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UVODNIK

Robert Požar, direktor,  
Mapei, d. o. o.

Varno, 
ustvarjalno 
okolje 
Naše počutje, možnosti razvoja, naša kreativnost – vse je v veliki meri odvisno od prostora, v katerem se 
zadržujemo, živimo in delamo. Tudi zdravje je, dokazano, tesno povezano s tem. Okolje lahko torej spod-
budno in pozitivno vpliva na razvoj in zdravje uporabnikov (vpliv nekaterih dejavnikov lahko merimo, dru-
ge le zaznamo) ali pa je zaviralno in ima lahko na prvi pogled sicer težko opazne, a vendarle dolgoročno 
rušilne posledice. To velja za vsa okolja, pomen tega pa se še poveča, ko govorimo o tistih, kjer se razvijajo 
naši najmlajši in mladostniki. Mladi torej, saj se v tem starostnem obdobju organizem oblikuje in je najbolj 
dovzeten za vse pozitivne in negativne vplive. Raziskav, ki dokazujejo, kako pomembno je okolje za ohra-
njanje in krepitev zdravja ter ustvarjalnost – učno uspešnost, je vse več in strokovnjakov, ki se zavedajo 
kompleksnosti tega vprašanja, tudi na Slovenskem, prav tako. Monografija Pogledi na prostor vrtcev in 
osnovnih šol, ki jo je lani v spletni različici ob sodelovanju ministrstva za izobraževanje, znanost in šport iz-
dala fakulteta za arhitekturo, je lep primer prikaza celovitosti teh vprašanj, skupinskega dela, ki nas navda z 
optimizmom, da vodilni kriterij za izbor ponudb ne bo le najnižja cena, temveč strokovna ocena skladnosti 
z izbranimi parametri, ki bodo temeljili na arhitekturnem, pedagoškem, psihološkem, ekološkem znanju, 
na ugotovitvah lastnih raziskav in tujih dobrih praks. Na kratko povedano – v iskanje najboljših rešitev bi 
se morali vključiti vsi tisti, ki razmišljajo napredno, imajo znanje, izdelke in rešitve ter lahko prispevajo k 
pozitivnemu končnemu rezultatu. Še tako močna veriga popusti pri najšibkejšem členu. Dobra ideja lahko 
zaradi neupoštevanja ključnih dejavnikov tveganja in slabih izvedbenih rešitev razvodeni, izgubi svoj krea-
tivni naboj in pomen. Ne upraviči naložbe, ne zadovolji investitorjev ter – kar je največja škoda – ne deluje 
v korist uporabnikov. 
Zaključki in načrti projektantov temeljijo na številnih znanjih, izkušnjah in pričakovanjih investitorjev oziro-
ma uporabnikov prostorov. Kakovostno lahko torej ustvarjajo z dobrim, pravočasnim premislekom arhitek-
tov in vseh tistih strokovnjakov, ki jih konkreten projekt pri iskanju rešitev potrebuje. V izvedbenih načrtih 
tako izločimo veliko dejavnikov tveganja in dosežemo ali tudi presežemo kriterije zakonskih predpisov. 
Mapeieve izkušnje po vsem svetu na teh področjih so številne. Pregled teh vas bo spomnil na to, kako 
lahko ti izdelki in sistemske rešitve na učinkovit, predvsem pa na zdravju prijazen način dajo odgovore na 
vprašanja, ki se pojavljajo pri uresničevanju načrtov, skladnih s temi smernicami. Razveseljive rezultate smo 
dosegli tudi v Sloveniji. V zadnjih letih smo sodelovali pri projektih, pri katerih so odločevalci poleg ekono-
mike upoštevali tudi pomembne kriterije, o katerih govorimo v nadaljevanju. Vse z namenom zagotavlja-
nja dolgoročnosti rešitev, večje varnosti in ohranjanja zdravja uporabnikov prostorov. 
Snovalci idej, naročniki in izvajalci sodobnih, trajnih in zdravih rešitev potrebujejo kakovostne in pravočasne 
informacije o tem, kako lahko svoje ideje, skladne z najnovejšimi spoznanji, tudi uresničijo. Prav zato smo 
se odločili, da bomo to številko posvetili tem temam, spregovorili o rešitvah, ki jih lahko prispeva Mapei, te-
melječih na novih spoznanjih pri uresničevanju obnov v skrbi za spodbudno in zdravo okolje izobraževalnih 
ustanov in varnosti stavb. 

Veselimo se vaših pobud in novih plodnih sodelovanj.



Članke ali njihove posamične 
dele, objavljene v tej reviji, se 
lahko reproducira po pridobitvi 
dovoljenja izdajatelja in ob naved-
bi vira.

www.mapei.si, www.mapei.com

Spletne strani Mapei vsebujejo 
vse informacije o izdelkih skupine, 
njeni organiziranosti v Italiji in 
mednarodno, njeni vključitvi v 
glavne sejemske dejavnosti in še 
veliko več.

REVIJA SVET MAPEI
Leto XVI – številka 46 
– oktober 2020.

NASLOVNICA: 
Naše počutje, naša kreativnost 
je v veliki meri odvisna od pro-
storov, v katerih se zadržujemo, 
živimo in delamo. Z uporabo 
ekoloških materialov, z nizkimi 
izpusti hlapljivih organskih in 
drugih škodljivih spojin in s 
trajnostjo izdelkov prispevamo h 
kakovostnim in varnim okoljem. 
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NAKLADA
Revija izhaja 3-krat na leto v 
nakladi 5500 izvodov brezplačno. 
Vaš naslov smo dobili v enem 
izmed javnih imenikov ali pa ste že 
poslovali z nami. Če časopisa ne 
želite prejemati, vas prosimo, da 
nas o tem obvestite po telefonu, 
faksu ali pošti.

Pri pripravi te številke so tekste, 
fotografije in sporočila prispevali: 
Robert Potokar, Tatjana Bizjak, 
Gregor Knez, Nika Matul, Darinka 
Bratkovič, Mapei S. p. A., Milano, 
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Mapei ima bogate izkušnje 
in sistemske rešitve za za-
ključna dela v gradbeništvu 
za vse prostore objektov, 
namenjenih vzgoji in izo-
braževanju, od hidroizolacij 
temeljev, streh ter »mokrih 
prostorov«, se pravi sanitarij, 
kopalnic ter bazenov, toplo-
tne izolacije, polaganje vseh 
vrst talnih oblog v učilnicah, 
predavalnicah in skupnih 
prostorih ter na stopniščih, 
rešitve za zaključne obloge 
oz. obdelave športnih talnih 
površin in statične ojačitve 
stavb.
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Ekološka neopo rečnost 
izdelkov in tehn ološko 
učinkovite, hitre   rešitve
V letošnjem letu je bilo veliko črnila prelitega v zapisih o 
pomenu sledenja pravim vrednotam, najpogosteje so bili 
izpostavljeni pomeni znanja, zdravja in zdravega razvoja, 
ki lahko potekajo le v primernem, varnem okolju. Ob za-
dnjem potresu v Zagrebu se je precej govorilo o varno-
sti gradbenih konstrukcij, o nezavidljivem stanju stavb 
v Sloveniji, kar zaradi načina gradnje in tedaj veljavnih 
predpisov žal velja tudi za mnoge šolske stavbe, zgrajene 
v šestdesetih in sedemdesetih letih. Vendarle pa odloč-
nejših korakov k zagotavljanju večje protipotresne var-
nosti (še) ni zaznati. Gradbeništvo ima prav tako s pove-
čevanjem uporabe emisijsko neinvazivnih materialov pri 
zniževanju škodljivih izpustov stavb še velik potencial. To 
pomeni, da bomo lahko z uporabo ekoloških materialov, 

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

Razlogi, da se investitorji, projektanti in izvajalci 
odločajo za Mapeieve rešitve, so:
 ‐ ekološki izdelki, upoštevanje načel trajnostne 
gradnje, ki narekujejo uporabo trajnejših, ener-
getsko varčnih in ekoloških gradbenih materia-
lov brez negativnih vplivov na okolje oz. zdravje 
uporabnikov,

 ‐ varnost, visoka mehanska trdnost, protipo-
tresna zaščita, ki se lahko izvede hkrati z ener-
getsko sanacijo objekta, 

 ‐ trpežnost, zmogljivost in obstojnost, kar se 
lahko dosega s celovitostjo in zanesljivostjo 
sistemov,

 ‐ kratki roki izvedb, ki se dosegajo z uvajanjem 
rešitev s pospešenim delovanjem, kar omogoča 
hitro uporabo obdelanih površin in s tem skraj-
ševanje časa izvedbe,

 ‐ prijeten estetski videz, preprosto vzdrževa-
nje, higienska brezhibnost, kar mogoča dobro 
počutje in sledenje predpisanim standardom,

 ‐ cenovna konkurenčnost, saj imajo ekološki iz-
delki z vidika celotnega življenjskega cikla manj-
ši vpliv na okolje, enako ali boljšo funkcionalnost, 
trajnost izvedbe pa dolgoročno zagotavlja tudi 
nižje stroške oz. prihranke.
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Ekološka neopo rečnost 
izdelkov in tehn ološko 
učinkovite, hitre   rešitve

z nizkimi izpusti hlapljivih organskih in drugih škodljivih 
spojin, s kakovostjo in s tem trajnostjo izdelkov še zelo ve-
liko prispevali k uresničevanju ciljev zelenih programov 
in s tem k bolj kakovostnemu življenjskemu okolju. To se 
nanaša na vse notranje in zunanje prostore, v katerih po-
tekajo učni procesi. 
Projektiranje za potrebe vzgojno-izobraževalnih dejavno-
sti je usmerjeno predvsem na dobro počutje uporabni-
kov, največji izziv pri tem pa je, kako estetske kategorije 
uskladiti z zahtevami po uporabnosti, trajnosti in seveda 
praktičnosti, saj mora po navadi en prostor ali površina 
ustrezati različnim namenom uporabe. Da to dosežemo, 
so potrebne celovite rešitve. Uporabljeni materiali, tudi 
tisti, ki so očem skriti, vplivajo na občutek varnosti, udob-

nosti in bistveno vplivajo na trajnost celotnih rešitev. Pri 
energetskih sanacijah stavb, ki so v zadnjem obdobju v 
okviru zelenega okrevanja ob sistemskih rešitvah mo-
žnosti financiranja najbolj izrabile svoje možnosti, so ne-
kateri investitorji že vključevali v proces obnove tudi sta-
tične ojačitve. Veseli nas, da so bile med njimi tudi stav-
be za vzgojno-izobraževalne namene. To pomeni, da so 
pred polaganjem toplotne izolacijske obloge izvedli tudi 
ukrepe za povečanje protipotresne varnosti. Za te zelo 
smiselne naložbe se velja zahvaliti predvsem strokovno 
podkovanim članom projektnih skupin ter odgovornim 
investitorjem. Le upamo lahko, da se bo to področje čim 
prej tudi sistemsko uredilo.
Na kakovost zraka v notranjostih stavb najbolj vpliva-
jo nezdravi materiali, vgrajeni v prostor. Onesnaženost 
povzročajo škodljive snovi v materialih, te substance pa 
se ob njihovi vgradnji izločajo in prehajajo v prostor zelo 
dolgo, leta ali celo desetletja. Med njimi najdemo prašne 
delce, različna mineralna vlakna in zdravju škodljive hlape. 
Izpostavljenost nevarnim snovem prispeva k nastanku 
bolezni, saj uporabniki ob dotiku teh materialov, pred-
vsem pa z vdihavanjem, prejmejo v telo številne škodljive 
substance, kot so npr. topila in težke kovine. Naj omenimo 
še radon, ki izhaja iz zemljin, a mu, kljub temu da je zdrav-
ju zelo škodljiv, saj povzroča rakave bolezni, skorajda ne 
posvečamo pozornosti. Omeniti velja še hlapljive organ-
ske spojine (HOS), angleško volatile organic compounds 
(VOC), prisotnost katerih se meri pogosteje. Če je teh spo-
jin v zraku preveč, tudi redno prezračevanje ni več zado-
stna zaščita. Tako presežejo dopustno mejo, nad katero 
so že ogrožajoče za zdravje ljudi, saj postopoma slabijo 
imunski sistem. Za psihofizično zdravje, še posebej mla-
dih ljudi, je to zelo slabo. 
V nadaljevanju tokratne revije strokovnjaki podrobneje 
predstavljajo nekatera področja, v osnovi pa lahko reče-
mo, da ima Mapei rešitve in bogate izkušnje za vse pro-
store tovrstnih objektov, od hidroizolacij temeljev, streh 
ter »mokrih prostorov«, se pravi sanitarij, kopalnic in ba-
zenov, toplotne izolacije, polaganje vseh vrst talnih oblog 
v učilnicah, predavalnicah in skupnih prostorih ter na sto-
pniščih, rešitve za zaključne obloge oz. obdelave športnih 
talnih površin in statične ojačitve stavb. 

