez bolj vlažnih, temnejših lis) oz. 1 

dan/ 1 mm pri 20° C in 65% relativne vlažnosti zraka.

Posebna opozorila
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Zaradi neposredne povezanosti so zaključni sloji odvisni od kvalitete podlage, na katero so 

nanešeni. Zaključni sloji so prilepljeni na podlago skozi kombinacijo absorbcije in mehanske 

vezave. Rahlo omočenje podlage pred nanosom (npr. mineralnih ometov) lahko kontrolira 

preveliko absorbcijo, vendar izdatno omočenje lahko predstavlja težavo. 

Pogosto prihaja do nastanka razpok  na zaključnem sloju zato, ker podlaga (armirni sloj) ni 

popolnoma suha. Ker so zaključni sloji vezani s podlago to pomeni, da se tudi gibljejo z njo. 

Nedokončan proces sušenja v armirnem sloju ima za posledico krčenje podlage. Podlaga 

mora biti pred nanosom zaključnega sloja zrela, suha in stabilna.  

Po smernicah je pri novogradnjah na opečne in betonske zidake dovoljeno lepljenje brez 

dodatnega sidranja, do višine 3 etaž, pri čemer mora biti zagotovljen nanos lepila na vsaj 

40 % površine izolacijske plošče. Stiroporne plošče ne lepimo točkovno, saj prosto kroženje 

zraka med ploščami in podlago zmanjšuje toplotno izolativnost. Lepilo nanašamo po 

robovih plošče, s čimer preprečimo kroženje zraka. Od ravnosti in kvalitete podlage ter od 

izkušenosti in spretnosti izvajalca del je odvisna vgradnja plošč na preklop.

Lepilo se nanaša po robu plošče v širini cca 5 cm. Po sredini plošče nanesemo lepilo na 

najmanj 6. mestih oz. potegnemo najmanj 3 vzporedne črte širine 5 cm. Nanos lepila na 

ploščo ne sme biti debelejši od 2 cm. Pri popolnoma gladkih podlagah se lepilo lahko 

nanaša po celi površini stiroporne plošče v debelini 1 cm.

Plošče je potrebno prilepiti na podlago nemudoma po nanosu lepila. Na lepilu, ki je predolgo 

nanešeno na izolacijsko ploščo, se ustvari film, ki deluje kot ločilni sloj.

Osnovni ometi in estrihi na notranji strani objekta morajo biti pretežno suhi in zračeni. Pri 

ogrevanju prostora lahko prihaja do povečanega vdora vlage v zidove zaradi parcialnega 

tlaka. Vlaga se zato nabira v izolacijski plošči in pod zaključnim slojem, kar znižuje funkcijo 

toplotne izolativnosti fasadnega sistema. V kolikor je obremenitev z vlago dolgotrajna, lahko 

pričakujemo mehurjenje zaključnega sloja in luščenje.

Izolacijske plošče polagamo z zamikom. Plošče se morajo tesno stikati. V fuge širše od 2 mm 

je potrebno vstaviti trak ekspandiranega polistirena (stiropora) oz. ekvivalentnega materiala 

glede na vrsto izolacije.

Posebno smo pozorni pri pravilnem polaganju plošč okoli okenskih odprtin, kjer plošče 

lepimo na fasadno površino tako, kot je prikazano na sliki (ploščo zarežemo v obliki črke L).

Pritrdilni elementi morajo biti izdelani brez toplotnega mostu.

Za sidranje potrebujemo rezkalnik, s katerim izdolbemo luknjo v izolacijsko ploščo in hkrati 

zavrtamo v podlago. Odstranimo prah iz vrtine z močnim vpihom. Vstavimo sidro in ga 

pokrijemo z izolacijskim vložkom. 

Vgradnja oken, okenskih polic in drugih priključkov mora biti izredno natančna in v skladu 

z evropskimi predpisi. Nepravilno izdelani priključki in zaključki so velikokrat vzrok poškodb 

fasadnih sistemov in razvoja alg ter plesni.

Pri starih zgradbah pred vgradnjo fasadnega sistema odpravimo vzroke za dvižno (kapilarno) 

vlago, izcedke soli itd.

Izdelava fasadnega sistema

Vgradnja ALU profila za podzidek

Postopek vgradnje:

• Nad nivo podnožja fiksiramo profil in ga previdno 

privijačimo, da ne pride do zvijanja.

• Vijake pritrjujemo na razdalji približno 33 cm.

• V primeru neravnin uporabimo podložne distančnike. Za 

lažjo vgradnjo na stikih uporabimo vezni element

• Stik med steno in profilom natančno premažemo z 

lepilom. Tako preprečimo dostop mrčesa in mravelj, da bi 

zašle v oz. za izolacijo.
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Fasadna lepila glede na sestavo in dodatke določajo voljnost, izkoristek, debelino nanosa in oprijemljivost na različne podlage in 

izolacije. Določajo način in tehnike izdelave in hkrati določajo modul elastičnosti E, s čimer parirajo napetostim znotraj fasadnega 

sistema  in zmanjšujejo možnosti za nastanek razpok oz. odstopanje od podlage.

Pred lepljenjem izolacijskih plošč moramo zagotoviti ravnost podlage, ki mora ustrezati ravnosti v toleranci +/-2 cm na 4 m. Fasadno 

lepilo ni primerno za izravnavo stene.

Fasadno lepilo

Vsebino vreče zmešamo s čisto vodo v ustrezni, nerjaveči posodi (25 kg vreča – cca. 6,5l vode/

vrečo).  Dodajanje drugih aditivov (npr. proti zmrzovanju, pospeševalcev vezanja) ni priporočljivo. 

Za lažjo pripravo zmesi lahko uporabimo električno mešalo. Ko dobimo konsistentno zmes 

počakamo približno 10 do 20 minut in nato ponovno premešamo. Sveže pripravljeno lepilo je 

uporabno cca. 2 uri (odvisno od temperature in količine vlage v zraku).

Priprava lepila

Nanašanje lepila na izolacijske plošče

• Lepilo nanašamo po robovih in točkasto ali po celotni površini. 

• Z lepilom pri lepljenju plošč prekrijemo vsaj 40 %  izolacijske plošče. Poraba lepila za 

lepljenje je približno 4 kg/m2. Lamele iz kamene volne  po celotni površini premažemo z 

lepilom. Poraba lepila je približno 5,5 kg/m2.

• Na ravne in gladke podlage (npr. beton) lepilo nanašamo po celotni površini z zobato 

gladilko, ki ima najmanj 12 mm široke utore.

• Stiroporne plošče ne lepimo točkovno, saj prosto kroženje zraka med ploščami in podlago 

zmanjšuje toplotno izolativnost in ustvarja efekt dimnika. Lepilo nanašamo po robovih 

plošče, s čimer preprečimo kroženje zraka. 

• Plošče je potrebno prilepiti na podlago nemudoma po nanosu lepila. Na lepilu, ki je 

predolgo nanešeno na izolacijsko ploščo, se ustvari film, ki deluje kot ločilni sloj.

• Lepilo, ki je bilo nanešeno na ploščo po robovih ustvari vakum, ki prepreči lezenje plošče.

• Lepilo se popolnoma strdi po dveh dneh (relativna vlažnost 50 % in temperatura 15° C). Po 

dveh dneh je prilepljena izolacijska plošča pripravljena na obremenitev. 

• S pravilnim lepljenjem preprečimo delovanje plošče (učinek blazine in učinek usločenja)

Polaganje izolacijskih plošč

Izolacijske plošče polagamo brez fug z zamikom vrst. Pri tem pazimo, da lepilo ne 

zaide v fuge. Stikov plošč ne lepimo. Ne uporabljamo poškodovanih plošč. Plošče naj 

se zamikajo vsaj 25 cm. Pazimo, da so plošče položene ravno in gladko. Ko so plošče 

pritisnjene na podlago morajo mirovati najmanj 24 ur (do 48 ur). Če se plošče med tem 

časom premikajo ali popravljajo, lahko pričakujemo slabšo pritrditev plošče na podlago. 

Poškodovanih plošč ne uporabimo. Porumenele plošče, ki so bile dlje časa izpostavljene 

soncu, obrusimo. Izogibamo se delu ob neposrednem osončenju, saj se plošče zaradi 

temperature lahko deformirajo. 

Polaganje na robovih

Na robovih izolacijske plošče preklapljamo. S tem zagotovimo enakomerne napetosti. 

Plošče, ki štrlijo preko roba, odrežemo šele, ko je lepilo otrdelo.

