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Toplotna izolacija fasade

Razpis strožji
od pravilnika
Toplotna izolacija na zunanjih stenah

hiše je zelo pomembna, vendar je le eden

od dejavnikov, ki vplivajo na energijsko

varčnost hiše. Pri novogradnjah, ki jih

gradimo skladno z veljavnimi predpisi,

hkrati pa želimo izpolniti zahteve iz no-

vega razpisa Ekosklada za pridobitev

nepovratnih sredstev, ni preprostega

napotila, koliko toplotne izolacije je

treba vgraditi na zunanje stene. Na

končni rezultat, ki ga je treba doseči,

na primer 25 kWh/m² potrebne toplote

za ogrevanje na leto, vplivajo še drugi

dejavniki. Precej bolj preprosto je pri

obnovi obstoječih stavb. Zahteva iz

razpisa je 15 centimetrov, glede na izbi-

ro toplotne izolacije in njene toplotne

prevodnosti pa je debelina lahko tudi

manjša. V nadaljevanju pojasnjujemo,

kako razumeti zahteve razpisa in kako

jih izpolniti. Ker je večina obstoječih

hiš zidanih, se omejujemo na toplotno-

izolacijske materiale, ki se največkrat

uporabljajo zanje.

V
razpisu 4SUB-OB10, ki ga je Eko-

sklad objavil 21. maja letos, je to-
plotna izolacija opredeljena v dveh

točkah. V točki 1F so zahteve za obstoječe
eno- in dvostanovanjske stavbe, na katerih
nameravamo obnoviti fasado in prvič vgra-
diti toplotno izolacijo ali pa jo dodati, ker je
je nekaj centimetrov na primer že vgrajene.
V točki 1I so zahteve za gradnjo ali nakup
nizkoenergijskih in pasivnih hiš, med kate-
rimi so zahteve o toplotni prehodnosti zu-
nanjega ovoja stavbe, ne pa tudi o konkre-
tni debelini toplotne izolacije.

Osnovna zahteva je 15 centimetrov

Vsak, ki bo bral razpis, bo pri zahtevi, ki se
nanaša na obnovo fasade, najprej naletel
na podatek, da je treba na zunanje stene
vgraditi 15 centimetrov toplotne izolacije,
če je njena toplotna prevodnost 0,045
W/mK ali manj. Zahteva velja za vse zuna-
nje stene obstoječih hiš, ne glede na to, iz
kakšnih zidakov so grajene in kolikšna je
njihova debelina. Avtorji razpisa so tako in-
vestitorjem olajšali prijavo na razpis, saj ne
zahtevajo drugega, kot da se vgradi 15
centimetrov toplotne izolacije in navede,
kolikšna je njena toplotna prevodnost.
Vendar v razpisu obstaja tudi druga mo-
žnost, saj se toplotne prevodnosti izolacij-
skih materialov kljub vsemu razlikujejo. Če
investitor izbere toplotno izolacijo z boljšo
toplotno prevodnostjo, je lahko vgradi
manj kot 15 centimetrov, vendar mora iz-
polniti pogoj, da je rezultat razmerja med
toplotno prevodnostjo in debelino izolacije
enako ali manjši od 0,30 W/m²K.
To pomeni, da je treba za posamezno to-
plotno izolacijo narediti izračun. Če na pri-
mer vzamemo tako imenovani črni ekspan-
dirani polistiren z grafitnimi lističi, ki ima to-
plotno prevodnost 0,032 W/mK, bomo
zgoraj navedeni pogoj (0,30 W/m²K) izpol-
nili že z 11 centimetri. Preden se odločimo,
ali bomo preprosto upoštevali zahtevo o 15
centimetrih ali pa bomo natančno izraču-
nali, koliko centimetrov manj izolacije lah-
ko vgradimo, da izpolnimo pogoj, je vre-
dno razmisliti, da vsak dodaten centimeter
izolacije z nižjo toplotno prevodnostjo lah-
ko pomeni precejšen dodaten prihranek pri
rabi energije za ogrevanje. Splača se izraču-
nati razmerje med višjo naložbo v dodatnih

vrsta izolacije

kamena volna

steklena volna Ursa FDP 2V

EPS Fragmat EPS F

EPS Fragmat NEO super

EPS weber.therm plus ultra

mineralna plošča Ytong Multipor

toplotna prevodnost izolacije v W/mK

0,036

0,035

0,039

0,032

0,022

0,045

minimalna zahtevana debelina v cm

12

12

13

11

8

15

toplotna prevodnost/debelina = 0,30 W/m²K

Debeline izolacije glede na zahtevo iz razpisa Eko sklada

Vir: proizvajalci in ponudniki

Opomba: V tabeli so izračunane najmanjše možne debeline toplotne izolacije glede na njihovo toplotno prevodnost, s katerimi izpolnimo pogoj za nepovratna 
sredstva iz razpisa Eko sklada. Debelino se izračuna tako, da vrednost toplotne prevodnosti materiala delimo z vrednostjo zahtevane toplotne prehodnosti 
toplotnoizolativnega materiala. Izračuni so informativni.