SM št. 46/2020   3



VARNOST GRADBENIH 
KONSTRUKCIJ 
Pred energetskimi sanacijami je smi-
selno narediti tudi statične ojačitve. 
Mapei ima pri razvoju sistemov, ki de-
lujejo na različnih konstrukcijskih ele-
mentih, več kot dvajsetletne izkušnje 
po vsem svetu. Te rešitve se lahko 
prilagodijo arhitekturni zasnovi pro-
jekta, zasnovane so za delovanje na 
različnih konstrukcijskih elementih in 
že ob tankih nanosih zagotavljajo vi-
soko mehansko trdnost. Tako projek-
tirane, kakovostno grajene in obno-
vljene konstrukcije so za uporabnike 
tudi potresno varnejše, saj koristnost 

UČILNICE, PREDAVALNICE, 
SKUPNI PROSTORI
To so po navadi najlepši, najbolj pro-
storni, svetli ali lepo osvetljeni pro-
stori, katerih namen je ustvariti pri-
jetno delovno okolje, ob odmorih pa 
zagotoviti varen in hiter pretok ter 
omogočiti sproščeno ozračje in dolo-
čeno zasebnost. Estetska prijetnost, 
ugodje na dotik, pohodna in obrab-
na trdnost ter enostavnost vzdrževa-
nja oz. odpornost na pogosto čišče-

SANITARIJE, TUŠI, GARDEROBE 
Talne in stenske obloge v teh pro-
storih morajo zagotoviti predvsem 
neprepustnost, odporne morajo biti 
proti stalnemu zadrževanju vode na 
površini, visokim temperaturam in 
vlagi. Neprepustni sistemi v kom-
binaciji z lepili in ostalimi izdelki, ki 
sestavljajo rešitve, zagotavljajo te 
rezultate. Tudi za te prostore sta po-
membna preprosto vzdrževanje in 
higienska neoporečnost, kar zago-
tavljajo pravilno izvedeni zaključki, ki 
prispevajo k prijetnosti prostorov in 
estetski dovršenosti. 

prostorov ne more mimo vidika var-
nosti in protipotresne zaščite. Velja 
omeniti tudi stavbe kulturno-zgodo-
vinskega pomena, ki jih je treba ob-
navljati še posebej previdno, saj po-
leg vseh omenjenih dejavnikov velja 
upoštevati tudi gradbene materiale, 
ki morajo biti kompatibilni s tistimi, 
uporabljenimi pri izgradnji stavbe. 

nje, trpežnost torej, so gotovo glavne 
karakteristike, ki jih velja upoštevati. 
Velika prednost v teh prostorih je tudi 
zmanjšan prenos hrupa. Talne oblo-
ge, kot je parket, in še pogosteje pro-
žne obloge v kombinaciji z akustič-
nimi sistemi proti udarnemu zvoku 
lahko tako zadostijo tudi kriterijem 
»tihih prostorov«. Kot smo že pouda-
rili, je ekološki vidik vgrajenih proizvo-
dov tu zaradi dolgotrajnejšega zadr-
ževanja še posebej pomemben.

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
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KUHINJE 
Kuhinjske površine morajo zaradi 
velike obremenjenosti imeti visoko 
mehansko trdnost in odpornost na 
obremenitve, biti kemijsko odporne, 
tudi na temperaturne obremenitve, 
na paro in kondenzacijo. Talne oblo-
ge morajo imeti ustrezno hrapavost 
in biti enostavne za vzdrževanje in či-
ščenje. Zaradi dela z živilskimi izdelki 
morajo ustrezati najstrožjim merilom 
in standardom za živilsko industrijo. 
Prav zato je treba vrsto talnih oblog 
in uporabljenih materialov pri pola-
ganju teh in detajlov pri zaključeva-
nju temu prilagoditi, saj bosta na ta 
način lažje zagotovljena dolgoročna 
obstojnost in ustreznost higienskim 
zahtevam.

ŠPORTNE POVRŠINE 
Igrišča in športne površine so obve-
zen del vsakega vrtca in šole. Naloga 
vseh, ki so vključeni v oblikovanje 
prostorov za igro in šport, je zagoto-
viti čim boljše pogoje, poskrbeti je 
treba tudi za primerno varnost in za-
ščito zdravja. Pri izvedbi večnamen-
skih športnih površin, kot so igrišča 
za rokomet, mali nogomet, košarko, 
odbojko itd., se dela zaključijo tako, 
da dobimo enotno, rahlo hrapavo 
površino s potrebnim udobjem pri 
igri ter ustrezne igralne lastnosti – 
odboj žoge, hitro in varno spreminja-
nje smeri igre ter odlično razmerje 
med stabilnostjo in drsnostjo povr-
šine, kar vse zmanjšuje tveganje za 
nastanek poškodb. Pomembna je 
tudi visoka odpornost proti obrabi, 
UV-žarkom in različnim vremenskim 

vplivom. Igralne površine vrtcev je 
treba prilagoditi najmlajšim uporab-
nikom. Uporabijo se polnila manjših 
granulacij, zaradi česar končna povr-
šina pridobi bolj gladko, a še vedno 
protidrsno strukturo. Tako izvedeni 
tlaki zunanjih teras in igrišč otroških 
vrtcev niso le atraktivnega videza, 
temveč hkrati tudi elastični, kar zago-
tavlja udobje pri hoji, ob morebitnih 
padcih pa se zmanjšuje tveganje za 
nastanek poškodb.

Parametri, navedeni na začetku članka (stran 2), so pomembni kriteriji, ki jih 
bo moral, zdi se tako, vsak naročnik opredeliti skladno s svojimi vrednotami in 
prednostnimi nalogami. Nekatere je seveda možno izmeriti, nekatere le oce-
niti, a zato niso nič manj pomembni, saj uporabnikom, če so upoštevani, za-
gotavljajo ne le prijeten občutek, temveč pozitivno vplivajo na počutje, zdrav-
je in varnost. Kolikor nam je znano, sprejetih predpisov, poenotenih kriterijev 
izbora pri odločanju o naložbah pri objektih, namenjenih vzgoji in izobraže-
vanju, še ni. Dokler bo tako, se velja zanesti na ozaveščene strokovnjake in 
naročnike, ki so že nosilci sprememb, kar je razveseljivo. Razvoj tehnologij in 
materialov narekuje nove rešitve, s katerimi lahko obnavljamo stavbe, ki bodo 
omogočale bolj kakovostno bivanje ter s tem bolj zdravo in stroškovno vzdr-
žno prihodnost tako naše generacije kot prihodnjih. Kajti zagotovo velja, da 
je snovanje trajnostno naravnane družbe in okolja naša skupna odgovornost.
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Robert Potokar

Robert Potokar in arh itekturni biro Ravnikar Potokar 
– trajnostna, kakovost na in odlična arhitektura

Doc. Robert Potokar, u. d. i. a., je 
arhitekt, dejaven na številnih po-
dročjih. Leta 2003 je skupaj z ar-
hitektom Vojtehom Ravnikarjem 
ustanovil biro Ravnikar Potokar. 
Po njegovi smrti je prevzel vode-
nje biroja, v katerem deluje več 
kot 10 arhitektov. Za sabo ima 
dolgo zgodovino. Področje dela 
je široko ter obsega načrtovanje 
in oblikovanje arhitekture, no-
tranje in zunanje ureditve ter ur-
banizma. S soavtorji je na javnih 
natečajih prejel več kot 25 prvih 
nagrad in izvedel številne projek-
te. Zadnjo prvo nagrado na na-
tečaju je prejel za zasnovo nove 
športne dvorane v Bovcu. Med 
njimi so še: priznanje Piranesi leta 
1998, nagrada Piranesi leta 2004, 
zlati svinčnik Zbornice za arhitek-
turo in prostor (ZAPS) za odlično 
izvedbo leta 2007, 2008, 2015 in 
2019, leta 2017 pa priznanje lesena 
ikona. Že dvajset let soustvarja ar-
hitekturno revijo Piranesi (zadnjih 
deset let kot njen urednik), ki je 
pomembno prispevala k razvoju 
in promociji arhitekturne stroke 
srednjeevropskega prostora. Od 
leta 2010 je gostujoči predavatelj 
na Fakulteti za gradbeništvo, pro-
metno inženirstvo in arhitekturo 
Univerze v Mariboru, kjer je leta 
2015 pridobil naziv docent.

Več na:  
www.ravnikar-potokar.si.

Zmagali ste na številnih natečajih. 
Kaj vas spodbuja k sodelovanju? 
Zadeti bistvo oziroma prepoznati 
pravi odgovor? 
Natečaji so načeloma najbolj demo-
kratična oblika pridobitve najustre-
znejše rešitve za prostor, za investitor-
ja in ne nazadnje za arhitekta. Seveda 
to pomeni res velik vložek, tako fi-
nančni kot intelektualni, predvsem 
arhitektov. Le redkim birojem se ta 
vložek finančno povrne. Natečaje sva 
delala že z Vojtehom, in ko ti to pri-
de v kri, je podobno kot s športnimi 
tekmovanji – ohranjati moraš kondi-
cijo in se jih udeleževati. Kdaj uspe-
šneje, kdaj manj uspešno, a takšno 
je življenje, ne moreš vedno biti le na 
vrhu, predvsem na dolgi rok je to tež-
ko. Vsak natečaj in vsaka lokacija po-
menita nov izziv. Vsaka arhitekturna 
skupina poizkuša rešiti problem po 
svojih najboljših močeh. Dobra žirija 
lahko prepozna dobro rešitev, ki sicer 
mogoče na prvi pogled niti ni tako vi-
dno privlačna.
Bi pa omenil, da brez ekipe soavtor-
jev in sodelavcev ni mogoče narediti 
odličnih rešitev, natečaji so namreč 

tako zahtevni, da posameznik na njih 
ne more konkurirati. Lahko se zahva-
lim le svoji dobri ekipi, da je pripra-
vljena popolnejšim rešitvam name-
niti veliko svojega časa. 

Sodelovanje na natečajih ima svo-
je prednosti in slabosti. Če tekmo 
izgubiš, so meseci trdega dela 
zaman, seveda so s tem povezani 
tudi stroški. Zmaga na natečaju 
namreč še ne zagotavlja izvedbe.
Ja, res je, tudi zmaga še ne prinese 
uresničitve, lahko pa se vsaj izdela 
projekt, ki s spletom okoliščin ne gre 
v izvedbo. Še slabše pa je, da se po 
končanem natečaju naročnik pre-
misli in sploh ne naroči projekta. To 
so dostikrat lahko tudi neuresničene 
zgodbe, predvsem za nas arhitekte, 
da po vsem vloženem trudu ne pride 
do uresničenja ideje. 

Verjamete v naključja?
Kako že pravijo, naključij ni, vse je na 
ključ. Skratka, ob pravem času in pra-
vi meri se vse zgodi s svojim name-
nom in razlogom, pa naj bo to dobro 
ali slabo. Ni vse tako, kar se morda zdi 

INTERVJU Z ARHITEKTOM ROBERTOM 
POTOKARJEM, KI VODI ARHITEKTURNI BIRO 
RAVNIKAR POTOKAR. USTANOVILA STA GA SKUPAJ 
Z VOJTEHOM RAVNIKARJEM, DOLGOLETNIM SO-
DELAVCEM TER SOAVTORJEM VEČ PROJEKTOV IN 
NATEČAJEV. PREPOZNAVEN JE PO PREMIŠLJENI, 
TRAJNOSTNI, KAKOVOSTNI – ODLIČNI ARHITEKTURI, 
TUDI NA PODROČJIH PRENOV IN NOVOGRADENJ 
OBJEKTOV OZ. PROSTOROV ZA NAMENE VZGOJE 
IN IZOBRAŽEVANJA
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Robert Potokar in arh itekturni biro Ravnikar Potokar 
– trajnostna, kakovost na in odlična arhitektura

v tistem trenutku. Vse je relativno, 
marsikdaj se dobro skozi čas spre-
meni v slabo in obratno, ko se zgodi 
nekaj zelo slabega, se skozi leta izka-
že za nekaj najboljšega v življenju, saj 
je povzročilo neko spremembo na 
bolje. Takšni trenutki te prisilijo nare-
diti korak iz območja obdobja in se 
razvijati.

Projekti prenov in novogradnje 
prostorov za vzgojo in izobraževa-
nje so prav tako plod sodelovanja 
na natečajih. Kje arhitekti najde-
te navdih, kljub nekaterim ome-
jitvam glede nujnosti upoštevati 
predpisane pogoje? Zmagali ste 
na natečaju za srednjo zdravstve-
no šolo v Celju, kar ste tudi uspe-
šno pripeljali do konca. 
Za večino šolskih objektov, predvsem 
večjih novogradenj, je investitor – ob-
čina ali država – dolžan razpisati javni 
natečaj, ki se izkaže za res dobro mo-
žnost pridobitve kakovostne arhitek-
ture in zanimivega šolskega prostora 
znotraj sicer zelo togih in omejujočih 
smernic. In ravno to je izziv, kako kljub 
temu zasnovati presežek in dobiti na 
koncu lepo in uporabno arhitekturo, 
ki bo zagotavljala dolgoročnost reši-
tve, večjo varnost in ohranjala zdravje 
uporabnikov prostorov. Šola v Celju 
predstavlja tak primer, kjer smo zno-
traj racionalne zasnove uspeli naredi-
ti nekaj stvari, ki jo delajo drugačno, 
zapomnljivo in dijakom prijazno, pa 
čeprav v zadnjih letih poka po šivih in 
bo potrebna dozidava.

Dobili ste prvo nagrado za osnov-
no šolo v Litiji. Tovrstni objekti 
zahtevajo tudi premišljeno ume-

stitev v prostor, kjer so prvotno 
že bili objekti. Kako je s premišlje-
nostjo glede notranjih ambientov, 
npr. uporabe materialov pri za-
ključevanju, koliko je tu zavedanja 
naročnikov?
Umestitev v prostor je najpomemb-
nejša, tako imenovani kontekst ali 
genius loci, ki govori o tem, da ni 
vsaka arhitektura primerna za vsako 
lokacijo. Tega načela se v biroju drži-
mo in na določen prostor odgovar-
jamo z zadržano arhitekturo, ki pa 
ima v nekaterih detajlih vseeno pri-
dih sodobnosti. Predvsem se mi zdi 
pomembno, da arhitektura ne dela 
škode v okolju, da je do njega spo-
štljiva, je funkcionalna in šele nato 
posebna v svoji zasnovi, zunanjem 
izrazu in pojavnosti. Arhitektura pro-
stor soustvarja, je vedno okrog nas, 
zato je pomembno, da je do njega 
odgovorna, saj bo v prostoru še ne-
kaj časa obstajala. In če govorimo 
o uporabi notranjih materialov se 
večina arhitektov zaveda pomemb-
nosti odločitve o izbiri, a marsikdaj 
se zgodi, da naročnik tega ne pre-
pozna in gleda prvenstveno le na 
najnižjo ceno. Kot da mu ne bi bila 
pomembna rok trajanja ali pa zdrav-
je uporabnikov.