Polaganje izolacijskih plošč ob odprtinah

Izolacijske plošče v kotih odprtin odrežemo v obliki črke L. Plošče ne smemo polagati 

vertikalno  ob odprtini. Na vrhu pustimo rezervno debelino.

S pomočjo letve označimo višino okvirja in odrežemo odvečno višino izolacijske plošče 

pod nepravim kotom, ki bo omogočal lažjo izdelavo armirnega sloja v špaleti.  

Vgradnja okenske police

Na robovih okenskega okvirja stiropor položimo preko robu in izdelamo utor, ki je 

namenjen vstavitvi okenske police. Okensko polico vgradimo tako, da jo obložimo z 

izolacijsko peno, ki je samolepilna in omogoča racionalno delo. 

Energetsko učinkovita obdelava notranjega dela špalete

Pri energetskih sanacijah objektov se investitorji pred izvedbo fasadnega sistema odločijo 

za zamenjavo oken. Pri tem pa ne upoštevajo, da bodo ob izvedbi fasade na notranjem 

delu špalete vgrajevali izolacijo in zato vgradijo okenske okvirje standardne širine, ki ne 

omogočajo vgraditve zadostne debeline izolacije. Običajni izolacijski materiali (npr. EPS), 

v debelini nekaj centimetrov ne zagotavljajo ustrezne toplotne zaščite in zato omogočajo 

toplotne izgube oziroma toplotne mostove. V primeru  omejenih debelin na notranjih 

delih  špalet je zato priporočjivo vgraditi weber.therm plus ultra izolacijske plošče, ki so z 

lambdo 0,020 W/m2K  najučinkovitejše izolacijske plošče na trgu.
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Uporaba sider

Splošno 

Sidra so tista, ki zavarujejo fasadno ob večjih nateznih napetostih (tektonski premiki, veter) 

in pomagajo fasadnemu lepilu obdržati izolacijske plošče na mestu. Največje obremenitve 

zaradi vetra nastajajo na robovih stavbe, kjer se ustvarja podtlak.

Pri neustrezno pripravljenih podlagah je potrebno dodatno sidranje. Dodatno pritrjevanje 

fasadnih izolacijskih plošč je torej odvisno od kvalitete gradbene podlage. V primeru »zdravih« 

podlag, kot so opeka, betonski zidaki…, dodatno mehansko pritrjevanje do višine 8 m ni 

potrebno, je pa priporočljivo.

Pri tem ni potrebno poudarjati, da je edino kvalitetno in pravilno sidranje tisto, ki izpolnuje 

svojo funkcijo.

Obvezna uporaba pritrdil 

• ko teža fasadnega sistema po kvadratnem metru presega 30 kg (lepilo, izolacijski material in zaključni sloj),

• pri slabše oprijemljivih podlagah (npr. beton, montažne stene…),

• pri starejših ometih ali podlagah,

• pri objektih, katera višina presega 8 m (odprte višine),

• pri objektih, katera višina presega dolžino objekta,

• pri velikih bočnih obremenitvah in sunkih vetra,

• pri predhodno premazani površini z barvo ali zaključnim slojem,

• pri zahtevi po dodatni požarni varnosti.

Plošče iz mineralne volne je potrebno vedno sidrati, medtem ko za lamele in izolacijske plošče iz plute veljajo enaki pogoji kot pri 

EPS-F stiroporu.

EPS-F in XPS namenske izolacijske plošče za zaščito podzidka, poleg lepljenja na bitumenske ali z mineralnimi vodotesnimi premazi 

obdelane podlage, pritrjujemo s sidri nad nivojem zasutja in hidroizolacije, skladno s standardnimi priporočili (glej razdelek število 

sider).

V primeru uporabe specialnih ali namenskih lepil za lepljenje izolacijskih plošč lahko sidranje tudi opustimo (pri tem upoštevamo 

navodila proizvajalca).

Sidrne vrtine

• Z vrtanjem sidrnih vrtin pričnemo po otrditvi lepila, s katerimi smo lepili izolacijske plošče na podlago.

• Pri vrtanju uporabljamo sveder dimenzije, ki odgovarja premeru sidrnega jedra.

• Udarni moment na vrtalnem stroju uporabljamo le pri betonu in polni opeki.

• Pri opečnih in betonskih votlakih uporabljamo vrtalne pripomočke.

• Plošče iz mineralne volne predhodno prevrtamo brez udarnega momenta.

• Globino vrtanja nastavimo na dolžino sidra + 10 do 15 mm.

• Pri sidranju preko armirnega sloja upoštevamo navodila proizvajalca fasadnega sistema.

Predpostavke in nasveti

• Sidranje izvedemo pred armiranjem ob upoštevanju shem postavljanja sider.

• Pri izbiri sider moramo paziti, da ustrezajo podlagi, izolaciji in da so uporabni za zahtevano kategorijo rabe. Pri tem je potrebno 

upoštevati varnostne predpise in minimalne zahteve (sidra naj bodo izdelana v skladu z veljavnimi standardi in normativi, kot na 

primer ÖNORM B 6124 E).

• Pri oplaščenem betonu je potrebno sidranje izvesti do nosilne podlage (betona).

• Stari ometi niso podlage, primerne za sidranje - sidranje izvesti do nosilne podlage.

• Pri votli opeki se sidranje razlikuje glede na geometrijo lukenj v opeki. Sidrati je potrebno preko prvega prekata. V kolikor obstaja 

samo en prekat, je na gradbišču potrebno izvesti izvlečni preizkus. Pri votli opeki in betonskih votlakih je geometrija satja 

odločilnega pomena pri izbiri sider: prehod sidra mora biti preko zunanjega plašča zidaka in vsaj prve vrste satja. 

• Različne vrste izolacij zahtevajo različne premere krožnika sidra. Za EPS-F, plošče iz kamene volne in weber.therm clima varno 

paroprepustne plošče je premer minimalno 60 mm. Za lamele je minimalni premer 100 mm.

• Premer korena sider ne sme biti manjši od 8 mm.

• V primeru, da sidranja ni moč izvesti po zgoraj navedenih priporočilih, je potrebno razloge in situacijo opisati v gradbeni dnevnik 

objekta.

Določanje števila sider

Višina in lega objekta določata število potrebnih sider. To moramo še dodatno upoštevati pri sidranju na vogalih objekta, kjer se 

ustvarja podtlak, povezan z hitrostjo vetra. 

• Število sider na robovih objekta po ÖNORM B 6400 je odvisno od višine objekta in obremenitve klimatskega področja z vetrom.

• Dodatno sidranje na obeh straneh vseh vogalov objekta se izvaja v širini enega metra.  V primeru, da je višina fasadne površine 

večja od njene širine, znaša širina dodatnega sidranja 10 % širine fasadne površine. Če je višina fasadne površine enaka ali manjša 

od njene širine, pa znaša širina dodatnega sidranja 10 % njene višine.

• Za objekte višine do 50 metrov in hitrost vetra do 135 km/h veljajo v nadaljevanju navedena priporočila sidranja: 6 sider/m2 po 

celotni fasadni površini ter največ 12 sider/m2 na vsaki strani ter širini vseh vogalov objekta. Število sider na vogalih objekta je 

prikazano v tabeli, pri čemer je upoštevana hitrost vetra, geografsko področje in višina objekta. Na področjih, kjer veter dosega 

135 km/h in več ali kjer je višina zgradbe več kot 50 m je potreben poseben sistem sidranja.
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Shema sidranja

V nadaljevanju prikazani shemi veljata pri sidranju (6 sider/m2) izolacijskih plošč iz stiropora EPS-F, weber.therm clima, bakelitnih 

ploščah weber.therm plus ultra 020, plošč iz mineralne volne z vlakni, vzporednimi s podlago ter plošče iz plute.

• eno sidro na sredini plošče ter po eno sidro na vsakem vogalnem stiku izolacijskih plošč (T stik) ali

• tri sidra na ploščo po priloženi shemi, pri čemer znaša odmik sidra od roba plošče 5 cm.

Lamele iz mineralne volne, z vlakni pravokotno na podlago, sidramo po priloženi shemi, pri čemer je vsaka druga vrsta lamel sidrana 

z dvemi sidri na lamelo!

