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Sporočilo za javnost 

JUB z nasveti za pravilno projektiranje novih ter obnovo dotrajanih 

fasad  

19. in 23. junij, spletni seminar GBC Slovenija za arhitekte in projektante 

Dol pri Ljubljani, 23. junij 2020:  Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija je v juniju 
zaradi velikega zanimanja na  temo energetsko učinkovitih ovojev stavb organiziralo dva 
spletna seminarja z naslovom Projektiranje fasad, strokovnega izpopolnjevanja pa se je 19. 
in 23. junija skupaj udeležilo več kot 130 slovenskih arhitektov in projektantov. 
Izobraževanje, posvečeno projektiranju novih in obnovi dotrajanih fasad, so za združenje 
izvajali priznani strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami, med njimi tudi dva naša 
predavatelja, dr. Iztok Kamenski, vodja JUB Akademije, in gradbeni inženir Aleš Kovač, 
specialist za JUBIZOL sisteme. Udeleženci so s predstavitvijo mnogih koristnih informacij in 
rešitev, ki jim lahko pri snovanju ali sanaciji fasadnih ovojev pomembno olajšajo delo, tako 
pridobili vrsto strokovnih in tehničnih informacij na temo diagnostike, popisov del ter 
ustreznih analiz, ki morajo biti izvedeni še pred pripravo projektne dokumentacije. 

''S takimi izobraževanji in usposabljanji deležnikom nakazujemo 
pravo pot do trajnostnih rešitev v gradbeništvu ter se tako skupaj z 
njimi tudi odgovorno vključujemo tudi v krožno gospodarstvo,'' je 
udeležence nagovoril dr. Iztok Kamenski, predsednik UO GBC 
Slovenija. ''Seminar smo pripravili z namenom, da bi se pri novih ali 
obnovi dotrajanih fasad pojavljalo čim manj napak. Naložbe v 
fasadne ovoje so že tako finančno zahtevne, zato si zaradi 
nedoslednih izvedb in slabega nadzora investitorji ne želijo še 
dodatnih  stroškov. V gradbeništvu morajo biti projektanti, 
nadzorniki, izvajalci in proizvajalci gradbenih materialov in izdelkov ves čas povezani, za uspešno 
izvedbo pa je nujen projektni pristop, ki združuje raznolika znanja in usklajevanja vpletenih 
strokovnjakov ter izkušnje izvajalcev,'' je poudaril predsednik združenja Kamenski. 

V nadaljevanju sta se skupaj z gradbenim inženirjem Alešem Kovačem posvetila korakom, ki so 
potrebni za projektiranje novih ali za sanacijo poškodovanih in degradiranih fasadnih ovojev, ki slabo 
opravljajo funkcijo zaščite objekta pred zunanjimi vplivi. Kamenski je opozoril, da je potrebno še pred 
izdelavo projektov predhodno pridobiti vse podatke o objektu, od celovitih načrtov do tehničnih skic 
posameznih detajlov, priporočljivo in koristno pa je pridobiti tudi izjave uporabnikov, ki poznajo 
morebitne pomanjkljivosti objekta. Sledi podroben pregled objekta ter ocena, koliko projektnih faz 
bo potrebnih za izvedbo sanacije fasadnega ovoja ali obnovo posameznih fasadnih odprtin, pri tem 
pa dosledno upoštevati vse aktualne tehnične in požarne smernice in gradbeno zakonodajo.  
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Za pripravo analize je potrebno ugotoviti, kje na objektu se pojavljajo težave s toplotnimi mostovi, 
kakšna je obstoječa požarna varnost objekta, kako je z dotrajanostjo oken, morebitnim zamakanjem 
strehe, hidroizolacijo balkonov in izvedbo drugih vgrajenih detajlov, kot so na primer senčila. Z 
diagnostiko objekta se torej ugotavlja, ali je bil fasadni ovoj tehnično ustrezno izveden ali ne. Za te 
potrebe se izvede testno odpiranje obstoječe fasade, običajno na površini 0,5 x 0,5 m², zatem pa še 
preveri debelina in način izvedbe obstoječe vrste izolacije. Preverjanje vključuje še lego izolacijskih 
EPS plošč in njihovega lepljenja na fasado, detekcijo zaključnega sloja ter izbiro barve fasadnega 
ovoja. Prav tako je potrebno z izračuni in testi podrobno analizirati, kakšen sistem sidranja zahteva 
posamezna kontaktna fasada, ki mora tehnično zadoščati vsem zahtevam glede na vetrne obtežbe 
objekta v določenem okolju. ''V družbi JUB tako preverimo oprijem ter predvidimo mesta, kjer lahko 
pride do poškodb oziroma razpok fasadnega ovoja, poleg tega natančno izmerimo tudi vlago v zidni 
konstrukciji. Na površinah, kjer prihaja do degradacije betona, ugotavljamo, kje so vzroki za nastale 
napake. Prav te sanacije so pogosto napačno izvedene, saj bi morali izvajalci namesto lepilnih malt 
uporabljati posebne materiale, primerne za zaščito zunanjih betonskih površin. Dodatno s 
termovizijsko kamero v objektih preverjamo pomanjkljivosti, ki povzročajo toplotne izgube in 
detektiramo debelino slojev na fasadi. Naš mikrobiološki oddelek v JUB-u preverja prisotnost plesni 
na fasadnih ovojih, z lambda metrom pa merimo tudi toplotno prevodnost izolacijskih oblog, kar nam 
pokaže, kakšen toplotni izolator je določen gradbeni material ali izdelek. Diagnostiko in meritve v 
JUB-u izvajamo s pomočjo različnih tehnološko naprednih naprav, z uporabo dronov pa dopolnjujemo 
dokumentacijo s fotografijami in 3D pozicioniranjem objekta. Za investitorja v JUB-u izdelamo še 
barvno študijo objekta, ki dopolnjuje projektno mapo za projektante in izvajalce,'' je svoje predavanje 
strnil Kamenski.  