Kako združujete kreativnost arhi-
tekture z upoštevanjem sodobnih 
predpisov, standardov in veljavno 
zakonodajo?
Arhitektura je dostikrat umetnost 
kompromisa, kako jo znotraj vseh 
omejitev narediti kakovostno. Manj 
ko je kompromisov, boljša je lahko. A 
po drugi strani so prav omejitve tiste, 
ki jo ločijo od stavbeništva, jo delajo 
zanimivo. Arhitektura brez omejitev 
predstavlja lahko celo težji izziv, kot 
pa narediti rešitev, ki bo upoštevala 
omejitve, npr. finančne. Vendar vse 
to ne sme vplivati na končno kako-
vost in izraz arhitekture, predvsem pa 
ne na njeno uporabnost in njen vpliv 
na uporabnike.

Kakšen je vaš odnos do nagrad v 
arhitekturi?
Nagrade so seveda dobrodošle, 
vsak si jih želi, saj na neki način po-
trjujejo naše delo. So pa lahko tudi 
vprašljive, sploh če bi se arhitektura 
delala zaradi nagrad. Prvenstveno 
je namenjena uporabnikom, pome-
ni neke vrste ovoj ali servis za dobro 
uporabo in bivanje. Seveda je po-
membno, v kakšni arhitekturi živi-
mo, delamo, se izobražujemo že od 
mladih nog, denimo v vrtčevskem 

SLIKA 1: Objekti v naravnem rezervatu v 
Škocjanskem zatoku so izvedeni v leseni 
konstrukciji in leseni oblogi ter se s svojo 
pojavnostjo zlijejo s trstičjem v krajini.
SLIKA 2: Osnovna šola v Litiji je zasnovana 
kot sodobna arhitektura, a ne konkurira 
nekdanji stoletni šolski stavbi.

 2

SM št. 46/2020   7



INTERVJU

obdobju arhitektura in prostor zelo 
vplivata na otroke. Ko je arhitekt 
Stanko Kristl projektiral vrtec Mladi 
rod, je poudarjal, da se morajo v 
prostoru otroci počutiti varno, pri-
jetno. Zato je njegov vrtec organski, 
kot neke vrste prapodoba zavetja v 
maternici. 

Nevsiljiva umestitev objekta v pro-
stor in trajnostna gradnja – je to 
vodilo pri uporabi lesa? Zasnovali 
ste objekte, pri katerih je osnovni 
material prav les. 
Les postaja vse bolj zanimiv iz več 
razlogov – je trajnosten, požarno je 
celo boljši kot na primer jeklo, v kom-
binaciji z betonom pa je zdaj možno 
postavljati že večnadstropne stavbe. 
Na Dunaju bodo postavili kombinira-
no stavbo, visoko več kot 100 metrov, 
kar seveda govori o tem, da je možno 
les z ustrezno predpripravo vgraditi 
tako rekoč v kakršno koli sodobno 
arhitekturo. Obenem pa to pomeni 
spoštovati tradicijo, saj so naši pred-
niki vedno uporabljali les. V narav-
nem rezervatu za opazovanje ptic v 
Škocjanskem zatoku pri Kopru smo 
les namenoma uporabili kot vidni 
konstrukcijski material, saj smo žele-
li, da se bo s staranjem in sivenjem 
vključil in zlil s krajinsko podobo, v 
kateri prevladuje trstičje. Les je zašči-
ten, a ne bo večen, potrebna bosta 
vzdrževanje in menjava posameznih 
elementov.

Če se dotakneva uporabe materia-
lov in zaključnega videza, nam lah-
ko zaupate, kateri so vaši najljubši 
materiali?
Izbira materialov je v zadnjem ob-
dobju res velika, od naravnih, ume-
tnih, ki imitirajo videz naravnega, do 
tako rekoč znanstvenofantastičnih 
– steklenega betona ali natisnjenih 
hiš. Prav zadnje zna biti za določen 
segment arhitekture v prihodnosti 
zanimiva pot, na drugi strani pa je 
zaznati težnjo k uporabi sonaravnih 
trajnostnih materialov – lesa, gline, 
slame. Sedanja arhitektura je tako 
pestra, da omogoča razmislek v fu-
turistični smeri, kakor tudi v redefini-
ciji tradicije in tradicionalne uporabe 
materialov. 

Ali sta dobra arhitektura in kako-
vost uporabljenih materialov pri 
naročnikih razpoznavna?
Nekateri naročniki razumejo, da je 
potreben višji začetni vložek v dober 
material, a se bo skozi čas uporabe 
povrnil, saj bo njegova obstojnost 
daljša. Nekatere naročnike pa zado-
voljijo »instant rešitve«, prevečkrat 
je v glavah želja po hitrem zaslužku 
in mišljenje, da bo za trg že dovolj 
dobro.
Prav za objekte, v katerih se zadržuje 
več časa veliko ljudi, je pomembno, 
da so izbrani dobri materiali, recimo 
v vrtcih, ko so otroci na stiku s tlemi 
lahko tudi po več ur na dan, res ne 
moremo izbrati poceni PVC-talnih 
oblog.

Z velikim veseljem projektirate 
tudi individualne hiše, pri katerih 
je nekaj več svobode. Kako lahko 
arhitekti prispevate h kakovosti ži-
vljenja ljudi, kakšna je vaša vloga 
pri tem?
Enodružinske hiše so nekaj posebne-
ga. Takih projektov ne naredimo prav 
veliko, a za tiste redke si vzamemo 
čas. Z marsikom na koncu postane-
mo več kot znanci, pravi prijatelji, z 
zelo redkimi pa se sicer lahko zgodi 
tudi obratno. Hiše so zanimiva izku-
šnja, in ko ti naročnik še po več kot 
dvajsetih letih izrazi hvaležnost, da 
živi v tako lepi hiši, in veselje, da smo 
sodelovali, takrat so tudi neprijetnosti 
pozabljene.

Ima arhitekt brez poslovne žilice 
kljub nadarjenosti kaj možnosti, 
da ustvarja in preživi? So vam rav-
no ta številna sodelovanja na nate-
čajih izoblikovala poslovni model 
uspeha?
Kaj sta uspeh in poslovna uspe-
šnost, je relativno, merilo seveda ni 
postavljeno v centimetrih, metrih ali 
denarju in številu različnih avtomobi-
lov. No, vsaj zame ne. Vsekakor nekaj 
poslovnosti ne škodi, arhitektura le 
na papirju ne prepriča investitorjev. 
Uresničitve projektov so tiste, ki dajo 
arhitektu reference. In na račun teh 
lahko dobiš kakšno dodatno delo. 
Natečaji so tekma, in če bi gledal 
zgolj na ekonomski vidik, se jih ne bi 

udeleževal. Dajo pa posebno zado-
ščenje, da lahko razmišljaš o različnih 
rešitvah v prostoru. 

Izdali ste tudi slikovit arhitekturni 
vodnik po Ljubljani, ki je namenjen 
otrokom in družini. Se je ideja po-
rodila znotraj vaših družinskih po-
tovanj, kako na slikovit način pri-
bližati arhitekturo mlajšim? 
To je še ena zgodba, ki me dodatno 
izpolnjuje. S Špelo Kuhar občasno kaj 
napiševa. Špela je v zadnjem obdo-
bju delovala tudi na področju izobra-
ževanja in približevanja arhitekture 
mladim. Tako se je porodila ideja o 
predstavitvi arhitekture Ljubljane 
na drugačen način. Slikovit, s kratki-
mi opisi, zgodbami in ilustracijami, 
ki približajo arhitekturo in njeno ra-
zumevanje tudi otrokom. Za knjigo 
smo skupaj z oblikovalcem Domnom 
Frasom dobili priznanje najlepša slo-
venska knjiga leta 2008.

Dejavni ste na številnih področjih, 
kaj vas najbolj polni in daje navdih 
za ustvarjanja?
Če bi ostajal zgolj v projektantskem 
delu, bi imel občutek, da mi nekaj 
manjka, tako pa to dopolnjujem skozi 
urejanje revije Piranesi in z izdajanjem 
knjig. Ravno zdaj s Špelo končujeva 
knjigo zgodb slovenske arhitekture, 
ki bo namenjena širšemu bralstvu 
in bo objavljena pri založbi Beletrina. 
Navdih iščeva na številnih potovanjih 
po svetu, saj sva skupaj ali z družino 
spoznala že dobršen del sveta.

Pedagoško delo na fakulteti za 
arhitekturo in delo z mladimi ima 
poseben pristop. Se pristop do 
dela in študija zdajšnjih genera-
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cij študentov razlikuje od vaše 
generacije?
Na Univerzi v Mariboru sem že deset 
let, skoraj od začetka vzpostavitve 
oddelka za arhitekturo na Fakulteti 
za gradbeništvo. Delo s študenti je 
posebno, po eni strani zelo odgovor-
no, saj želim svoje študente nekaj na-
učiti, po drugi strani pa zelo zanimivo. 
Današnje generacije imajo možnost 
dobiti neskončno število informa-
cij na spletu, česar mi nismo imeli. 
Moja pedagoška vloga je tudi njiho-
vo spoznavanje, da hipne lepe slike z 
interneta še ne pomenijo kakovostne 
arhitekture. In da bo potrebno za ra-
zumevanje njihovega bodočega po-
klica postoriti še marsikaj.

Že skoraj dvajset let soustvarjate 
srednjeevropsko revijo Piranesi. 
Piranesi je dobesedno otrok Vojteha 
Ravnikarja, ki ga je spočel z idejo 
Piranskih dnevov arhitekture, kjer se 
vsako leto že več kot petintrideset-
krat zapored zbirajo arhitekti iz sre-
dnje Evrope. Nadgradnja tega je bila 
revija Piranesi, to delo nadaljujem, saj 
menim, da je ideja resnično dobra. 
Povezava srednje Evrope, arhitektov 
in objave vsebin, ki so mogoče na-
menjene (pre)ozkemu strokovnemu 
krogu, vse to prispeva k jasnejši smeri 
v sodobni arhitekturi. Tudi s predsta-
vitvijo nekaterih že pozabljenih po-
membnih arhitektur, ki osvežijo spo-
min na stvaritve tega prostora. Tako 
je pred leti Maruša Zorec prav v okviru 
Piranesija pripravila pregled dela ar-
hitekta Otona Jugovca, ki je v stroki 
danes neupravičeno premalo poznan. 

Kakšen bi bil vaš izbor naj arhi-
tekturnih dosežkov? Pri katerem 

ste se najbolj našli, imeli največ 
možnosti izraziti sebe in uporabiti 
svoja znanja? 
Če se le da, smo z vsakim projek-
tom res povezani in si zanje vzame-
mo čas. Nekateri pa so izstopajoči 
in meni osebno bližji. Z začetkov 
je takšen prenova kompleksa vile 
Ventrelli na Seči, ko smo skupaj z 
Marušo Zorec in Ano Kučan naredili 
lep, krajinskoarhitekturni projekt na 
slovenski obali. Ali pa sodelovanje 
pri izvedbi in umestitvi spomenikov 
povojnim pobojev. Tudi načrtovanje 
lesenih objektov v Škocjanskem za-
toku je bil lep izziv, le škoda je bilo, da 
je od natečaja do izvedbe minilo več 
kot deset let. Je pa zato v vmesnem 
času nastal projekt lesenih hišic ob 
drevesu na našem vrtu za sinova, ki 
je bil še večkrat uresničen na drugih 
lokacijah, pred dvema letoma celo 
na Karibih za svetovno znanega pop 
pevca. Svojevrsten izziv mi predsta-
vljajo tudi ureditve šolskih objektov. 
Ko smo pred leti urejali istočasno dve 
osnovni šoli, v Kamniku in Litiji, smo 
se ustvarjanja prostora za otroke lotili 
s prav mladostnim elanom in nastali 
sta dve drugačni, zanimivi, v sloven-
skem prostoru še ne videni šoli. 

Arhitektova odgovornost je zelo 
velika, arhitektura ni moda, traja 
daljši čas. Gradi se ne le za danes, 
ampak tudi za prihodnje generaci-
je. Kam se nagiba svet arhitekture?
Nekaj malega sem že omenil v prej-
šnjih odgovorih, arhitektura je danes 
res širok pojem, ni omejujočih stilov, 
mode, poti je več. Na eni strani futu-
ristična, na drugi trajnostna, osebno-
stna, kontekstualna … A na splošno 
velja, da se veliko gradi, a le malo je 

takega, kar bo trajno, kar bo ostalo 
presežno. Sicer je možen tudi modni 
pogled, da se arhitekturo, ko ostari, 
preprosto poruši in zamenja, kot to 
večinoma delajo v Združenih drža-
vah. Da je arhitektura potrošna stvar, 
in ko ni več uporabna, jo odvržeš, 
tako kot obleko. Menim, da pri nas 
še nismo tako daleč in da še znamo 
ceniti staro, seveda tisto, kar je bilo 
kakovostno, in da to z zadržano pre-
novo predamo naprej v uporabo na-
šim zanamcem. In prenova ni samo 
zamenjava stavbnega pohištva in 
dodatna izolacija z novim ometom, 
prenova pomeni še marsikaj več, od 
prenove procesa, mišljenja do pre-
nove trdnosti in stabilnosti. Pri mar-
sikateri olepševalni prenovi, sicer res 
z osnovnim namenom energetske 
izboljšave, se je pozabilo na statično 
in konstrukcijsko sanacijo. Upam, da 
se nam ne bo zgodilo, da bi se ob ru-
šilnem potresu porušili pred kratkim 
energetsko obnovljeni objekti. 