Število sider po vogalih glede na višino objekta, pokrajino in hitrosti vetra (0,20 kN/sidro)

hitrost vetra (km/h) Pokrajina v okolici zgradb

vetrovna pokrajina pokrajina z ovirami za veter pokrajina, ki ni izpostavljena vetru 
(mesto)

< 10 m 10-25 m < 25-50m < 10 m 10-25 m < 25-50m < 10 m 10-25 m < 25-50m

do 85 6 6 6 6 6 6 6 6 6

od 85 do 115 8 8 10 6 6 8 6 6 8

od 115 do 135 10 12 12 8 10 10 6 8 10

V primeru sidranja preko armirnega sloja upoštevajte navodila proizvajalca fasadnega sistema. Pri sidranju na nivoju podzidka se 

uporablja vsaj 4 sidra/m2 in vsaj 2 na ploščo.

Shemi sidranja na vogalih objekta z 8 sidri/m2

Shemi sidranja na vogalih objekta z 10 sidri/m2

Shemi sidranja na vogalih objekta z 12 sidri/m2
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• S sidranjem pričnemo po otrditvi lepila, s katerimi smo lepili plošče na podlago.

• Po vsakem vstavljanju preverimo oprijem sidra.

• Slabo vstavljena sidra odstranimo ter vstavimo nova v nove vrtine.

• Prazne luknje zapolnimo z izolacijskim materialom.

• Izolacijo iz kamene volne prebodemo z nevrtečim se svedrom.

Pri sidranju obstajta dve različici. Klasična predpisuje, da mora biti glava sidra poravnana 

z nivojem izolacijske plošče. Ta način sidranja je primeren pri ekstrudirani izolaciji, ki se 

uporablja za podzidek.

Vstavljanje sider

Pri izolaciji na fasadi pa je priporočljivo sidro 

poglobiti dva (2) cm v izolacijo. To naredimo 

s posebnim nastavkom za ročni vrtalnik, ki 

nam omogoča izdelavo izdolbine. Kasneje, 

ko pritrdimo in vstavimo pritrdilo, izdolbino  

pokrijemo s čepom iz enakega materila  

kot izolacijska plošča. S tem postopkom 

se zaščitimo pred morebitnimi estetskimi 

Komponente sistema dolžina

Konstrukcija hv 50 mm

Podlaga a1 20 mm

Lepilo a2 10 mm

Izolacija             da 120 - 20 mm

Pokrovček pa 20 mm

Dolžina sider

dolžina sidra 180 mm
hv

pa

da

a1 a2

Izdelava armirnega sloja
Priprave pred armiranjem 

- vgrajeni vogalniki, odkapniki in vogalne ojačitve 

Med polaganjem izolacijskih plošč preverimo ustreznost položenih plošč. Neustrezni stiki med 

ploščami se lahko pojavljajo kot toplotni mostovi. Širše fuge se zapolnjujejo z izolacijo. Na ta način 

preprečimo razpoke oziroma sledove stikov plošč na zaključnem sloju. Neravnine pobrusimo in 

ostanke odstranimo. Lepila ne smemo nanašati na fasadne plošče, ki so bile dalj časa (2 tedna) 

izpostavljene UV sevanju (porumenele ali obledele plošče). Take plošče ponovno obrusimo in 

odprašimo.

nepravilnostmi na dekorativnem ometu in potencialnim toplotnim mostovom. Ta postopek oz. način pritrjevanja je primeren tudi za 

večje debeline izolacije, saj smo omejeni pri dolžini pritrdil, kjer nam proizvajalci omogočajo max. dolžino 26 cm.

Izdelava armirnega sloja

Armirni sloj izdelamo s sistemskim lepilom in ustrezno armirno 

mrežico v skladu z normativi posameznega sistema toplotne 

izolacije:

• Nanesemo in zagladimo armirno fasadno lepilo. 

• Površino, na katero smo nanesli fasadno lepilo, prekrijemo 

z weber armirno mrežo iz steklenih vlaken in jo z lepilom 

zagladimo v podlago. Armirno mrežo se torej polaga “mokro na 

mokro”.  

• Armirno mrežo spustimo preko odprtin na objektu in jo 

odrežemo iz odprtine. 

• Na prehodih zagotavljamo minimalno 10 cm prekrivanje. 

• Armirno mrežo prekrijemo z najmanj 1 mm debelo plastjo 

armirnega lepila. Na stikih mora biti debelina najmanj 0,5 mm. 

• Da dosežemo še udarno trdnejše omete priporočamo dvojno 

armiranje. Mrežica se vtaplja v sloj lepila pred izdelavo armirnega 

sloja brez preklapljanja. Navadno se uporabi debelejša mrežica 8x8.

• Posebej smo pozorni pri izdelavi okrog okenskih polic. Vogalnike in odkapne profile z mrežo prekrijemo do konca plastičnega 

robu. Odvečno mrežo odrežemo.

• Pravilno izdelan armirni sloj ima mrežico vtopljeno na zunanji tretjini debeline armirnega sloja. 

• Armirne mreže ne smemo položiti na izolacijo in prekriti z lepilom tako, da mreža leži neposredno na izolaciji.

• Armirna mreža po koncu izdelave armirnega sloja ne sme biti vidna.

Za armiranje okrog okenskih okvirjev uporabimo 
PVC profil z mrežo za zaključevanje.

Zadnjo stran s samolepilnim trakom prilepimo na 
očiščen okenski okvir. 

Odrežemo odvečno mrežico ca. 2 cm od robu.

Vstavimo kotni vogalnik in diagonalno armiramo 
vogal okenske odprtine z armirno mrežo dimenzije 
najmanj 20 x 40 cm. Zunanji rob mrežice se dotika 
vogala odprtine

Odstranimo zaščini trak lepila.

Prilepimo zaščitno folijo.

1

3

4

5

6

2

Izdelava armirnega sloja okrog oken in vrat

1

4 5 6

2 3
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Izdelava tankoslojnega zaključnega ometa

Tankoslojni zaključni omet
Weber zaključni sloji so primerni za zunanjo in notranjo uporabo in so ne samo estetski zaključek fasadnega sistema, temveč tudi prvi, 

ki prenaša različne vrste obremenitev.  Prav zaradi tega razloga je pravilna izvedba ključnega pomena. 

Priprava podlage 
Zavedati se moramo, da kvaliteta podlage vpliva na zaključni omet. Pri pripravi podlage so sprejete smernice za njeno pripravo. V 

splošnem velja, da mora biti podlaga pred izdelavo zaključnega sloja:

• čista in brez prahu,

• trdna, nosilna in dimenzijsko stabilna,

• enakomerno vpojna,

• temperatura podlage ob nanosu mora biti od +5° C do +25° C,

• odstraniti je potrebno vse delce, ki tvorijo površinski film (npr. opažno olje).

Podlago preverimo:

• s praskanjem podlage,

• z iskanjem razpok,

• vlažnost in prašnost z dotikom roke, 

• vpojnost z omočenjem. 

Podlago premažemo z osnovnim premazom. Nanašamo ga po celotni površini tako, da 

dosežemo 100 % pokritost. Počakamo 24 ur, da se posuši. Osnovni premazi so pigmentirani 

glede na odtenek zaključnega sloja. V kolikor premaz nanesemo na površine, ki jih ne želimo 

premazati (okna in vrata), ga takoj odstranimo s čisto vodo.

Nanašanje tankoslojnega zaključnega ometa

Tankoslojni omet je embaliran v vedru in pripravljen za uporabo. 

Postopek izdelave:

• medsebojno zmešamo vsebino več veder oz. sarž

• nanesemo ga z jekleno gladilko na velikost zrna,

• takoj zaribamo s plastično gladilko.

Bolj grobo zaribano strukturo dosežemo, če uporabimo gladilko iz 

plute. Ob izdelavi vlečenega izgleda zaključnega sloja uporabimo 

strukturirani zaključni sloj, ki vsebuje različno granulacijo peskov in ga 

vlečeno zaribamo s stiroporno ali gumijasto gladilko. Struktura in izgled 

sta odvisna od vrste uporabljene plošče za zaribavanje.

Pri večbarvni izvedbi uporabimo lepilne trakove, s katerimi 

izdelamo ločnico med različnimi zaključnimi sloji.

Izdelava praskanega zaključnega ometa

Pri izdelavi debeloslojnega praskanega ometa moramo biti pozorni na pripravo podlage. Zaradi 

teže debeloslojnega ometa - 19 kg/m2,  je potrebno zadnji nanos armirnega lepila nanesti z zobato 

gladilko. Tako pripravljena podlaga zagotavlja večji oprijem, ki je pogoj za nanos zaključnega 

sloja. Glede na vremenske razmere tako pripravljeno podlago sušimo najmanj 7 dni.