Strokovnjak za JUBIZOL fasade Aleš Kovač je pripravil obsežno analizo 
na področju izvedb fasadnih ovojev ter se posvetil zlasti neustreznim 
rešitvam, kritičnim točkam in izvedbenim pomanjkljivostim, ki jih 
zadnjih pet let zaznava na slovenskem trgu. Najprej je opozoril na 
ključno problematiko kapilarne vlage v podzidku (coklu), ki ima lahko 
zaradi nepropustnih oblog ali neustrezno izvedene hidroizolacije 
vkopanega dela pod zemljino negativen vpliv na kakovost izvedene 
fasade. Nanizal je rešitve za to pogosto in ključno težavo, in sicer tako za zaključke fasad na ravnih 
tleh kot tudi pri vkopanih objektih, kjer vlaga v fasadni ovoj prodira skozi kletne zidove ali temelje ter 
povzroča odstopanje ometa, propadanje nosilnih sten in pojav plesni. Poudaril je, da je za 
preprečevanje teh težav obvezna uporaba hidroizolativnih premazov, možna pa je tudi uporaba 
drenažnih slojev, dodaten dvig podzidka ter izvedba prehoda med izolacijo podzidka s preostalim 
delom fasade. V nadaljevanju se je podrobno posvetil problematiki zamakanja streh in neustreznega 
tesnjenja, ter toplotnim mostovom in nabiranju kondenza, ki nastajajo zaradi slabe izvedbe 
dilatacijskih stikov pri okenskih policah ter kot posledica visoke relativne vlažnosti in nizkih 
temperatur obodnih površin, kar se pri površni izvedbi in ob pomanjkljivi izolaciji izkazuje v obliki 
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razpok, luščenju ometa ter razraščanju plesni. Okna so pomemben del vsake stavbe, zato so njihova 
pravilna vgradnja, toplotna in zvočna izolativnost ter zrakotesnost izjemno pomembne. Pri tem je 
opozoril na pravilno vgradnjo okenskih polic iz različnih materialov, za katere sicer proizvajalci nudijo 
vse elemente in rešitve zanje, a so žal pogosto nedosledno izvedene, pa tudi na napušče, frčade in 
vgradnjo fasadnih senčil, ki preprečujejo poletno pregrevanje. Težave so tudi pri zaprtih in odprtih 
balkonih, kjer pogosto prihaja do poškodb v materialih, do nastanka toplotnih mostov, zamakanja na 
fugah in prebojih ter težav z vdorom vode zaradi napak pri vgradnji ograj, neustrezno vpetih v fasado. 
Svoje predavanje je zaključil s priporočilom za arhitekte, projektante, izvajalce, nadzornike in 
ponudnike materialov, naj pred izdelavo projekta posebno pozornost posvetijo natančni analizi 
objekta - fazi diagnosticiranja za ugotovitev napak, ter fazi podrobne izdelave popisov za izvedbo del.  

V družbi JUB svojim strankam pri projektiranju novih in sanaciji obstoječih kontaktnih fasad nudimo 
brezplačno svetovanje in kompletno tehnično podporo, da bi investitorjem omogočili kar najbolj 
natančno oceno finančne strukture naložbe. Popis, ki vključuje celotno izvedbo del ter potrebne 
količine uporabljenih materialov, spremlja tudi informativni predračun, ki je podlaga za odločitev 
investitorja. Sledi izvedba projektne mape z vsemi potrebnimi detajli, podlagami in analizami 
gradbene fizike, koncepti izdelave požarnih barier ter tehnični izrisi vseh fasadnih površin, metraže in 
širine profilov fasadnih vdolbin (špalet), opisi vgradnje okenskih polic ter detajli obdelave drugih 
elementov. Popis vsebuje še oceno stroškov čiščenja, dezinfekcije, impregnacije in izbora najbolj 
primernega JUBIZOL fasadnega sistema. Projektant, ki tak projekt popisov naroči, tako dobi 
rekapitulacijo po posameznih postavkah in lahko preprosto ugotavlja, v katerih primerih se pri 
določenih posegih in uporabi različnih materialov ali sistemov projekt poceni ali podraži, ter se hitreje 
prilagaja zmožnostim investitorja.    
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Več informacij: dr. Iztok Kamenski, vodja JUB Akademije, M: 041 716 845, E: iztok.kamenski@jub.si, www.jub.si  
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