Še vprašanje o trenutnem delu. 
Kaj zanimivega je v delu oziroma 
že v izgradnji?
Včasih se je reklo, da imamo projekte 
na mizi, saj smo risali na roke, zdaj jih 
imamo v računalnikih. Večje število 
njih je, med njimi dva šolska projek-
ta – poleg nove športne dvorane v 
Bovcu pripravljamo načrte za preu-
reditev nekdanje telovadnice v doda-
tne prostore učilnic za manjšo osnov-
no šolo pri Ljubljani. Čeprav gre za 
majhno nalogo, je tehnično zelo zah-
tevna, saj ne smemo preveč posegati 
v obstoječo konstrukcijo. V gradnji 
sta dozidava in delna preureditev 
prostorov osnovne šole v Domžalah, 
saj obstoječa kuhinja in jedilnica ni-
sta sledili porastu števila otrok. 
Vsekakor je vsaka naloga zanimiva, 
pa naj bo majhna ali velika, in mogo-
če je ravno ta razlika v merilu, vsebini 
in programu ter lokaciji tisto, kar dela 
arhitekturo še posebej navdušujočo 
in polno vsakodnevnih izzivov.

SLIKA 3: Notranjost osnovne šole v 
Kamniku opredeljuje trovišinski odprt 
povezovalni prostor, v katerem je veliko 
dnevne svetlobe, ki je pomembna v šol-
skih objektih.
SLIKA 4: Osnovna šola Toma Brejca v 
Kamniku, spomeniško ohranjeni del stare 
šole je bilo potrebno statično ojačati, novi 
del šole pa je z zastekljenim trovišinskim 
prostorom povezan v novo kompozicijo, v 
kateri je vidno obstoječe in novo.

 4
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 ‐ Izdelki za gradbeništvo
 ‐ Izdelki za konstrukcijske ojačitve
 ‐ Izdelki za izvedbo hidroizolacije
 ‐ Izdelki za toplotno izolacijo
 ‐ Izdelki za zvočno izolacijo
 ‐ Izdelki za lepljenje lesenih, 
 prožnih in tekstilnih oblog

 ‐ Izdelki za lepljenje keramičnih 
ploščic in izdelkov iz kamna

 ‐ Tlaki na osnovi cementa in smol
 ‐ Stenski zaščitni in dekorativni 
premazi

 ‐ Izdelki za športne površine

ZA OBJEKTE, NAMENJENE VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, 
SO ŠE POSEBEJ PRIMERNE LINIJE: 

prostorih, namenjenih vzgoji in iz-
obraževanju. Mapei za toplotno 
izolacijo kot najprimernejši sistem 
predlaga MAPETHERM, za zvočno 
izolacijo sistema MAPESILENT in 
MAPESONIC, za ojačitev zgradb pa 
sistema FRP in FRG.

PREDSTAVLJAMO SISTEME

Med različnimi vrstami javnih 
zgradb so tiste, ki so namenjene 
vzgoji in izobraževanju, še posebej 
pomembne. Šolske stavbe so med 
pomembnejšimi postavkami tudi 
v proračunih lokalnih oblasti, ki so 
odgovorne za njihovo vzdrževanje, 
še posebej glede stroškov porabe 
energije in rednega vzdrževanja. Cilj 
izobraževalnega programa je zago-
toviti ustrezno raven kakovosti. Ta ne 
vključuje le strokovnega osebja, am-
pak tudi kakovost zgradb oz. učilnic, 
laboratorijev, športnih dvoran, jedil-
nic, kuhinj in vseh ostalih skupnih 
prostorov. Pogosto so, tudi zaradi 
različnih demografskih omejitev, po-
trebe po novih šolskih objektih rela-
tivno majhne,   narašča pa število ob-
nov obstoječih objektov, namenje-
nih vzgoji in izobraževanju. Stavbe 
so sicer lahko strukturno zdrave, 
vendar potrebujejo ukrepe za iz-
boljšanje energetske učinkovitosti. 
Poleg tega pa pogosto te stavbe ne 
ustrezajo niti najosnovnejšim kriteri-
jem glede protipotresne varnosti. 

REŠITVE, KI JIH PREDLAGA MAPEI
Pri načrtovanju novih šol, še bolj pa 
pri načrtovanju nadgradenj oz. sa-
nacij obstoječih, je treba izvesti ana-
lizo stanja konstrukcije, da bi lahko v 
celoti razumeli naravo problema in 
našli najprimernejše rešitve. Mapei 
že vrsto let preizkuša in predlaga 

sisteme, ki imajo pomembno vlogo 
pri nadgradnji del, od sistemov za 
izboljšanje energetske učinkovito-
sti do sistemov toplotne in zvočne 
izolacije ter protipotresnih ojačitev. 
Pri tem je veljala posebna pozor-
nost uvajanju kriterijev trajnosti, 
kar danes predstavlja vedno večjo 
vrednost tudi pri objektih oziroma 

VELIKO UČINKOVITIH 
REŠITEV – OD 
IZBOLJŠANJA 
ENERGETSKE 
UČINKOVITOSTI 
DO OBNOVE STEN. 
SISTEMI, KI JIH JE 
MAPEI PREDLAGA ZA 
SANACIJO ŠOLSKIH 
STAVB

Nadgradnja objektov za 
vzgojo in izobraževanje
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PRODUCTS FOR STRUCTURAL STRENGTHENING

Anti-Seismic and  

Structural Strengthening  

Systems for Schools

ADHESIVES • SEALANTS • CHEMICAL PRODUCTS FOR BUILDING

Več si lahko o protipotresnih oja-
čitvah v šolah preberete v brošuri 
objavljeni na www.mapei.it. 

ZA OBNOVO TER STATIČNO IN PROTIPOTRESNO 
OJAČITEV ŠOL TER NJIHOVO ENERGETSKO SANACI-
JO MAPEI PREDLAGA INOVATIVNE SISTEME

napetih, jeklenih, zidanih in lesenih 
konstrukcij.
FRP (Fibre Reinforced Polymer, z 
vlakni ojačani polimeri) spadajo v 
skupino konstrukcijskih kompozitov, 
ki jih sestavljajo v polimerni matrici 
ojačana vlakna. Značilnost kompozi-
tov je, da njihove vzajemne lastnosti 
zagotavljajo boljše ali vsaj bolj »po-
polne« mehanske lastnosti od tistih, 
ki bi jih sicer zagotavljale posamezne 
komponente.
Pri sistemskih kompozitih s poli-
merno matrico, kot je FRP, je osnov-
ni vezni material v večini primerov 
organskega izvora, kot so epoksi-
dne smole, kompozitni ojačitveni 
del pa so vlakna (v obliki lamele in/
ali tkanine) iz karbonskih, stekle-
nih bazaltnih in jeklenih vlaken. 
Kompozitni materiali FRP se v grad-
beništvu uporabljajo predvsem za 
obnovo ter statično in protipotre-
sno ojačitev objektov. 
Linijo Mapei sistem FRP za konstruk-
cijsko utrditev sestavljajo: 
 ‐ enoosno, dvoosno in štiriosno tkane 
karbonske tkanine (MAPEWRAP C), 

ki so na voljo v različnih gostotah 
tkanja, merah in z različnimi elastič-
nimi moduli,

 ‐ enoosno in štiriosno tkane steklene 
tkanine (MAPEWRAP G), ki so na 
voljo v različnih gostotah tkanja,

 ‐ enoosno tkane bazaltne tkanine 
visokih trdnosti (MAPEWRAP B), 
ki so na voljo v različnih gostotah 
tkanja,

 ‐ tkanine iz jeklenih vlaken (MAPE- 
WRAP S FABRIC),

 ‐ vrvi iz karbonskih (MAPEWRAP C 
FIOCCO), steklenih (MAPEWRAP 
G FIOCCO) in jeklenih vlaken 
(MAPEWRAP S FIOCCO),

 ‐ lamele iz karbonskih vlaken (CARBO- 
PLATE), na voljo v različnih merah 
in z različnimi elastičnimi moduli,

 ‐ palice iz karbonskih (MAPEROD C) 
in steklenih vlaken (MAPEROD G),

 ‐ cevi iz karbonskih vlaken (CARBO - 
TUBE),

 ‐ široka paleta epoksidnih lepil za im-
pregnacijo in lepljenje (MAPEWRAP 
PRIMER 1, MAPE WRAP 11/12, MAPE-
WRAP 21, MAPE WRAP 31).

Pri sistemskih kompozitih z anorgan-
sko matriko visoke duktilnosti, kot je 
sistem FRG, je osnovni vezni material 
malta na osnovi hidravličnih veziv s 
pucolanskim delovanjem, kompozi-
tni ojačitveni del pa so vlakna v obliki 
mrež, iz steklenih ali bazaltnih vlaken. 

Sodobne rešitve 
za šole

PREDSTAVLJAMO SISTEME

SISTEMI FRP IN FRG ZA OJAČITEV 
ZGRADB
Mapeiev sistem FRP je celovita lini-
ja kompozitnih materialov, izdelanih 
iz vlaken visokih ter izjemno visokih 
mehanskih trdnosti in polimerne 
smole, namensko zasnovana za ob-
novo in statično ter protipotresno 
ojačitev armiranobetonskih, pred-
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PREDSTAVLJAMO SISTEME
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Več na: www.mapei.it. 

TOPLOTNI OVOJ MAPETHERM
Energijska učinkovitost stavb, vklju-
čujoč vrtce, šole in univerze, postaja 
vse pomembnejša zaradi okoljskih 
omejitev in naraščajočih stroškov 
energentov. Zunanji toplotnoizolacij-
ski kompozitni sistem je edina izve-
dljiva rešitev za energetsko nadgra-
dnjo obstoječih stavb. MAPETHERM 
zajema celotno linijo izolacijskih ma-
terialov, ki vključuje lepilo, cementne 
malte za pritrjevanje in izravnavanje, 
izolacijske plošče različnih materi-
alov in debelin, armaturno alkalno 
odporno mrežico, temeljni premaz 
in zaključne obloge ter tesnilne ma-
teriale in dodatke za namestitev. Ker 
je MAPETHERM večkomponentni 
sistem, je združljivost posameznih 
komponent ključen dejavnik za do-
seganje zmogljivosti celotnega siste-
ma in njegove trajnosti.
Prednosti sistema MAPETHERM so:
 ‐ Nižja poraba energije: količina 
energije, ki je potrebna za ogreva-
nje in hlajenje stavbe, je nižja, kar 
vodi do znatnega znižanja meseč-
nih stroškov.

 ‐ Zmanjšanje škodljivih emisij: vse-
buje manj snovi, ki škodujejo okolju.

 ‐ Izolacija s kontinuiteto: omogoča 

izolacijo vseh navpičnih površin z 
enotnim neprekinjenim sistemom 
in preprečuje območja toplotnih 
mostov.

 ‐ Dolgotrajno varovanje zidnih kon-
strukcij: v stavbah vzpostavlja to-
plotno ravnovesje, tako da jih ne-
prekinjeno izolira.

 ‐ Pravilna izvedba in popolna odstra-
nitev toplotnih mostov.

 ‐ Izkoriščanje akumulacije sten: v hla-
dnem vremenu ohranja stene tople 
in nato porabi toploto, shranjeno v 
njihovi masi; v vročem vremenu pa 
preprečuje pregrevanje sten.

 ‐ Zmanjšane debeline zidov: stene 
so lahko tanjše, lažje in cenejše za 
gradnjo, površina tal v objektu pa 
se lahko poveča.

 ‐ Pravilna in uravnotežena difuzija 
vodne pare.

 ‐ Zdravje in bivalno udobje: zmanjšu-
je tveganje za nastanek kondenza 
in s tem plesni na notranjih povr-
šinah ter omogoča učinkovitejše 
izkoriščanje toplotnega toka; to si-
cer velja tudi za vse druge sisteme 
toplotnih izolacij.

SISTEM MAPETHERM TILE ZA 
OBLAGANJE IZOLACIJSKIH 
PLOŠČ S KERAMIČNIMI 
PLOŠČICAMI

Mapetherm Tile poleg učinkovite to-
plotne izolacije stavb omogoča tudi 
kreativnost, nizke stroške vzdrževa-
nja, izredno mehansko odpornost 
in trajnost. Sistem Mapetherm Tile 
omogoča oblaganje toplotno izolacij-
skih plošč (XPS in EPS) s tankoslojni-
mi keramičnimi ploščicami. Tovrstna 
zaključna obloga omogoča neome-
jeno izbiro barv obloge, uporabo raz-
ličnih formatov in oblik brez stroškov 

vzdrževanja, preprečuje mehanske 
poškodbe in omogoča enostavnejše 
čiščenje grafitov.
Sistem je sestavljen iz: 
 ‐ namenskega lepila MAPETHERM 
AR1 GG za lepljenje toplotno izola-
cijskih plošč,

 ‐ ojačitvenega ometa čez toplotno-
izolacijske plošče, izvedenega z 
duktilno dvokomponentno mal-
to s stekleno armaturo PLANITOP 
HDM MAXI,

 ‐ ojačitvene visoko duktilne armir-
ne mrežice iz steklenih vlaken 
MAPEGRID G 120 in namenskimi 
pritrdilnimi sidri,

 ‐ lepila za lepljenje zaključne obloge 
iz keramičnih ploščic ULTRALITE S2, 
visoko zmogljivo in s podaljšanim 
odprtim časom, v primeru hitrih re-
šitev pa dvokomponentno cemen-
tno lepilo ELASTORAPID,

 ‐ visoko zmogljive cementne fugirne 
mase ULTRA COLOR PLUS.

ZGORAJ: Protipotresna ojačitev šolskih zgradb z uporabo sistema MAPEWRAP EQ (levo) in tkanin MAPEWRAP (desno).
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Prenavljate hišo, poslovni ali industrijski objekt? Izberite inovativnost, zanesljivost, trajnost 
in varujte okolje.