Praskanih ometov nikoli ne izdelujemo pri neposrednim soncu, saj s tem povečamo možnost za 

nastanek  lisavosti. 

Postopek izdelave praskanega zaključnega sloja:

• nanos ometa z zidarsko žlico,

• poravnava z letvijo,

• vtiskanje materiala z jekleno gladilko ,

• praskanje ometa po površinski osušitvi - ko se material ne oprijemlje strgala,

• “porežemo” z rezilom,

• površinsko ometemo,

• pri barvanih debeloslojnih zaključnih slojih z vodo zmešamo celotno potrebno količino za 

izbrano površino fasade.
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Alge in plesni

Alge in plesni so mikroorganizmi, ki v naravnem okolju lahko tvorijo čudovite oblike življenja. Toda že dolgo 

jih ne najdemo samo v naravi. V evoluciji so se naučile preživeti v najrazličnejših okoljih in na najrazličnejših 

materialih.  Tako jih najdemo na strehah, asfaltu, betonskih zidovih, celo na steklu in kovini, ter tudi na fasadah.

Alge se razmnožujejo z vetrom in je zato z njimi treba računati vsepovsod. Predpogoja 

za njihovo rast sta vlažnost in svetloba. Velika večina alg stalno živi v vodi. Nekatere alge 

pa (pre)živijo izven vode. Vlago črpajo iz zraka (padavine, vodna para) – “zračne alge” 

ali aerofiti. Prehranjujejo se večinoma z ogljikom in dušikom, ki ju črpajo iz ogljikovega 

dioksida (fotosinteza) in dušikovih spojin v zraku.

Ogljik je eden bistvenih elementov za razvoj in rast alg. S pomočjo fotosinteze pridobivajo 

ogljik iz CO  v zraku. Nekatere modre alge uporabljajo dušik iz zraka. S pomočjo svetlobe 

oz. sonca in ob uporabi vodika iz vode predelujejo in izkoriščajo enostavne anorganske 

spojine.

Glavni vzrok za nastanek oziroma razvoj plesni je prekomerna vlažnost materiala. Iz strokovne literature je 

znan podatek, da že relativna vlažnost med 80 in 85 % zadošča za razvoj plesni. Določene vrsti plesni lahko 

preživijo v zelo izsušenem stanju in tako čakajo na nastop ugodnih razmer za ponoven razvoj.

Temperatura na površini gradbenih elementov odločilno vpliva na rast in vrsto mikroorganizmov. Že 

najmanjše temperaturne razlike so lahko odločujoče za njihovo rast. Nastanejo lahko pri vsakršni temperaturi, 

najbolj pa jim ustreza temperaturno območje med 0 in 40 stopinj celzija.

O pojavni vrsti mikroorganizmov odloča pH vrednost; v visokoalkalnem območju niso obstojni. Najboljši 

pogoji za rast so v pH vrednosti med 4,5 in 6,4. To pomeni, da jim najbolje ustreza kislo okolje. 

Čeprav so vse strani fasade določene zgradbe izdelane iz enakega materiala, se lahko zaradi razlik v vlažnosti in temperaturi 

na posameznih mestih pojavi rast alg in plesni. Posebej ogroženi predeli so severne in vetrovne strani, podzidki, senčne lege 

itd. Pojav alg na gradbeni konstrukciji je praviloma znak previsoke vlažnosti materiala, njegove površine in hitrosti osušitve.

Vzroki

pogoji za razvoj kolonij alg

•	prisotnost	alg	(npr.	v	zraku)

•	zadostna	vlaga	na/v

konstrukciji ali okolici

•	primerna	podlaga	(hranilne

snovi, oprijem, …)

•	primerna	temperatura

•	ugoden	pH

Vzroki v gradbeništvu

Nastanek in življenski pogoji
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Vpliv bližine dreves in nadstreška

levo: južna stran brez toplotne izolacije
desno: severna stran s toplotno izolacijo
vpliv okenskih polic

Vpliv slabe izvedbe - zatekanje meteorne vode

Nepravilno prezračevanje

levo: fasada brez izolacije 
desno: fasada z izolacijo

Okolje in geografska lega imata vpliv na morebitno rastje. Ugodno 

deluje tudi bližina voda, jezer, rečnih korit, kompostnikov, kmetijsko 

obdelovalnih površin, kot tudi neposredna bližina drevja in grmovja 

ter osenčenost, megla in senčne lege.

Kot nadaljnji vzrok za nastanek alg in plesni lahko navedemo 

načrtovanje časa gradnje in konstrukcije. Zaradi vedno krajših 

časov gradnje in “gradnje pozimi” se zmanjšuje čas mirovanja 

in posledično možnost izsušitve med posameznimi fazami 

gradnje. Posledica tega je visoka vsebnost vlage v zidovju. 

Manjkajoči strešni žlebovi, pomanjkljivi vodni odtoki (npr. 

kapljajoča voda iz napuščev in okenskih polic), premalo 

tesna priključna mesta, tvorjenje kondenza na fasadi, ki ga 

lahko povzročijo tudi nizke temperature na površini zunanjih 

sten zaradi večje toplotne izolacije, kot tudi drugi vplivni 

dejavniki.

Rast alg na zgradbah in gradbenih elementih vedno kaže na 

to, da je na prizadetih mestih visoka vlažnost materiala ali 

površin, oz. da to vlažnost ni mogoče dovolj hitro odpraviti. 

To je lahko samo začasen pojav. 

Alge na toplotno zaščitni fasadi so navadno (verjetno) le 

estetski problem. Možna težava, ki nastane je, da se na 

odmrlih plasteh alg lahko razvijejo gobe ali lišaji, ki pa 

poškodujejo zaključni sloj.Debelejša toplotna izolacija, ki pomeni ugodnejšo bivalno klimo 

v notranjih prostorih, pomeni nižjo temperaturo na zunanjem 

sloju. Tanki zaključni sloji zmanjšujejo toplotno akumulacijo. To 

podaljšuje čas sušenja ob omočenju fasade in nižjo temperaturo 

zunanje površine v zimskem času. Zaradi teh dejavnikov prihaja do 

radiacijskega hlajenja v jasnih nočeh in podhladitve površine pod 

temperaturo ozračja. Ob tem se ustvarja površinska kondenzacija 

in omočenje zunanjega sloja fasadnega sistema, kar ustvarja boljše 

pogoje za nastanek alg in plesni 

Lega zgradbe Vzroki, odvisni od časa gradnje in vzroki 
konstrukcijske narave

Toplotna zaščita

Vplivni elementi

•		orientacija	fasade

•		zasenčenost,	zavetrje

•		nadstreški	in	ostali	elementi	na	fasadi

•		škropljenje	ob	padavinah

•		bližina	dreves,	vodotokov,	…

•	 stopnja	 toplotne	 zaščite	 fasade	 (vrsta	 in	 debelina	 

    zaključnih slojev)

•		načrtovanje	in	izvedba	detajlov

•		razpoke	na	fasadi

•		struktura	fasade

•		konvekcija	vodne	pare	(okna)

•		pogostost	megle	–	lokalno	vreme

Primer:

U stene = 0,9 W/m 2 K KUstene = 0,3 W/m 2

T zun = 0 oC T zun = 0 oC

T not = 20 oC T not = 20 oC

RH zun = 84% RH zun = 76%

T zun . povr š ine = -2,1 oC oCT zun.povr š ine = -3,3 
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Primer poskusa sanacije kontaktne fasade 
s toplotno izolacijo iz polistirena in 
zaključnim slojem na mineralni osnovi.

Sanacija: Fasada s prezračevalno toplotno 
izolacijo in oblogami iz cementnih 
vlaknenk.

Rezultat po 7 letih: 
Ponoven pojav alg.  

Konstrukcija

S konstrukcijskimi ukrepi se prepreči nastanek vlažnosti:

• zadostni strešni in vertikalni žlebovi

• usmerjeni vodni odtoki 

• gladke površine gradbenih elementov

• zaščita pred škropljenjem (izgradnja podzidka, prekritje s pločevino, 

napušči, terase, pravilna izvedba okenskih polic)

Okolica zgradbe

Pri posebej izpostavljenih legah je treba biti posebej pozoren pri 

načrtovanju in konstrukciji oziroma pri izbiri proizvoda.