Celovita linija izdelkov in sistemov Mapei za statične ojačitve zidanih, betonskih, armiranobe-
tonskih in železnih konstrukcij.

Najsodobnejši materiali, razviti posebej za sanacijo, ojačitve in rekonstrukcije objektov, 
poškodovanih po potresih, in za rekonstrukcijo ter revitalizacijo dotrajanih gradbenih 
objektov in elementov konstrukcij: stebrov, gred in zidov, krovnih konstrukcij, stopnic in 
drugih poškodovanih elementov. 

MAPEIEVI SISTEMI ZA UTRJEVANJE
IN ZAŠČITO STAVB

Več na: www mapei.si in www mapei.com. 

PREDSTAVLJAMO IZDELKE



Konstrukcijska in protipotresna 
ojačitev objektov za vzgojo in 
izobraževanje
OJAČITVENI SISTEM FRG ZA ZIDANE 
KONSTRUKCIJE OMOGOČA STATIČNO 
IN PROTIPOTRESNO OJAČITEV TER 
IZBOLJŠA MEHANSKE LASTNOSTI 
ZIDANIH OBJEKTOV. KLJUČNA 
PREDNOST SISTEMA JE SKLADNOST Z 
IZVORNO UPORABLJENIMI MATERIALI

Mapei je dejavno sodeloval pri raziskavah in razvoju mate-
rialov, ki so potrebni pri sanaciji in ojačitvenih delih obsto-
ječih objektov. V vsem tem času smo si nabrali neprecen-
ljive izkušnje in razvili ter uspešno izvedli številne sisteme 
na področju konstrukcijskih ojačitev objektov, naj si bodo 
to objekti kulturne dediščine, verski objekti, stanovanjski 
ali vzgojno-izobraževalni objekti. 
Učinkovitost tovrstnih rešitev je v določenih primerih 
praktično nenadomestljiva. Uporaba kompozitnih mate-
rialov, med katere spadajo FRG-materiali, je postala stal-
nica v gradbeništvu in se jim zaradi njihovih prednosti in 
lastnosti ne da več izogniti.

Zakaj so potrebne konstrukcijske ojačitve in utrditve-
ni ukrepi objektov?
Potresno najbolj ogroženi so stari, slabo vzdrževani objek-
ti in tisti, zgrajeni v obdobju od konca svetovne vojne in 
letom 1964, ko smo v Sloveniji dobili prve predpise za po-
tresno odporno gradnjo. Velik napredek v zagotavljanju 
varnosti so pomenili predpisi, ki so začeli veljati leta 1981, 
še toliko bolj pa sodobni standardi Evrokod, ki so obvezni 
za uporabo od leta 2008. 

Zakaj so stare zidane stavbe tako ranljive na potres in 
jih je treba ojačevati?
Konstrukcija starih stavb je grajena za prevzem težnostnih 
obtežb in z njimi povezanih navpičnih obremenitev. Osnovni 
nosilni elementi stare zidane stavbe, kot so zidovi, oboki in 
leseni stropi, so med seboj povezani tako, da zagotavljajo 
prevzem navpičnih obremenitev, medtem ko graditelji niso 
mislili na ukrepe, ki bi izboljšali obnašanje stavbe med po-
tresom. Tudi nosilni material, kamnito, opečno ali mešano 
zidovje, ki razmeroma dobro prenaša tlačne obremenitve, 
ni sposoben prevzeti nategov in strigov, ki jih povzročijo vo-
doravne sile, nastale zaradi nihanja stavbe med potre som.

S prenovami šol in vrtcev do večje varnosti v stavbah 
starejšega datuma
Konstrukcijska ojačitev obstoječih stavb ni omejena le na 

MNENJE STROKOVNJAKA
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Konstrukcijska in protipotresna 
ojačitev objektov za vzgojo in 
izobraževanje

poškodbe, ki jih povzročajo potresni dogodki. Utrditveni 
ukrepi se uporabljajo pri propadanju materialov, spre-
membi namembnosti, ojačitvi konstrukcij (poškodbe 
zaradi požara, eksplozije ...), geološki nestabilnosti (pomi-
ki ali posedki tal) in protipotresni ojačitvi konstrukcije. Ti 
ukrepi so zato nujni pri mnogih stavbah, ki so bile zgraje-
ne za namene vzgoje in izobraževanja ter že imajo svoja 
leta, saj poškodbe na stavbah nastajajo skozi čas. 

Kateri so najustreznejši sitemi za konstrukcije?
Če govorimo o fizičnih posegih v objekte, ki so pod spo-
meniškim varstvom, se držimo načela »manj je več«. Z 
razvojem tehnologij in gradbenih predpisov se marsikdaj 
statične sanacije, izvedene v preteklosti, pokažejo kot ne-
ustrezne. Cilj gradbenega restavriranja je gradbena utrdi-
tev, ki naj se izvede s tradicionalnimi materiali, konstruk-
cijske rešitve naj čim manj posegajo v avtentično gradbe-
no strukturo in naj bodo reverzibilne. Treba se je izogibati 
armiranobetonskim konstrukcijam, čisti cementni injek-
cijski masi in nereverzibilnim utrjevalcem materiala. 
Mapeiev sistem FRG (Fiber Reinforced Grout, anorganski 
mikroarmirani material) je celovita linija kompozitnih ma-
terialov, ki za razliko od sistema FRP omogoča zamenjavo 
polimerne matrice z anorganskim vezivom s pucolan-
skim delovanjem, ki zagotavlja odlično kemijsko-fizikalno 
in mehansko združljivost z zidanimi podlagami. Uporablja 
se za sanacijo ali statično in potresno učvrstitev vseh vrst 
zidanih konstrukcij. Izdelke FRG sestavljajo vlakna, po-
dobna izvorno uporabljenimi materialom.

Sistem FRG delimo na dve podskupini (liniji):
 ‐ sistem FRCM – Fiber Reinforced Cementitious Matrix 
(dvokomponentne visoko duktilne malte + mreže iz ste-
klenih ali bazaltnih vlaken),

 ‐ sistem CRM – Composite Reinforced Mortar (z mikrovla-
kni ojačana malta + mreža iz steklenih vlaken). 

Sistem FRCM sestavljajo:
 ‐ mreže iz alkalno obstojnih apretiranih steklenih vlaken 
MAPEGRID G 120 in MAPEGRID G 220 različne grama-
ture in različnih velikosti okenc,

 ‐ apretirane bazaltne mreže MAPE GRID B 250,
 ‐ mikroarmirane visoko duktilne cementne malte z dvo-
komponentnim pucolanskim delovanjem PLANITOP 
HDM in PLANITOP HDM MAXI,

 ‐ vnaprej pripravljena dvokomponentna visoko duk-
tilna mikroarmirana malta na osnovi hidravličnega 
apna (NHL) in ekološkega pucolana PLANITOP HDM 
RESTAURO.

Sistem CRM sestavljajo:
 ‐ mreži iz alkalno obstojnih apretiranih steklenih vlaken 
MAPENET EM30 in MAPENET EM40 različne gramature 
in različnih velikosti okenc,

 ‐ za vlago visoko prepustna malta na osnovi hidravlične-
ga apna (NHL) z zelo nizko emisijo hlapnih organskih 
spojin (HOS) MAPEWALL INTONACA & REINFORZA.

Katere so prednosti sistema FRG? 
Sistem FRG je visoko duktilen, ima visoko sposobnost 
razpršitve napetostne energije, nastale pri potresih, lahko 
se nanaša na vlažne podlage. Ima minimalen vpliv na ob-
stoječo arhitekturo (debelina ≤ 20 mm), tudi ko govorimo 
o obnovi spomeniško zaščitenih objektov. Bistveno olaj-
ša in poenostavi vgradnjo. Mreže iz bazaltnih in steklenih 
vlaken se preprosto obdelujejo na gradbišču. Zelo izrazita 
posebnost pri obnovi šol in vrtcev je tudi čas obnove in s 
tem povezani kratki roki. Večino investicij je mogoče izva-
jati le v času poletnih počitnic, zato imajo sistemi, ki omo-
gočajo hitro vgradnjo, tu ključno prednost.

Kako se izvajajo ojačitve nenosilnih zidov in sten?
Za utrjevanje in zaščito nenosilnih elementov pred 
potresnim delovanjem je na voljo certificiran sistem 
MAPEWRAP EQ. Sestavljen je iz enokomponentnega po-
liuretanskega lepila MAPEWRAP EQ ADHESIVE in impre-
gnirane mreže iz steklenih vlaken MAPEWRAP EQ NET. 
Sistem preprečuje rušenje predelnih sten in deluje kot 
protipotresna tapeta, uporablja se za notranje in zunanje 
površine. Prednost sistema je v majhni debelini in teži, 
ključno pa je, da nam podaljša čas evakuacije.

Se ob obnovah investitorji odločajo tudi za analize po-
tresne odpornosti stavb? 
Ocene in analize potresne odpornosti stavb niso prav po-
goste. Eden od razlogov za majhno število analiz glede 
protipotresne varnosti stavb je tudi premalo informacij o 
protipotresni prenovi in rešitvah. Statične prenove pome-
nijo varnost za otroke in učitelje. Mapeievo dejavno sode-
lovanje in neprecenljive izkušnje pri razvoju in obnovah 
so rezultat sistemskih rešitev za konstrukcijske ojačitve s 
tehnološko dovršenimi materiali. 

Tatjana Bizjak, d. i. g., Mapei, d. o. o.

4

(A)

SM št. 46/2020   15



IZBRANE REFERENCE 

Protipotresna sanacija 
vrtcev v Ljubljani
Mestna občina Ljubljana namenja 
področjema vzgoje in izobraževa-
nja veliko pozornosti, kar se kaže 
tudi v nenehnem vlaganju v preno-
vo objektov, namenjenih mladim. V 
sklopu investicij je bilo v zadnjih letih 
v okviru partnerstva za energetske 
obnove v Ljubljani saniranih kar ne-
kaj šol in vrtcev. Izpostavljamo ne-
katere, pri katerih smo sodelovali oz. 
so bili pri njih uporabljeni izdelki in 
rešitve Mapei. Govorimo o konstruk-
cijski protipotresni sanaciji – ojačitvah 
objektov. 

ZAKAJ SO POTREBNE DODATNE 
OJAČITVE?
Večkrat se izpostavlja vprašanje, zakaj 
sploh je potrebna ta dodatna investi-
cija. Saj objekt stoji že več let in mu na 
prvi pogled nič ne manjka. Odgovor 
je enostaven. Ne želimo si doživeti 
potresa in pri tem opazovati, kaj se 
bo z objektom zgodilo. Pomembna 
je torej preventiva. Razvoj se nada-
ljuje, pridobivamo nova znanja in 
predvidevanja, ki so bila uveljavljena 
v preteklosti, se nadgrajujejo in po-
sodabljajo. Način izvedbe ojačitev 
za navedene projekte opisujemo v 
nadaljevanju. Načrte so pripravili v 

Konstat biroju, odgovorni projektant 
je bil Edo Štok, u. d. i. g.. Sanacije so se 
izvajale z dvema sistemoma Mapei, 
to sta sistem Mapei FRG za ojačitev 
zidov (jeder) z ojačitvenim ometom 
in mrežo ter sistem Mapei EQ, ki je 
namenjen povezovanju opečnih 
polnil. 

IZVEDBA OJAČITVE PO SISTEMU 
MAPEI FRG 
Sistem FRG (Fibre Reinforced Grout) 
je z vlakni ojačana malta, ki v kom-
binaciji z mrežo iz alkalno odpornih 
steklenih vlaken tvori armiran omet 
za povečanje duktilnosti zidovja. 
Skladno z načrtom – pozicijami, kjer 
so bile ojačitve potrebne, je bil prvi 
korak odstranitev vseh obstoječih 
ometov do osnovne konstrukcije. 
Najpogosteje je bil to zid iz polnih 
opečnih zidakov. Ker je bilo za dose-
ganje ojačitve treba povezati obe stra-
ni zidu, se je omet odstranil na obeh 
straneh. Najprej je bil zid obdelan s 
temeljnim premazom PRIMER 3296. 
Sledil je nanos dvokomponentne 
malte PLANITOP HDM RESTAURO. 
V njo so vgradili MAPEGRID G220, 
mrežo za ojačitev iz alkalno odpornih 
steklenih vlaken, ki pa je bila prekrita 

le delno. Za povezovanje obeh stra-
ni ojačitvenega ometa PLANITOP 
HDM RESTAURO je bilo namreč 
treba vgraditi vezi iz alkalno odpor-
nih steklenih vlaken MAPEWRAP G 
FIOCCO. Skozi zid so izvrtali luknje. 
Sredino vrvice, ki je enaka debeli-
ni zidu, so utrdili z MAPEWRAP 21 
in posuli s kremenčevim peskom 
QUARZO 0,5 in jo vgradili v luknje. 
Prostor med vrvico in luknjo je bilo 
treba zapolniti z injekcijsko maso 
MAPE-ANTIQUE I. Luknje so zapolni-
li z vlivanjem, tako da se je zapolnilo 
vse proste dele. Po utrditvi so izde-
lali povezavo med obema stranema 
PLANITOP-a HDM RESTAURO, tako 
da so MAPEWRAP G FIOCCO raz-
prostrli v obliki pahljače in vgradili v 
PLANITOP HDM RESTAURO. Nato so 
celotno površino preplastili z nano-
som PLANITOP-a HMD RESTAURO 
in s tem povsem prekrili MAPEGRID 
G 220. S tem korakom je bila izvedba 
ojačitev zaključena in pripravljena za 
nadaljevanje del. 

SLIKA 1: Osnovna šola Poljane.
SLIKA 2: Osnovna šola Vodmat.

 2

 1
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IZVEDBA OJAČITVE PO SISTEMU 
MAPEI EQ 
Mapei EQ je sistem, ki zagotavlja 
povezanost npr. zidanih polnil in 
osnovnega nosilnega skeleta ter mu 
preprečuje ali pa vsaj omejuje poru-
šitev in tako posledično preprečuje 
poškodbe stanovalcev v primeru 
potresa. Zavedati se je treba, da v 
primeru potresa vsaka taka rešitev 
pripomore k reševanju ljudi, še po-
sebej pa v ustanovah, kot so vrtci in 
šole, saj se otroci ne odzovejo enako 
kot odrasli. 
Osnova za izvedbo sistema Mapei EQ 
je suha, gladka, trdna in čista podla-
ga. Zato so vse stare nanose mas 
za glajenje in barv odstranili z bru-
šenjem. Uporabljali so kombiniran 
sistem brušenja – suho diamantno 
brušenje za grobo odstranjevanje 
in nato še fino brušenje s t. i. žirafa-
mi. Na tako pripravljeno podlago so 
nanesli namensko enokomponen-
tno poliuretansko lepilo v vodni di-
sperziji MAPEWRAP EQ ADHESIVE 
in prilepili tkanino iz steklenih vla-
ken MAPEWRAP EQ NET. Na povr-
šino se ta vtisne z uporabo valjčka 

SLIKA 3: Vgradnja ojačitve MAPEGRID 
G220 v svežo malto MAPE-ANTIQUE 
STRUTTURALE.
SLIKA 4: Priprava povezovalnih vrvic – 
MAPEWRAP G FIOCCO po impregnaciji/
utrditvi z MAPEWRAP 21 in posutjem s 
QUARZO 0,5.
SLIKA 5: Izdelava »metuljčkov« z 
MAPEWRAP-om G FIOCCO in nanos dru-
gega/zaključnega sloja MAPE-ANTIQUE 
STRUTTURALE.
SLIKA 6: Pogled na vgrajene povezovalne 
vrvice MAPEWRAP G FIOCCO in injektira-
nje z MAPE-ANTIQUE I.
SLIKA 7: Vrtec Najdihojca, enota Biba.
SLIKA 8: Vrtec Zelena jama, Ljubljana.

 3  6 4  5

MAPEWRAP ROLLER, ker morajo 
biti tkanine čim bolje povezane z no-
silno konstrukcijo. Po osušitvi lepila 
je bila površina pripravljena za nanos 
sloja malte PLANITOP 200. To je fina 
cementna malta z velikim deležem 
polimera, ki omogoča nanašanje na 
nevpojne podlage, kot so keramične 
ploščice, stekleni mozaik, kot tudi na 
MAPEWRAP EQ NET. Na koncu je 
sledilo še beljenje.

VRTCI VARNEJŠI IN ENERGIJSKO 
BOLJ UČINKOVITI
Po opravljenih delih za konstrukcij-
sko ojačitev je bila na objektih izvede-
na tudi celovita energetska sanacija. 
Veseli nas, da so na Mestni občini 
Ljubljana prisluhnili predlogom stro-
ke in so se ob energetski sanaciji iz-
vedla tudi konstrukcijska ojačitvena 
dela, skladna z zakonodajo in prakso. 
Tako so objekti ne samo energetsko 
učinkovitejši, ampak tudi varnejši 
pred potresom. 

Celoten članek o teh referencah si 
lahko preberete v 42. in 44. številki 
revije Svet Mapei.
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MNENJE STROKOVNJAKA

Zaključne 
obloge v 
kuhinjah 
ŠOLE SO RELATIVNO VELIKI SISTEMI, 
SESTAVLJENI IZ RAZLIČNIH DELOV IN 
PODROČIJ, KI MORAJO BITI MED SE-
BOJ USKLAJENI, POVEZANI V ZAKLJU-
ČENO CELOTO

Kuhinje in prostori, kjer poteka prehranjevanje, so zelo po-
membni tudi v izobraževalnih ustanovah. Star pregovor 
pravi, da prazna vreča ne stoji pokonci. To modrost so po-
trdila dognanja številnih strokovnjakov, ki se v današnjem 
času ukvarjajo s področjem prehrane: zdravi, pravilno pri-
pravljeni in pestri obroki so nedvomno zelo pomembni 
za zdravje učencev in njihov nadaljnji razvoj. Kakovostne 
obroke se lahko pripravlja, kadar so za to izpolnjeni ustre-
zni pogoji – ne le kakovostna živila ter pravilni postopki, 
temveč tudi ustrezna oprema in prostori, ki to omogočajo. 

ZAKONSKO PREDPISAN SISTEM HACCP
Kot najuspešnejša metoda zagotavljanja varnosti živil v 
celotni prehranski verigi, od pridelave surovin do konč-
nega uporabnika, se je uveljavil sistem Hazard Analysis 
Critical Control Points – HACCP. V državah Evropske unije, 
torej tudi v Sloveniji, je sistem HACCP zakonsko predpi-
san. Skladno z njim morajo izvajati postopke dela s hrano 
vsi nosilci živilske dejavnosti, torej tudi vse izobraževalne 
ustanove, ki zagotavljajo prehrano udeležencem učnih 
procesov. 
Priprava hrane v takšnih okoljih je zahteven proces, saj 
je treba v kratkih časovnih obdobjih pripraviti in razdeli-
ti veliko obrokov. Zato je pomembno, da se že v fazi pri-
prave projektov nameni posebna pozornost načrtovanju 
kuhinje. S tehnološkega vidika lahko te prostore oprede-
limo kot zahtevni del objektov, saj so namreč ti po nava-
di močno obremenjeni, kar je treba pri projektih seveda 
upoštevati. Površine, še posebej talne, morajo zato imeti 
visoko mehansko trdnost in odpornost na obremenitve s 
transportnimi vozički. Biti morajo kemijsko odporne, po-
trebna je tudi odpornost na visoke temperaturne obre-
menitve v primeru razlitja olj. Zagotavljati morajo ustre-
zno hrapavost tudi v primeru, ko so te površine mokre ali 
celo mastne, hkrati pa omogočati čim lažje čiščenje in biti 
enostavne za vzdrževanje. 
Mapei ima širok nabor izdelkov in sistemskih rešitev, ki so 
namenjeni izdelavi tehnoloških prostorov v živilski panogi, 
med katere spadajo tudi kuhinje. Izbrani sistemi ustrezajo 
najstrožjim merilom ter standardom za živilsko industrijo. 
Med uporabo oziroma obratovanjem tehnoloških prosto-
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rov ti sistemi torej poenostavljajo zagotavljanje higienskih 
pogojev ter vzdrževanje. Zaradi vedno kratkih rokov ob-
novitvenih del v času počitnic ali novogradenj, ki so po-
vezani z izobraževanimi ustanovami, je seveda za nosilce 
izvedbenih del zelo pomembno tudi, da ti izdelki v času 
vgradnje omogočajo hitro in enostavno izvedbo.

SISTEMI NA OSNOVI REAKCIJSKIH SMOL 
Sistemi na osnovi reakcijskih smol so primerni za zaključ-
no obdelavo tako stenskih kot talnih površin. Seveda so 
sistemi na talnih površinah zaradi neprimerno večjih 
obremenitev narejeni v več slojih in v večjih debelinah. 
Talne površine so vedno narejene v protizdrsni izvedbi z 
uporabo kremenčevega peska, ki pa ga mora biti na po-

vršini ravno prav, da je ta dovolj hrapava, da ne drsi, hkrati 
pa je, kljub negladki površini, omogočeno učinkovito či-
ščenje. Mapeiev najpogosteje uporabljeni sistem v kuhi-
njah je Mapefloor sistem 32. Gre za večplastni epoksidni 
sistem, ki se uporablja kot visoko nedrseči zaključni sloj 
za tlake z visoko kemijsko odpornostjo, nepropusten je za 
olja in agresivne spojine ter odporen na pogosta pranja in 
obremenitve zaradi prometa z vozički. 
Na stenskih površinah se na predhodno pripravljeno 
podlago izvede dvakratni nanos dvokomponentne, epo-
ksidne barve MAPECOAT DW 25. To je namensko zasno-
vana dvokomponentna epoksidna barva za zaščito in ob-
delavo površin v živilski industriji, tudi tam, kjer so živila 
neposredno v stiku z njo. Njeno ustreznost dokazuje tudi 

1  beton
2   temeljni premaz + posip 

kremenčevega peska Primer 
SN + Quarzo 0,5

3   epoksi smola + pasta v 
barvi + posip kremenčevega 
peska Mapefloor I 300 SL 
+ Mapecolor Paste + 
Quarzo 0,5

4   epoksi smola + pasta v 
barvi Mapefloor I 300 SL + 
Mapecolor Paste 

SHEMA 1: Nedrseči večplastni 
epoksidni tlak Mapefloor sistem 32 
za mokre prostore, kot so na primer 
kuhinje.

1

2

3

4

1  beton
2   temeljni premaz Eporip
3   estrih + temeljni premaz 

Topcem Pronto + Primer SN / 
Primer MF

4   epoksi tesnilna masa 
Mapegum EPX

5  lepilo Kerapoxy Adhesive
6    zaključna obloga iz keramičnih 

ploščic
7   epoksidna fugirna masa 

Kerapoxy CQ

SHEMA 2: Izvedba tlakov in sten v 
kuhinjah ter prostorih, namenjenih 
živilskopredelovalni industriji.

1
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4

4

5

6

7
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poročilo, ki ga je izdal Nacionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano. 

SISTEMI ZA POLAGANJE ZAKLJUČNIH OBLOG IZ 
KERAMIČNIH PLOŠČIC
Keramične ploščice so pogosta izbira za zaključno oblo-
go v kuhinjah. Takšna obloga je primerna iz več zornih 
kotov. So odporne na mehanske obremenitve, na vozič-
ke za transport živil, imajo odlično kemijsko odpornost, 
proizvedene pa so z različno hrapavimi površinami, in 
sicer v odvisnosti od podanih zahtev. Na ta način niso 
nevarne za zdrs, tudi če so mokre ali mastne. Njihova 
površina ima zelo zaprto strukturo, kar omogoča učin-
kovito čiščenje. 
Seveda pa zaključna obloga iz keramičnih ploščic še ni 
dovolj. Pomembna je tudi izbira pravih materialov za 
vgradnjo. Za lepljenje keramičnih ploščic uporabimo 
izboljšano, prilagodljivo cementno lepilo razreda C2 iz 
družine Keraflex. V primeru povišanih kemijskih zahtev 
in pričakovanih obremenitev lahko izberem tudi lepilo 
na epoksidni osnovi, kot je KERAPOXY ADHESIVE. 
Zelo pomembne so tudi fuge. Premalokrat se namreč 
zavedamo, da so tudi fuge del zaključne obloge in izbiro 
načina izvedbe teh nikakor ne smemo prepustiti naklju-
čju. Za fugiranje tovrstnih površin je nujno treba uporabi-
ti maso na osnovi epoksi smol. Epoksidna fugirna masa 
ima zaradi svoje edinstvene sestave zelo zaprto strukturo 
in praktično ničelno vpojnost, kar zagotavlja učinkovito 
čiščenje in s tem potrebno čistočo talnih in stenskih po-
vršin. Nujni sta tudi zelo visoka mehanska trdnost in ke-
mijska odpornost na praktično vsa živila, ki jih po navadi 
najdemo v kuhinjah. Tak izdelek je KERAPOXY CQ.

V članku smo vam predstavili dva najpogostejša za-
ključna sistema za kuhinje. Sicer pa se je treba, ne gle-
de na izbrani sistem zaključne obdelave, načrtovanja 
lotiti premišljeno, celovito ter že ob pripravi projekta 
upoštevati vse pričakovane okoliščine in skladno s tem 
predvideti sistemske rešitve z vsemi potrebnimi detajli. 
Kuhinje so precej specifični prostori. Ena od značilno-
sti, ki jo velja izpostaviti ob koncu, je da so ti deli stavb 
pogosto obremenjeni z vodo. Zato je v izvedbo treba 
vključiti tudi učinkovit, zanesljiv tesnilni sistem, ki bo 
ščitil konstrukcijo proti vdoru vode. Odtočne elemente, 
po navadi linijske kanalete, je treba zasnovati tako, da jih 
je mogoče kakovostno spojiti z izbranim tesnilnim sis-
temom. Pomembno vlogo pri zagotavljanju ustrezno-
sti celotnega sistema igra tudi tesnjenje gibljivih reg in 
stikov med različnimi materiali v zaključnih oblogah. Za 
zapolnjevanje in tesnjenje teh se uporabijo trajno ela-
stične lepilno-tesnile mase iz družine Mapeflex. Na voljo 
imamo torej več različnih možnosti, izbor pa je odvisen 
od primera do primera. Če bodo za zaključno oblogo 
izbrane keramične ploščice, je to sistem Mapelastic, ki 
je že desetletja zmagovalec med najbolj uveljavljenimi 
tesnilnimi sistemi na svetu. 

MNENJE STROKOVNJAKA

Gregor Knez, i. g., Mapei, d. o. o. 

IZDELKI MAPEI ZA 
PROSTORE V ŽIVILSKI 

DEJAVNOSTI 

Za vse tiste, ki se poklicno ali ljubiteljsko 
ukvarjajo z gostinstvom, je Mapei zasnoval 
serijo sistemov in rešitev za izvedbo tlakov 
in zidnih površin, ki zagotavljajo potrebno 
odpornost in obstojnost ter so skladni s 
sanitarno-higienskimi predpisi. 
FOOD: Sistemi Mapei za prostore v živilski 
dejavnosti.

Več na: www mapei.si in www mapei.com. 