Izbira proizvoda 

Premazi fasad v nobenem primeru ne povzročajo in/ali pospešujejo rast 

alg in plesni. Domača proizvodnja ometov plasira na trg samo proizvode, 

če govorimo o ometih za zunanjo uporabo, ki v celoti ustrezajo zahtevam 

fasadnega ometa. Kjer so predpogoji za rast alg in plesni posebej ugodni, 

je treba uporabiti izbrane materiale, ki med drugim z ustreznim biološko 

učinkovitejšim zaščitnim slojem upočasnijo pojav alg in plesni.

Čas gradnje

Pri izdelavi načrta za potek gradnje je treba upoštevati zadosten čas 

mirovanja, da se gradbeni elementi lahko posušijo. Notranji ometi in 

estrihi se načeloma dokončajo pred izdelavo fasade.

Vzdrževanje

Da bi se izognili vlažnosti in onesnaženju ter posledični rasti alg in plesni na 

fasadi, je treba tudi po dokončanju zgradbe izvajati vzdrževalne ukrepe:

• odvodnjavanje površinske vode od zgradbe

• čiščenje strešnih žlebov

• takojšnja odprava škode na vodnih odtokih

• kontrola tesnjenja razteznih fug in po potrebi njihova obnova

• preprečevanje vlažnosti (kontrola drenaže)

• čiščenje snega

• po potrebi čiščenje fasade (npr. s curki pare)

• odstranitev nastalega rastlinskega rastja.

Učinkovitost zaščitnega sloja in hidrofobiranja s časom popusti, zato je 

treba zaščito fasade redno obnavljati, npr. z ustreznimi opleski.

Preprečevalni ukrepi
RAST ALG IN 
PLESNI NE 
MOREMO 
PREPREČITI.
 
RAST ALG IN 
PLESNI LAHKO 
SAMO OMEJIMO

Sanacija alg in plesni
Če se na fasadi pojavijo madeži, je treba najprej preveriti, kakšne vrste so in kateri so odločilni vzroki za njihov nastanek. Ali gre za alge, 

glive oziroma celo lišaje, se lahko nedvoumno ugotovi samo s pomočjo mikroskopa. Ugotoviti je potrebno možne vzroke, presoditi 

o izvedljivosti njihove odprave (zelo redko!) in definirati omejitev problema (lokalna težava ali po celotni površini?). Nečistoče in alge 

v splošnem pomenijo zgolj optično pomanjkljivost, medtem ko glive in lišaji lahko fasado poškodujejo. Zato je smotrna vključitev 

posebnega strokovnjaka. V vsakem primeru so priporočljivi ukrepi za popravilo, saj se lahko glive in lišaji pojavijo kot posledica rasti 

alg. Pri sanaciji je potrebno izbrati kompatibilna kemijska sredstva, saj napačni materiali povečajo možnost nastanka razpok na 

zaključnem sloju in s tem povzročijo nevarnost poškodb sloja toplotne zaščite.

Saint-Gobain Gradbeni izdelki razpolaga z naslednjo rešitevijo:  weber – odstranjevalec alg

biocidni pripravek proti algam, plesnim, lišajem in mahovom - raztopina, embalirana v 10 kg plastenki.

Oznaka izdelka: G610

Področje uporabe

weber odstranjevalec alg uporabljamo za sanacijo fasadnih in ostalih površin, na katerih je prišlo do nastanka in razvoja alg, plesni 

in ostalih mikroorganizmov. weber odstranjevalec alg vsebuje algicidne in biocidne sestavine, s pomočjo katerih lahko zavremo 

in preprečimo njihovo rast oziroma razvoj. Izdelek ne povzroča škodljivih hlapov in ni jedek. Uporabljamo ga lahko na naslednjih 

podlagah: ometi, fasade, betoni, naravni in umetni kamni, notranji zidovi in podobno. Vsebnost algicidov in biocidov v pripravku je v 

skladu z direktivo 98/8/ES, ki  določa enotne pogoje, pod katerimi se biocidni proizvodi dajejo v promet na trgu EU.

Lastnosti

weber – odstranjevalec alg ne učinkuje samo površinsko. Visoka sposobnost penetracije omogoča globinsko uničevanje trosov in s 

tem zatiranje nadaljnega nastanka in razvoja rastlinskih škodljivcev. Izdelek ne povzroča škodljivih hlapov in ni jedek. Uporabljamo ga 

lahko na naslednjih podlagah: ometi, fasade, betoni, naravni in umetni kamni, notranji zidovi in podobno.

Poraba

Poraba je odvisna od stopnje okuženosti, jakosti in gostote škodljivcev ter znaša od 0,2 kg/m2 do 0,3 kg/m2, odvisno od pripravljene 

koncentracije.

Surovinska sestava

Kvarternarne amonijeve spojine in spojine aldehidnih usedlin.

Izvedba

Umazanijo, alge, mah in podobne nečistoče sprva odstranimo mehansko s pomočjo krtače. V odvisnosti od jakosti in gostote 

škodljivcev suho podlago premažemo ali popršimo z nerazredčeno ali razredčeno (redčimo z vodo v razmerju do 1 : 4) raztopino.  Po 

osušitvi površino ponovno premažemo ali popršimo z nerazredčeno ali razredčeno (redčimo z vodo v razmerju do 1 : 4) raztopino. 

Ko je površina suha jo prebarvamo z weber.ton mikroarmirano silikonsko barvo, kateri je v proizvodnem postopku dodana dodatna 

zaščita (dodatni algicid - po predhodnem naročilu).  Po opravljenem delu si temeljito umijte roke. Pri delu v zaprtih prostorih poskrbite 

za ustrezno zračenje. Temperatura pri izvedbi: +5°C do +25° C podlage in zraka. Izogibamo se delu ob neposrednem osončenju in 

nevarnosti omočenja površin.

Za vse dodatne informacije in pojasnila pokličite na telefonsko številko (0)1 781 80 10  ali obiščite našo internetno stran 

www.weber-terranova.si.
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Vzdrževanje fasade

Mislim na prihodnost
Fasada je izpostavljena številnim notranjim in zunanjim vplivom in seveda staranju, ki se kaže v zmanjšani funkcionalnosti in slabšem 

izgledu.  Priporočljivi so redni pregledi in vzdrževanje fasade, kot bistveni preventivni ukrepi, ki lahko preprečijo razne poškodbe.

Pregled fasade je najbolje opraviti dvakrat letno (spomladi in jeseni), ki naj poleg temeljitega pregleda površine fasade vključuje tudi 

pregled vseh zaključkov, dilatacij, okenskih polic, kleparskih del, raznih odtokov, itd.

V kolikor se pri pregledu fasade ugotovijo poškodbe, nepravilnosti ali druge napake, je  potrebno takoj obvestiti izvajalca fasaderskih 

del, ki lahko skupaj z našo pomočjo opravi strokovni pregled fasade in predlaga oziroma izvede popravke. 

Toplotno izolacijski fasadni sistemi

Vzdrževanje zaključnih slojev

Fasada mora biti projektirana in izvedena tako, da nas trajno ščiti pred vremenskimi neprilikami in klimatskimi spremembami, fasadni 

sistem pa mora zagotavljati dolgo življensko dobo in optimalno funkcionalnost, ter vse bolj pomembne tehnične in ekonomske 

zahteve. Vsi fasadni sistemi z oznako weber.therm (plus ultra 020, clima, prestige, family, flex, freestyle,...) razpolagajo z Evropskim 

tehničnim soglasjem (ETA) in zagotavljajo in izpolnjujejo navedene zahteve. 

Zaključni sloji so najbolj obremenjeni del fasadnega sistema, ki je redno podvržen omočenju, temperaturnim spremembam, 

mehanskim poškodbam in drugim dejavnikom. Vsi weber zaključi sloji so za uporabo pripravljeni na različnih osnovah in ob pravilni 

vgradnji zagotavljajo dolgo življensko dobo in optimalno vodoodbojnost.  Paroprepustnost, odpornost proti dimnim plinom in 

barvna obstojnost je odvisna od osnove zaključnega ometa in izbranega barvnega tona. Vzdrževanje in čiščenje zaključnih slojev je  

odvisno od njihove vrste in vrste umazanije:

tankoslojni zaključni ometi

Zaradi specifičnih lastnosti tankoslojnih zaključnih ometov je čiščenje enostavno. Izvajamo ga z vodo, v skrajnem primeru lahko 

uporabimo visokotlačni čistilec ali blaga čistila. Za trdovratno umazanijo, močno zakoreninjeno umazanijo, agrasiven prah, lažje 

rjavinske spremembe barve in podobno, uporabimo weber fasadno čistilo.  