MAPEI IN VSE JE OK.
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JEDILNICA NA UNIVERZI V MIAMIJU
MIAMI, FLORIDA, ZDA

TEHNIČNI PODATKI
Čas prenove: 2014–2015
Naročnik: Univerza v 
Miamiju
Oblikovanje: Nviron-
ment Architecture LLC
Vodja projekta: 
Brian Estes – Certified 
Floorcovering 
Services, Inc.
Glavni izvajalci: JDL 
Warm Construction, LLC; 
Terstep Construction, Inc.
Izvedba keramičarskih 
del: Certified Floor-
covering Services, Inc.

Priprava podlage: 
Professional Surface 
Installations
Mapeiev distributer: 
Carpet Cushions & 
Supplies Inc.
Mapeiev koordinator: 
Tyler Barton, Mapei Corp. 

IZDELKI MAPEI
Mapelastic 
AquaDefense, 
Mapelastic CI, 
Novoplan 2 Plus, 
Planiseal VS, Primer T, 
Planipatch, Planipatch 

Plus, Ultrabond Eco 360, 
Ultrabond Eco 570, 
Ultrabond Eco 575, 
Ultrabond Eco 711, 
Ultrabond Eco 810, 
Ultrabond Eco 885, 
Ultrabond Eco 985, 
Ultrabond Eco 995, 
Ultraflex 2, Ultraflex LFT, 
Adesilex P10, Tip 1, 
Kerapoxy CQ, Keracaulk,
Keracaulk U, Keracolor S, 
Keracolor U, Ultracolor  
Plus 
 

Med poletnimi počitnicami v letu 
2014 so na Univerzi v Miamiju v  celoti 
prenovili prostore jedilnic. Ko so se 
jeseni študenti vrnili v kampus, jih je 
v Univerzitetnem centru Whitten v 
jedilniških prostorih z novo podobo 
pričakala tudi nova ponudba zdrave 
prehrane.
Pri obnovi so podlago v teh pro-
storih obdelali z izdelki PLANISEAL 
VS, PRIMER T, NOVOPLAN 2 PLUS, 
PLANIPATCH IN PLANIPATCH PLUS. 
Tesnjenje so izvedli z uporabo 
MAPELASTIC-a CI in MAPELASTIC-a 
AQUADEFENSE. V jedilnici Hech-
Stanford so prožne talne obloge vgra-
dili z uporabo lepila ULTRABOND 
ECO 570. V glavnem jedilnem pro-
storu so preprogo položili z lepilom 
ULTRABOND ECO 885, plošče iz vi-
nila v zajtrkovalnem kotičku pa z le-
pilom ULTRABOND ECO 360. Parket 
iz bambusa je bil položen z lepilom 
ULTRABOND ECO 985, ploščice 
iz naravnega kamna pa z lepilom 
ULTRAFLEX 2. Fuge so na koncu za-
polnili z maso KERAPOXY CQ, to je z 
dvokomponentno epoksidno fugir-

no maso z bakteriostatičnim delova-
njem in tehnologijo BioBlock®, ki je 
odporna proti kislinam, se enostav-
no nanaša, odlično čisti in je idealna 
za fugiranje keramičnih ploščic in 
mozaika. 
V vseh jedilnih prostorih so bile za za-
ključno oblogo izbrane keramične plo-
ščice, ki so jih lepili z ULTRAFLEX-om LFT. 
Za fugiranje stenskih oblog iz kera-
mičnih ploščic ter mozaikov na ste-
nah v toaletnih prostorih so uporabili 
maso KERACOLOR U. Vse LVT plošče 
so položili z lepilom ULTRABOND 
ECO 711. V jedilnem kotičku je bila 
za fugiranje uporabljena masa 
ULTRACOLOR PLUS. Pri izdelavi 
ozadja pitnika za vodo so oblogo 
stene s steklenim mozaikom lepili z 
ADESILEX-om P10 ter fugirali z maso 
ULTRACOLOR PLUS. 
Vsi omenjeni izdelki z izjemo MA-
PELASTIC AQUADEFENSE, PLANI-
PATCH, KERAPOXY CQ, ULTRA BOND 
ECO 575 in ULTRACOLOR PLUS, ki so 
na voljo tudi na mednarodnem trgu, 
so narejeni in distribuirani samo na 
tržišču ZDA.

IZBRANE REFERENCE 
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Tesnjenje v 
sanitarijah, 
kopalnicah 
in kuhinjah
VLAGA JE NAJPOGOSTEJŠI VZROK ZA 
PROPADANJE OBJEKTOV. Z NOVIMI 
MATERIALI SO NA VOLJO VSE BOLJŠI 
SISTEMI ZA TESNJENJE PODZEMNIH 
DELOV OBJEKTOV, KOPALNIC, KUHINJ, 
BAZENOV …

Brez dvoma lahko rečemo, da je vlaga ali celo voda naj-
večji »sovražnik« vseh gradbenih konstrukcij. Voda je 
namreč najpogostejši vzrok za propadanje sprva delov 
stavb, pozneje pa tudi celotnih objektov, če teh ne za-
ščitimo z ustreznim tesnjenjem. Človek se ves čas, že od 
prvih zapisov o graditeljstvu, ukvarja tudi s tesnjenjem. 
Z novimi materiali so se razvijali tudi izdelki za tesnjenje 
oz. tesnilni sistemi z različnimi nameni uporabe in načini 
vgradnje. 
Najbolj so vlagi izpostavljeni podzemni deli objektov, torej 
deli, ki so v stiku s terenom. Ustrezno tesnjenje pa je po-
membno tudi za ostale notranje in zunanje prostore, kjer 
je voda oziroma vlaga prisotna najpogosteje, to je v kopal-
nicah, sanitarijah, kuhinjah, plavalnih bazenih in savnah. 

TESNILNI SISTEMI, SKLADNI S STANDARDI
V nadaljevanju na kratko predstavljamo te tesnilne sis-
teme. Natančno jih opredeljuje standard SIST EN 14891 
Tekoče vgrajevani za vodo neprepustni izdelki za upo-
rabo pod keramičnimi ploščicami, lepljenimi z lepili. Ti 
sistemi oz. izdelki se vgrajujejo neposredno pod zaključ-
no oblogo iz keramičnih ploščic ali naravnega kamna 
ter tako pred vlago zaščitijo celoten prerez konstrukcije. 
Sodobna gradnja postavlja v ospredje enostavnost in hi-
trost izvedbe posameznih korakov izvajanja del. Materiali, 
ki se vedno pogosteje uporabljajo za izgradnjo predelnih 
sten – po navadi na osnovi mavca –, so sicer praktični, 
enostavni in hitri za vgradnjo, niso pa odporni na vlago. 
Zato je nujno, da jih v prostorih, kjer lahko pridejo v stik z 
vodo, npr. v sanitarijah in kopalnicah, ustrezno zaščitimo. 
Le z izbiro ustreznega tesnilnega sistema in pravilno vgra-
dnjo bo dosežen namen – zaščitena konstrukcija. 
Mapei ima v svojemu naboru izdelkov za tesnjenje tudi 
širok izbor takšnih, ki so namenjeni za vgradnjo neposre-
dno pod zaključno oblogo iz keramičnih ploščic ali narav-
nega kamna. Tem sistemom je skupno to, da so enostav-
ni za pripravo in vgradnjo. 

MNENJE STROKOVNJAKA
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PRAVILNA PRIPRAVA PODLAGE
Ne glede na izbor izdelka, ki ga bomo uporabili za iz-
vedbo tesnjenja, je pomembno, da pravilno pripravimo 
podlago. Ta mora biti dozorela, čvrsta, suha (preostanek 
vlage v podlagi ne sme presegati 5–6 %), gladka, nare-
jena v ustreznem naklonu in čista. Za obdelavo mavč-
nih in mavčno kartonskih podlag se najprej uporabi 
temeljni premaz na osnovi akrilnih smol PRIMER G, v 
primeru podlage na cementi osnovi pa temeljni premaz 
ECO PRIM GRIP. Posebno pozornost je treba nameni-
ti obdelavi detajlov. Dilatacijske rege v tlaku, delovne 
stike ter stike med talnimi in stenskimi površinami je 
treba zatesniti s tesnilnim trakovi MAPEBAND EASY, ki 
se vgradijo v prvi nanos izdelka za tesnjenje, ali pa s sa-
molepilnimi, tesnilnimi trakovi na osnovi butilne gume 
MAPEBAND BST. Ti so še posebej primerni za lepljenje 
na gladke površine, kot so les, kovina, plastika ali mavčno 
kartonaste plošče. Za tesnjenje prebojev instalacijskih 
cevi se vgradijo manšete MAPEBAND EASY; njihova veli-
kost se izbere v odvisnosti od velikosti cevi. Za odvodnja-
vanje se na mestih odtokov vgradijo namenski odtočni 
odtoki DRAIN VERTICAL ali DRAIN LATERAL. Ne glede 
na tip, vrsto in obliko odtočnega elementa je ključno, da 
vključuje manšeto, s katero je možno zagotoviti 100-od-
stotno tesnjenje stika med osnovnim tesnilnim izdel-
kom in odtočnim elementom. 

TESNILNI SISTEMI, ODVISNI OD PODLAGE OZ. 
NAMENA UPORABE
V odvisnosti od podlage izberemo enega od spodaj nave-
denih izdelkov oz. sistemov: 
 ‐ MAPELASTIC AQUADEFENSE je za uporabo pripravlje-
na tekoča membrana z zelo hitrim sušenjem za tesnje-
nje notranjih in zunanjih površin. Na predhodno pri-
pravljeno podlago se nanaša z valjčkom v dveh slojih v 
skupni debelini pribl. 0,8–1 mm. Čas čakanja med nano-
soma je 1 ura, čas čakanja pred nadgradnjo z zaključno 

oblogo iz keramičnih ploščic pa 4 ure. Preostala vlaga v 
podlagi ne sme presegati 3 %. 

 ‐ MAPELASTIC je zagotovo eden izmed najbolj poznanih 
in prodajno uspešnih Mapeievih izdelkov. Za izvedbo 
tesnilnega sistema je uporabljen že na več kot 350 mili-
jonih m2 površin. Gre za dvokomponentno, visoko pri-
lagodljivo cementno malto za tesnjenje notranjih in 
zunanjih površin. Na predhodno pripravljeno podlago 
se nanaša s kovinsko gladilko v dveh slojih v skupni 
debelini 2  mm. V prvi nanos je priporočljivo vgraditi 
armirno mrežico iz alkalno odpornih, steklenih vlaken. 
Čas čakanja med nanosoma je 4–5 ur, čas čakanja pred 
lepljenjem zaključne obloge je 5 dni. Preostala vlaga v 
podlagi naj ne presega 5 %. 

 ‐ MAPELASTIC TURBO je dvokomponentna, hitro suše-
ča, prožna cementna malta za tesnjenje notranjih in 
zunanjih površin, lahko se nanaša tudi pri nižjih tempe-
raturah in na ne povsem suhe podlage, preostala vlaga 
v podlagi naj ne presega 6 %. Na predhodno pripravlje-
no podlago se nanaša s kovinsko gladilko v dveh slojih v 
skupni debelini 2 mm. Čas čakanja med obema nano-
soma je 1 ura, čas čakanja pred nadgradnjo z zaključno 
oblogo iz keramičnih ploščic pa je 4 ure. 

Ne glede na mesto vgradnje, namembnost prostora in iz-
bor uporabljenega tesnilnega sistema je za njegovo učin-
kovitost, trajnost in uporabnost treba upoštevati navodila 
za vgradnjo ter se izvedbe lotiti dosledno in celovito. Zelo 
pomembno je upoštevati pravilno pripravo podlage ter 
navodila za vgradnjo izdelka in izvedbo detajlov. 
Površine, obdelane s tesnilnim sistemom, morajo biti ve-
dno prekrite, kar pomeni zaključene z oblogo, na primer s 
keramičnimi ploščicami ali naravnim kamnom. Za leplje-
nje predlagamo uporabo izboljšanih cementih lepil razre-
da C2, kot sta na primer lepili KERAFLEX in ULTRALITE. 

Gregor Knez, i. g., Mapei, d. o. o. 

1  beton
2   hitro sušeči cementni estrih 

Topcem
3   hitro sušeča tesnilna membrana 

(2 nanosa) Mapelastic Turbo
4   odtočni element Drain Vertical
5   gumirani tesnilni trak 

Mapeband Easy
6  cementno lepilo Keraflex
7   ploščice iz porcelaniziranega 

gresa
8   epoksidna fugirna masa 

Kerapoxy CQ
9  tesnilna masa Mapesil AC
10  cementno lepilo Keraflex
11  stekleni mozaik
12   epoksidna fugirna masa 

Kerapoxy Design + 
MapeGlitter

SHEMA 1: Tesnjenje in lepljenje ke-
ramičnih ploščic in mozaika v tuših, 
garderobah in kopalnicah.
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MAPEI ZA 
OTROKE V RUSIJI 
IZDELKI ZA 
KONSTRUKCIJSKE 
OJAČITVE, SANACIJA 
BETONSKIH POVRŠIN, 
DEKORATIVNI 
TLAKI, POLAGANJE 
PROŽNIH TALNIH 
OBLOG IN SINTETIČNE 
TRAVE, POLAGANJE 
IN FUGIRANJE 
KERAMIČNIH PLOŠČIC, 
TESNILNI SISTEMI 

»Otroci so vedno veseli, če so lahko 
dejavni. To je za njih zelo koristno, 
zato jih pri tem ne smemo ovirati.« 
S to mislijo znanega češkega vzgo-
jitelja in humanista Jana Amosa 
Comeniusa (1592–1670) se ne bi 
mogli bolj strinjati. Otroci naj živijo 
v prijetnem okolju, ki jim omogoča 
nenehno učenje, šport in varno, zdra-
vo odraščanje. ZAO Mapei, ruska po-
družnica Skupine Mapei, je prav tako 
prispevala k izboljšanju pogojev za 
razvoj otrok. Sodelovali so pri gradnji 
in obnovi ustanov, namenjenih otro-
kom v številnih območjih Rusije. 