Zaključni sloji intenzivnejših odtenkov so podvrženi večjim termičnim obremenitvam. Na večjih in soncu izpostavljenih površinah 

se  lahko pojavijo poškodbe zaključnega sloja v obliki lasastih razpok. Razpoke lahko saniramo s posebno vodoodbojno raztopino, v 

primeru, da pa se odločimo za barvanje fasade, pa podlago predhodno pripravimo z mikroarmirnim silikatnim osnovnim premazom.

Za odpravo poškodb in raznih anomalij vam priporočamo, da se pred posegom posvetujete z našimi tehničnimi svetovalci, ki vam 

lahko nudijo strokovno pomoč.

praskani ometi

Glede lastnosti weber.ter praskanih ometov posebno vzdrževanje ni potrebno, razen čiščenja s tekočo vodo, v kolikor se na ometu 

nahajajo nečistoče. Manj izrazita umazanija (npr. prah) odpada zaradi samih naravnih lastnosti ometa oz. z odpadanjem posameznih 

zrnc ter prašnih delcov ometa. V primeru, da je omet izrazito podvržen umazaniji in vremenskim neprilikam, priporočamo uporabo 

impregnacijskega premaznega sredstva na silikonski osnovi (npr. weber.ton silikonski premaz), ki izboljšuje vodoodbojnost.

Barvanje ometa izvajamo po potrebi z weber.ton silikonsko fasadno barvo.

Za odpravo poškodb in raznih anomalij vam priporočamo, da se pred posegom posvetujete z našimi tehničnimi svetovalci, ki vam 

lahko nudijo strokovno pomoč.

weber.pas marmolit

weber.pas marmolit ne potrebuje posebnega vzdrževanja, razen čiščenja s tekočo vodo, v kolikor se na ometu nahajajo nečistoče. 
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Odprava težav

Redno vzdrževanje je podlaga za ohranitev izgleda fasade. Najpogostejše težave, ki so prisotne na fasadah, so vlažni in poškodovani 

ometi, poškodovani čelni deli balkonov, razpokani ometi in odstopajoči dekorativni ometi. 

Veliko težav lahko s preventivnimi ukrepi, enostavno in z majhnimi stroški odpravimo, da pa to lahko zagotovljamo, je potrebno 

naprej ugotoviti izvor teh težav.

V splošnem vam priporočamo naslednje vzdrževanje:

• periodično (letno) pregledovanje vseh podrobnosti na fasadni in z njo povezanimi površinami, kot so žlebovi, žlote, okenske police, 

odkapi, nadstreški in podobno ter sprotno odpravljanje pomanjkljivosti;

• periodično (letno) pregledovanje fasadne površine, predvsem vogalov okenskih in vratnih odprtin ter stikov okvirjev stavbnega 

pohištva s sistemom toplotne izolacije in dilatacij ter sprotno odpravljanje pomanjkljivosti;

• periodično (letno) pregledovanje podzidka fasade, kjer je pozornost potrebno usmeriti na možnost pojava vlage (kontakt med 

podzidkom in ureditvijo okolice – betonske plošče, tlakovci in podobno); 

• po potrebi čiščenje fasadne površine in odstranjevanje umazanije s čisto tekočo vodo.

Redno pregledovanje in odpravljanje pomanjkljivosti fasadne površine podaljšuje življensko dobo sistema toplotne izolacije. V tem 

času je vsled eksploatacije, arhitekture, lege in mikroklime možno, da bo potrebno barvo fasade osvežiti – priporočamo weber.ton 

mikroarmirano silikonsko fasadno barvo.

V vseh primerih potrebe po sanacije fasadne površine smo vam v podjetju Saint – Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. pripravljeni pomagati 

s strokovnimi nasveti.

Zaradi narave surovin so možna odstopanja v barvnih odtenkih med različnimi saržami. Material odlično kljubuje termičnim 

spremembam, ne glede na to pa priporočamo uporabo posebne impregnacije, kjer je material izrazito podvržen sončnim žarkom 

(marmorni pesek).
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Shematični prikaz detajlne vgradnje
weber.therm fasadnih sistemov

Kazalo

1. Podzidek

1.1. Izvedba zamaknjenega podzidka
1.2. Izvedba ravnega podzidka

2.  Okna

2.1. Okno z aluminijasto polico
2.2. Okno z aluminijasto polico in roletnim profilom
2.3.  Zveza med oknom in nadometno letvijo
2.4. Priključek na steno in zvezano okno
2.5.  Priključek na aluminijasto okensko polico
2.6. Priključek na roletno škatlo z uporabo ALU profila za podzidek
2.7.  Priključek na roletno škatlo

3.  Streha

3.1. Nagibna prezračevana streha
3.2. Nagibna streha z izolacijo med špirovci
3.3. Priključek na enokapno streho
3.4. Povezava med padajočim odkapom in fasado
3.5. Priključek na ravni strehi z uporabo ALU profila za podzidek

4.  Terasa in balkon

4.1. Primer sanacije obstoječe balkonske AB plošče
4.2. Priključek balkonske AB plošče - novogradnja

5. Druge povezave

5.1. Toplotno izolirani zunanji robovi in povezava na neizolirane ometane površine
5.2. Zunanji rob s tankoslojnim zaključnim slojem
5.3. Priključitev izoliranega dela fasade na neizoliran del objekta
5.4. Dilatacijski priključek prizidka v notranjem kotu
5.5. Dilatacijski priključek prizidka v ravnini
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1.1. Izvedba zamaknjenega podzidka

1 opečni zid
2 weber.therm fasadno lepilo
3 weber.therm izolacijska plošča
4 fasadno lepilo z
  weber.therm mrežo iz steklenih vlaken
5 weber. pas zaključni sloj z osnovnim premazom
6 weber.therm fugirni trak
7 weber.therm ALU profil za podzidek

 8 weber.therm pritrdilno sidro
 9 weber.pas marmolit z osnovnim premazom
 10 weber.therm XPS izolacijska plošča
 11 weber.therm fasadno lepilo
 12 zaščita proti mehanskim poškodbam
 13 ploščica
 14 hidroizolacija
 15 vertikalna hidroizolacija

LEGENDA:

1.2. Izvedba ravnega podzidka

fasadni sistem

višina podzidka min. 30cm

5 cm

2.1. Okno z aluminijasto polico

1 opečni zid
2 okenski okvir
3 weber.therm fasadno lepilo
4  weber.therm izolacijski trak
5 weber.therm fasadna izolacijska plošča
6 weber.therm PVC - vogalnik z mežo
7 weber.therm okenski profil
8 fasadno lepilo z 
 weber.therm mrežo iz steklenih vlaken
9 weber.pas zaključni sloj z osnovnim premazom
10 okenska polica z odkapom
11 tesnilni trak  
12 weber.therm izolacijska plošča

LEGENDA:

2.2. Okno z aluminijasto polico  
 in roletnim profilom

LEGENDA:

1 opečni zid
2 okenski okvir
3 weber.therm fasadno lepilo
4  weber.therm izolacijski trak
5 weber.therm fasadna izolacijska plošča
6 weber.therm PVC - vogalnik z mežo
7 weber.therm okenski profil
8 fasadno lepilo z 
 weber.therm mrežo iz steklenih vlaken
9 weber.pas zaključni sloj z osnovnim premazom
10 okenska polica z odkapom
11 tesnilni trak 
12 weber.therm izolacijska plošča
13 lesena letev
14  roletni profil

Pri izdelavi podzidka moramo zaradi stika z zemljo upoštevati posebne zahteve zaradi vlage.  Ta del je zaradi padavin najbolj 

obremenjen del fasade.

Podzidek je del fasade, ki je od tal dvignjen za približno 30 cm. Kot izolacijo lahko uporabimo XPS stiroporne plošče, ki imajo 

nizek navzem vode.  Plošče lepimo z uporabo weber.tec Plastikol lepila, ki ga nanašamo na ploščo pasovno in točkovno po 

sredini.  Del plošče, ki ga vstavimo pod nivo podlage, odrežemo pod kotom 45 stopinj na delu, ki sega nad teren (ali nad 

hidroizolacijo, pa pritrdimo z dvemi sidri na ploščo in prevlečemo z armirnim slojem. Armirni sloj potegnemo do izolacije pri 

temeljih. Zatem izdelamo vodno zaporo, ki tudi sega vse do hidroizolacije. Pred zasutjem namestimo zaščitno folijo, ki zaščiti 

sistem pred mehanskimi poškodbami.

Poleg pravilne izdelave podzidka moramo poskrbeti tudi za pravilno odvajanje odvečnih meteornih voda. Izdelamo drenažo z 

nasutjem in pri polaganju plošč pazimo na pravilen nagib stran od objekta. 
Predlagane rešitve so predmet specifične situacije in pravilnosti ter uspešnosti izvedbe, ki je izven našega nadzora. Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. ne 
prevzema neposredne pravne odgovornosti, ki bi bila posledica upoštevanja priporočil. Pričujoči primeri so le shematični prikaz. 
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2.3.  Zveza med oknom in  
 nadometno letvijo

1 opečni zid
2 okenski okvir
3 weber.therm fasadno lepilo
4 weber.therm izolacijska plošča
5 fasadno lepilo z 
 weber.therm mrežo iz steklenih vlaken
6 weber.pas zaključni sloj z osnovnim premazom
7  tesnilni trak
8 weber.therm PVC - vogalnik z mežo
9 weber.therm okenski profil
10 okenska polica z odkapom
11 weber.therm fasadno sidro
12 okenski okvir

LEGENDA:

2.4. Priključek na steno in zvezano okno

1 opečni zid
2 okenski okvir
3 weber.therm fasadno lepilo
4 weber.therm izolacijska plošča
5 fasadno lepilo z 
 weber.therm mrežo iz steklenih vlaken
6 weber.pas zaključni sloj z osnovnim premazom
7  tesnilni trak
8 weber.therm PVC - vogalnik z mežo
9 weber.pas zaključni sloj z osnovnim premazom
10 okenska polica z odkapom
11 weber.therm izolacijska plošča
12 okenski okvir

LEGENDA:

2.5.  Priključek na aluminijasto okensko polico

1 opečni zid
2 okenski okvir
3 weber.therm fasadno lepilo
4 weber.therm izolacijska plošča
5 fasadno lepilo z 
 weber.therm mrežo iz steklenih vlaken
6 weber.pas zaključni sloj z osnovnim premazom
7  tesnilni trak
8 aluminiasta okenska polica z odkapom
9 weber.therm izolacijska plošča
10 podnožje police z podporo za velike 
 obremenitve ali velike dolžine

LEGENDA:LEGENDA:

2.6. Priključek na roletno škatlo z uporabo  
 ALU profila za podzidek

1 opečni zid
2 weber.therm fasadno lepilo
3 weber.therm izolacijska plošča
4 fasadno lepilo z 
 weber.therm mrežo iz steklenih vlaken
5 weber.pas zaključni sloj z osnovnim premazom
6  tesnilni trak
7 weber.therm ALU profil
8 fugirni trak
9 obstoječa roletna škatla

Predlagane rešitve so predmet specifične situacije in pravilnosti ter uspešnosti izvedbe, ki je izven našega nadzora. Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. ne 
prevzema neposredne pravne odgovornosti, ki bi bila posledica upoštevanja priporočil. Pričujoči primeri so le shematični prikaz. 

Predlagane rešitve so predmet specifične situacije in pravilnosti ter uspešnosti izvedbe, ki je izven našega nadzora. Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. ne 
prevzema neposredne pravne odgovornosti, ki bi bila posledica upoštevanja priporočil. Pričujoči primeri so le shematični prikaz. 
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2.7.  Priključek na roletno škatlo

1 opečni zid
2 weber.therm fasadno lepilo
3 weber.therm izolacijska plošča
4 fasadno lepilo z 
 weber.therm mrežo iz steklenih vlaken
5 weber.pas zaključni sloj z osnovnim premazom
6  tesnilni trak
7 povezovalni profil
8 fugirni trak
9 obstoječa roletna škatla

LEGENDA:

3.1. Nagibna prezračevana streha

1 opečni zid
2 weber.therm fasadno lepilo
3 weber.therm izolacijska plošča
4 fasadno lepilo z 
 weber.therm mrežo iz steklenih vlaken
5 weber.pas zaključni sloj z osnovnim premazom
6  polnilo
7 sekundarna kritina
8 prezračevalni kanal
9 tesnilni trak

LEGENDA: LEGENDA:

3.2. Nagibna streha z izolacijo med špirovci 3.3. Priključek na enokapno streho

1 opečni zid
2 weber.therm fasadno lepilo
3 weber.therm izolacijska plošča
4 fasadno lepilo z 
 weber.therm mrežo iz steklenih vlaken
5 weber.pas zaključni sloj z osnovnim premazom 
6  polnilo
7 sekundarna kritina
8 tesnilni trak

1 opečni zid
2 weber.therm fasadno lepilo
3 weber.therm izolacijska plošča
4 fasadno lepilo z 
 weber.therm mrežo iz steklenih vlaken
5 weber.pas zaključni sloj z osnovnim premazom 
6  weber.therm izolacijski trak
7 weber.therm XPS izolacijska plošča
8   profilna letev s stisnjeno peno 
9 weber.therm ALU profil
10  pločevinasti zbiralnik

LEGENDA:

Predlagane rešitve so predmet specifične situacije in pravilnosti ter uspešnosti izvedbe, ki je izven našega nadzora. Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. ne 
prevzema neposredne pravne odgovornosti, ki bi bila posledica upoštevanja priporočil. Pričujoči primeri so le shematični prikaz. 

Predlagane rešitve so predmet specifične situacije in pravilnosti ter uspešnosti izvedbe, ki je izven našega nadzora. Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. ne 
prevzema neposredne pravne odgovornosti, ki bi bila posledica upoštevanja priporočil. Pričujoči primeri so le shematični prikaz. 
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3.4. Povezava med padajočim odkapom in steno

1 opečni zid
2 weber.therm fasadno lepilo
3 weber.therm izolacijska plošča
4 fasadno lepilo z 
 weber.therm mrežo iz steklenih vlaken
5 weber.pas zaključni sloj z osnovnim premazom 
6  tesnilni trak
7 weber.therm ALU profil
8 odkapni profil s fugo 
9 weber.therm XPS izolacijska plošča
10 pločevinasti zbiralnik

LEGENDA:

3.5. Priključek na ravni strehi z uporabo  
 ALU profila za podzidek

1 opečni zid
2 weber.therm fasadno lepilo
3 weber.therm izolacijska plošča
4 fasadno lepilo z 
 weber.therm mrežo iz steklenih vlaken
5 weber.pas zaključni sloj z osnovnim premazom 
7  weber.therm ALU profil za podzidek
8 tesnilni trak
9 pločevinasti zbiralnik 
10 weber.therm XPS izolacijska plošča
11 ploščica
12 hidroizolacija

LEGENDA:

4.1. Primer sanacije obstoječe balkonske AB  
 plošče.

4.2. Priključek balkonske AB plošče  
 - novogradnja.

1 opečni zid
2 weber.therm fasadno lepilo
3 weber.therm izolacijska plošča
4 weber.therm fasadno lepilo z 
 weber.therm mrežo iz steklenih vlaken
5 weber.pas zaključni sloj z osnovnim premazom 
6 weber.therm XPS izolacijska plošča
7 weber.therm fasadno lepilo

1 opečni zid
2 weber.therm fasadno lepilo
3 weber.therm izolacijska plošča
4 weber.therm fasadno lepilo z 
 weber.therm mrežo iz steklenih vlaken
5 weber osnovni premaz
6 weber.pas zaključni sloj
7a weber sido (opcijsko)

8 povezovalni profil
9 tesnilni trak
10 ploščica
11 elastična fuga
12 hidroizolacija
13 betonska/konzolna plošča
14 notranja tla

7b weber sidro (obvezno)
8 dilatacijska rega
9 tesnilni trak
10 weber.therm XPS izolacijska plošča
11 hidroizolacija

LEGENDA: LEGENDA:

Predlagane rešitve so predmet specifične situacije in pravilnosti ter uspešnosti izvedbe, ki je izven našega nadzora. Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. ne 
prevzema neposredne pravne odgovornosti, ki bi bila posledica upoštevanja priporočil. Pričujoči primeri so le shematični prikaz. 

Predlagane rešitve so predmet specifične situacije in pravilnosti ter uspešnosti izvedbe, ki je izven našega nadzora. Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. ne 
prevzema neposredne pravne odgovornosti, ki bi bila posledica upoštevanja priporočil. Pričujoči primeri so le shematični prikaz. 
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Dilatacije preprečujejo prenos napetosti na stikih toplotnoizolacijskih sistemov na ostale gradbene materiale. Vse konstrukcijske 

dilatacije na objektu morajo biti prenešene na toplotnoizolacijski sistem. Gradbene dilatacije, konstrukcijskih fug ali dilatacij ne 

smemo ometavati z ometom. Na zunanjih površinah ne smemo izpeljevati nikakršnjih zarezovanj v omet, ampak uporabljamo 

ustrezne dialtacijske profile.

Predlagane rešitve so predmet specifične situacije in pravilnosti ter uspešnosti izvedbe, ki je izven našega nadzora. Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. ne 
prevzema neposredne pravne odgovornosti, ki bi bila posledica upoštevanja priporočil. Pričujoči primeri so le shematični prikaz. 

Predlagane rešitve so predmet specifične situacije in pravilnosti ter uspešnosti izvedbe, ki je izven našega nadzora. Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. ne 
prevzema neposredne pravne odgovornosti, ki bi bila posledica upoštevanja priporočil. Pričujoči primeri so le shematični prikaz. 

5.1. Toplotno izolirani zunanji robovi in  
 povezava na neizolirane ometane površine

1 opečni zid
2 weber.therm fasadno lepilo
3 weber.therm izolacijska plošča
4 fasadno lepilo z 
 weber.therm mrežo iz steklenih vlaken
5 weber.pas zaključni sloj z osnovnim premazom 
6  weber.therm ALU profil
7 tesnilni trak
8 weber.therm vogalnik z mrežo
9   obstoječi omet

LEGENDA:

5.2. Zunanji rob s tankoslojnim zaključnim slojem

1 opečni zid
2 weber.therm fasadno lepilo
3 weber.therm izolacijska plošča
4 fasadno lepilo z 
 weber.therm mrežo iz steklenih vlaken
5 weber.pas zaključni sloj z osnovnim premazom  
6 weber.therm vogalnik z mrežo

LEGENDA:

5.3. Priključitev izoliranega dela fasade  
 na neizoliran del objekta

1 opečni zid
2 weber.therm fasadno lepilo
3 weber.therm izolacijska plošča
4 fasadno lepilo z 
 weber.therm mrežo iz steklenih vlaken
5 weber.pas zaključni sloj z osnovnim premazom  
6  weber.therm PVC vogalnik z mrežo
7 weber.dur osnovni omet 
8 weber povezovalni profil za mehansko povezavo 
med zaključnim slojem in izolacijo
9 zaključni profil
10 tesnilni trak

LEGENDA:

5.4. Dilatacijski priključek prizidka v notranjem kotu

1 opečni zid
2 weber.therm fasadno lepilo
3 weber.therm izolacijska plošča
4 fasadno lepilo z 
 weber.therm mrežo iz steklenih vlaken
5 weber.pas zaključni sloj z osnovnim premazom  
6 weber.therm V dilatacijski profil

LEGENDA:
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5.5. Dilatacijski priključek prizidka v ravnini

1 opečni zid
2 weber.therm fasadno lepilo
3 weber.therm izolacijska plošča
4 fasadno lepilo z 
 weber.therm mrežo iz steklenih vlaken
5 weber.pas zaključni sloj z osnovnim premazom  
6 weber.therm E dilatacijski profil
7 izolacijski material

LEGENDA:

Dilatacije preprečujejo prenos napetosti na stikih toplotnoizolacijskih sistemov na ostale gradbene materiale. Vse konstrukcijske 

dilatacije na objektu morajo biti prenešene na toplotnoizolacijski sistem. Gradbene dilatacije, konstrukcijskih fug ali dilatacij ne 

smemo ometavati z ometom. Na zunanjih površinah ne smemo izpeljevati nikakršnjih zarezovanj v omet, ampak uporabljamo 

ustrezne dialtacijske profile.

Predlagane rešitve so predmet specifične situacije in pravilnosti ter uspešnosti izvedbe, ki je izven našega nadzora. Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. ne 
prevzema neposredne pravne odgovornosti, ki bi bila posledica upoštevanja priporočil. Pričujoči primeri so le shematični prikaz. 

126 127



V sodelovanju z najboljšimi fasaderji!

Naložba v izgradnjo fasadnega sistema je velika naložba v prihodnost, kjer je 

potrebno zagotoviti tako kvaliteto vgrajenega materiala, kot tudi kvalitetno izvedbo. 

Za izdelavo lepe in funkcionalne fasade morata biti izpolnjena oba pogoja. Weber 

dobavlja proizvode visoke kvalitete in inovativne rešitve, hkrati pa nudi neobvezujočo 

pomoč pri izbiri izvajalca, ki bo vgradil naše materiale. 

V podjetju razpolagamo z veliko bazo izvajalcev, ki poznajo naše materiale, jih znajo 

vgrajevati in so se na področju vgradnje fasadnih sistemov že izkazali s svojimi 

referencami. V kolikor še nimate izbranega izvajalca vam lahko posredujemo njihove 

kontaktne podatke in reference oziroma organiziramo neobvezujoč ogled objekta in 

pripravo ponudbe.

 

weber.pas PerSil - zaključni sloj, razvit ob sodelovanju s fasaderji

Kriteriji, kot so enostavnost nanosa in obdelave ter končnega izgleda strukture, so pri 

razvoju tega zaključnega sloja igrali pomembno vlogo.

weber.pas PerSil je tankoslojni zaključni sloj, ki  je bil razvit ob uporabi najnaprednejše 

generacije veziv. Ta v pravilnem razmerju določajo željene odlične  aplikativne lastnosti, hkrati pa 

odločajo o tehničnih karakteristikah zaključnega sloja.  

weber.pas PerSil  z nizko alkalnim vezivom in ob uporabi visokokakovostnih pigmentov, 

polnil ter peskov na fasadah nadomešča močno alkalen in na vremenske spremembe zelo občutljiv 

silikatni zaključni sloj, ki se je uporabljal do sedaj in pokazal svoje omejitve.

• manjša možnost sledi gradbenega odra

SKENIRAJ

za več informacij

weber.pas PerSil
“Strokovnjaki za fasade ga priporočajo!”

izboljšane 
aplikativne lastnosti

manjša občutljivost na vremenske spremembe

neomejenost  barvnih odtenkov

visoka paroprepustnost

barvna stabilnost

pakiran v 25 kg vedru
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weber.therm    plus ultra 020

ULTRA IZOLATIVNI FASADNI SISTEM
50% višja toplotna izolativnost

v primerjavi z običajnimi fasadami!

Unikatna spletna aplikacija, ki vam omogoča 
samostojno menjavo barvnih odtenkov na vaši hiši!

weber barvna e-študija

Oglejte si bazo barvnih študij, ki so jo oblikovali naši arhitekti 
na: http://e-studija.weber-terranova.si

weber.therm plus ultra 

0,020 W/mK, 7 cm

običajni izolacijski sistem

0,039 W/mK, 14 cm
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nagrada:  
1 x weber.pas topDry 
zaključni sloj (1,5 mm v izbranem tonu - 500 kg)

weber nagradna igra:

Obiščite stran: 
 www.weber-terranova.si

NAGRADNA IGRA

Pošljite nam sliko objekta,  
kjer boste izdelovali fasado 
in sodelujte v nagradni igri.

clima 030weber.therm

25 % večja

 toplotna izolativnost

λ = 0,030 W/mK

FASADNI SISTEM z dvoslojno konusno 
perforirano izolacijo

•	preprečuje zvijanje plošč ob neposrednem osončenju
•	preprečuje izluževanje grafita, ki masti ploščo in 

zmanjšuje oprijem fasadnega lepila
•	visoka toplotna izolativnost (λ = 0,030) 
•	konusna perforacija - visoka in varna paroprepustnost
•	kalupna izdelava - zaprta celična struktura

10 cm že ustreza 
pogojem za pridobitev 

subvencije

Belo lahko fasadno lepilo:

40 % večji izkoristek
30 % manjša poraba

20 % hitrejše delo
WHITE LIGHT TEHNOLOGIJA

17 kg = 25 kg
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weber.zapiski weber.zapiski



nagrada:  
1 x weber.pas topDry 
zaključni sloj (1,5 mm v izbranem tonu - 500 kg)

weber nagradna igra:

Obiščite stran: 
 www.weber-terranova.si NAGRADNA IGRA

Pošljite nam sliko objekta,  
kjer boste izdelovali fasado 
in sodelujte v nagradni igri.

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o.
Ljubljanska cesta 68
1290 Grosuplje, Slovenija

t: +386 (0)1 781 80 10
f: +386 (0)1 781 80 12
e: info@weber-terranova.si
i: www.weber-terranova.si