ŠOLSKE USTANOVE – VARNO, 
ZDRAVO, USTVARJALNO OKOLJE
Starši želimo biti prepričani, da naši 
otroci hodijo v šolo v varno, zdravo 
in udobno okolje, ki je skladno tako 
z gradbenimi kot tudi zdravstveni-

mi predpisi in standardi. Eden takih 
objektov je tudi moskovska osnovna 
šola za 1100 učencev v stanovanjskem 
naselju nedaleč od središča Moskve. 
Skupna površina stavbe meri dobrih 
29 000 m2. Pri obnovi so sodelovali 
Mapeievi strokovnjaki, ki so svetovali 
pri sanaciji razpok in segregacijskih 
mest v betonu konstrukcijskih ste-
brov in stropov. Sanacija se je izvedla 
z uporabo MAPEGROUT FAST-SET 
R4, ki je izdelan in distribuiran na 
ruskem trgu, ter sanacijsko malto 
MAPEGROUT 430.
Med najbolj navdušujoče ruske pro-
jekte na področju izobraževanja sodi 
srednja šola blizu vasi Letovo nedaleč 
od Moskve. Skupna površina objekta 
je 45 000 m2 in vključuje prostore za 
učenje 1100 učencev, domove za učen-
ce in učitelje, infrastrukturne in uprav-
ne objekte. Izbrani so bili izdelki Mapei 

za odpravo napak v betonskih stebrih 
in stropih z dobavo malt za sanacijo 
betonskih površin MAPEGROUT 430 
in MAPEGROUT FAST-SET R4.
Srednja šola št. 56 v Sankt Peterburgu 
je največja šola v celotni severozaho-
dni regiji. Obsega dve osnovni šoli, 
srednjo in visoko šolo (skupaj 97 ra-
zredov), center z oddelkom za psiho-
logijo in pedagogiko, zdravstveno in 
socialno središče ter počitniško na-
selje. Mapei je sodeloval pri pripravi 
podlage na hodnikih in vgradnji pro-
žnih talnih oblog v telovadnicah z iz-
delki PRIMER G, ULTRAPLAN ECO 20 
in ADESILEX G19.
V elitni zasebni srednji šoli št. 2075 v 
Moskvi je Mapei sodeloval pri izvedbi 
cementno-dekorativnih tlakov ULTRA-
TOP LOFT.

ŠPORTNE POVRŠINE ZA OTROKE 
– BAZENSKI KOMPLEKSI, 
ŠTEVILNA ŠPORTNA IGRIŠČA

Koristi športnih dejavnosti za otroke 
ne moremo nikoli preceniti. Mapei 

SLIKA 1: Športne površine, izdelane v šoli 
93 v Sankt Peterburgu.
SLIKA 2: V H2O rekreacijskem vodnem 
parku v Rostovu na Donu je Mapei dobavil 
izdelke za tesnjenje in polaganje kera-
mične obloge v delu parka, namenjenem 
otrokom.
SLIKA 3: Vrtec v stanovanjskem komple-
ksu Art, kjer so bili uporabljeni Mapeievi 
izdelki za izravnavo tal in vgradnjo kera-
mičnih ploščic.
SLIKA 4: Obnova Mednarodnega otroške-
ga centra Artek. 
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je šoli št. 93 v Sankt Peterburgu pri-
skočil na pomoč pri pripravi pod-
lage in vgradnji novih športnih tal-
nih oblog z uporabo PRIMER-ja G, 
ULTRAPLAN-a ECO, ULTRABOND-a 
ECO VS90 PLUS.
Na srednji šoli na vzhodu Rusije je 
Mapei sodeloval pri prenovi nogo-
metnega igrišča z dobavo dvokom-
ponentnega poliuretanskega lepila 
ULTRABOND TURF 2, ki so ga upo-
rabili za lepljenje oblog iz sintetične 
trave. Gre za socialni projekt v okviru 
programa Gazprom za otroke, ki ga 
vodi rusko podjetje Gazprom za pod-
poro športu in kulturnim dejavno-
stim. Mapei je v okviru tega projekta 
pomagal pri sanaciji okoli 20 športnih 
igrišč v okrožjih Volosovsko, Viborgsko 
in Primorski v Sankt Peter burgu.
Prenovljena sta bila tudi dva športna 
bazenska kompleksa v mestu Rostov 
na Donu. Za prenovo so bili upora-
bljeni izdelki za pripravo podlage, iz-
vedbo tesnjenja, lepljenja keramičnih 
ploščic in fugiranja – PLANICRETE, 
MAPELASTIC, PLANISEAL 88, MAPE-
BAND, ADESILEX T SUPER, KERA-
CRETE in ULTRACOLOR PLUS.
Vodni park H2O je eden najpriljublje-
nejših krajev za rekreacijo otrok in nji-
hovih staršev v mestu Rostov. 
Vključuje številne bazene, vodne to-
bogane, kopeli in savne, vodne bare in 
kavarne. Mapei je sodeloval pri dobavi 
tesnilnega sistema ter izdelkov za 
vgradnjo keramičnih ploščic na ob-
močju bazenskega kompleksa, ki je 
namenjen otrokom. V ta namen so 

uporabili izdelke PLANICRETE, MAPE-
LASTIC, PLANISEAL 88, MAPE BAND, 
ADESILEX T SUPER, KERA CRETE, 
ULTRACOLOR PLUS, ADE SILEX P10, 
ISOLASTIC in ADESILEX P9.

VRTCI – DOMAČNO OKOLJE, 
ODLIČNI POGOJI ZA UČENJE, 
USTVARJANJE, ZABAVO IN 
POČITEK

Glavni izziv pri gradnji vrtcev je vse-
kakor zagotavljanje idealnih pogo-
jev tako za počitek, zabavo kot tudi 
za izobraževanje. Vse te zahteve so 
upoštevali tudi pri gradnji vrtca v sta-
novanjskem kompleksu Art v mestu 
Krasnogorsk, nedaleč od Moskve. 
Gradnja vrtca je bil ustvarjalni projekt 
z izvirnimi arhitekturnimi in obliko-
valskimi rešitvami. Kompleks obsega 
prostorne igralnice, bazen, športne in 
koncertne dvorane ter prijetne sobe 
za počitek, ki zagotavljajo prijetno 
domačnost okolja.
Mapei je pri projektu sodeloval pri 
dobavi celotnega sistema za izved-
bo bazena, in sicer z izdelki TOP-
CEM PRONTO, NIVOPLAN PLUS in 
PLANICRETE za pripravo podlage 
ter MAPEFILL za izvedbo sidranja. 
Sistem tesnjenja pa je bil izveden 
z izdelki IDROSTOP, MAPELASTIC, 
MAPEBAND in MAPENET 150, leplje-
nje in fugiranje zaključne obloge pa 
z lepilom KERACRETE, fugirno maso 
ULTRACOLOR PLUS in tesnilno maso 
MAPESIL AC. 
Pri gradnji vrtca v stanovanjskem 
kompleksu GREENLandia v Sankt 

Peter burgu je bil izdelek Mapei upo-
rabljen pri pripravi podlage, z do-
bavo izravnalne mase ULTRAPLAN 
ECO 20.

CENTER ZA OTROKE
ZAO Mapei je sodeloval tudi pri ob-
novi stavb Mednarodnega otroške-
ga centra Artek, ki je na južni obali 
Krima, v vasi Gurzuf. V preteklosti je 
bil to najbolj znan sovjetski pionirski 
center in simbol njihove pionirske 
organizacije. Prenova stavbe zago-
tavlja večje udobje otrok, ki prebiva-
jo v centru. V postopku prenove so 
za tesnjenje uporabili MAPELASTIC, 
MAPEGROUT THIXOTROPIC za popra-
vilo betonskih površin, MAPEFER  1K 
za protikorozivno zaščito jeklene 
armature, MAPEFILL za sidranje in 
ULTRACOLOR PLUS za fugiranje 
ploščic.

SOLIDARNOSTNI PROJEKTI
Poleg sodelovanja pri obnovah otro-
ških šol, vrtcev, športnih in zabavnih 
objektov ZAO Mapei namenja veliko 
pozornosti tudi solidarnostnim pro-
jektom, vključno s pomočjo otro-
škim centrom in velikim družinam 
s slabšim socialnim položajem po 
vsej Rusiji. Ruska podružnica skupi-
ne Mapei je tako podarila brezplačen 
material za gradnjo vrtca v Stupinu 
ter za štiri vrtce in sirotišnico v mo-
skovski regiji. 
Skrb za obnovo vrtcev, šol, otroških 
bolnišnic, športnih objektov in gleda-
lišč, ki otrokom zagotovijo udobnejše 
in varnejše okolje, v katerem preživlja-
jo svoj čas, lahko najmlajšim najbolj 
pomaga občutiti prijaznost in skrb ter 
jim da polet pri uspešnem razvoju. 
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OSNOVNA ŠOLA LAVRICA 
LAVRICA, SLOVENIJA

TEHNIČNI PODATKI
Čas izvedbe: julij–av-
gust 2015
Investitor: Občina 
Škofljica
Projektant: Styria 
arhitektura, d. o. o., David 
Mišič, u. d. i. a.
Glavni izvajalec del: CGP  

Novo mesto, d. d. 
Vodja projekta: Rudi 
Mraz 
Izvajalec opisanih del: 
DM Projekti, d. o. o., 
Damjan Bizjak 
Mapeiev koordinator: 
Gregor Knez, i. g.

IZDELKI POLYGLAS 
(Podjetje Polyglass je 
del Skupine Mapei)
Polyprimer HP 
Professional, Polyvap 
SA, Mapeplan T B 18, 
Mapeplan pločevina, 
Mapeplan T Cleaner

Poleti 2015 je vrata odprla nova šola 
na Lavrici. Arhitekturno je to zelo 
zanimiv objekt, ki ga kot celoto se-
stavljajo štirje med seboj povezani 
sklopi, od katerih sta dva namenjena 
pouku. V enem od sklopov sta knji-
žnica in uprava, v četrtem pa telova-
dnica. Šola se razprostira na površini 
3400 m2. 

RAVNA STREHA S STREŠNO 
MEMBRANO TPO
Objekt je zasnovan kot armiranobe-
tonska konstrukcija z ravno streho, 
na vrhu je zaključena z lesenimi, le-
pljenimi nosilci. Pri izdelavi strehe 
je s svojimi rešitvami sodeloval tudi 
Mapei. Po projektu je bila izbrana rav-
na streha s strešno membrano TPO, 
zaščitena z nasutjem.
Na leseno strešno konstrukcijo je 
bila najprej položena samolepilna 
bitumenska parna zapora debeli-
ne 2 mm z vmesnim slojem iz alu-
minija POLYVAP SA. Predhodno 
je bil na konstrukcijo nanesen te-

meljni premaz POLYPRIMER HP 
PROFESSIONAL. Ta zagotavlja kako-
vostnejši oprijem bitumenske parne 
zapore na leseno podlago. Kot toplo-
tna izolacija je na strehi vgrajena mi-
neralna volna debeline 20 cm. 

MEMBRANA MAPEPLAN – 
TRAJNA KRITINA
Za strešno kritino je bila uporablje-
na hidroizolacijska membrana za 
ravne, balastne strehe iz poliolefina 
debeline 1,8 mm MAPEPLAN T B 18. 
Odlikujeta jo visoka kakovost in 

 dolga življenjska doba, proizvede-
na pa je iz surovin, ki jih jo možno 
vnovič predelati, reciklirati. Ob vgra-
dnji se stiki varijo z namenskimi na-
pravami na vroč zrak. Za izdelavo 
zaključkov in obrob se uporablja 
namenska pločevina MAPEPLAN T, 
ki je površinsko obdelana tako, da 
se z varjenjem z vročim zrakom 
zagotovi potreben oprijem folije 
MAPEPLAN  T  B. Hidroizolacijska 
membrana je bila zaščitena s fil-
cem, nanj pa je bil kot zaključni sloj 
strehe nasut prodec. 
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Priprava 
podlage za 
polaganje 
zaključnih 
oblog v 
vrtcih, šolah 
in univerzah
ECO LINIJA IN UČINKOVITE REŠITVE 
ZA KRATKE ROKE IZVEDB

Pri odločanju o tem, katere izdelke bomo uporabili pri 
izvedbi obnov v vrtcih, šolah in na univerzah, je osnovno 
vodilo – naj bodo uporabnikom in izvajalcem prijazni. V 
prostorih teh objektov je zelo veliko otrok oz. mladih lju-
di, zato je uporaba eko izdelkov zelo pomembna. Mapei 
že vrsto let veliko pozornosti namenja razvoju izdelkov 
pod skupnim imenom ECO linija. Obnova stavb ali delov 
objektov izobraževalnih ustanov ponavadi poteka v času 
poletnih počitnic, zato so zaradi omejenega časa zahte-
vani hitro sušeči materiali, ki omogočajo hitro izvedbo 
del. 

ŽIVLJENJSKI KROG  
IZDELKOV  

MAPEI

Naravni viri Surovine

Recikliranje

Odpadki

Uporaba in 
vzdrževanje

Vgradnja

Proizvodnja

Predelava

LCA
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KAKOVOSTNA PRIPRAVA PODLAGE
Zaradi velike pohodne obremenitve so zaključne talne 
obloge pogosteje potrebne obnove. Najprej je treba na-
rediti oceno stanja. Pomembno je zagotoviti čvrsto, suho 
in odprašeno podlago, ki omogoča nadgradnjo z nadalj-
njimi sloji. Kakovostna podlaga je torej prvi korak na poti k 
dobremu končnemu rezultatu. 

HITRO SUŠEČI ESTRIHI
Za zamenjavo obstoječih nosilnih slojev Mapei ponu-
ja rešitev z vezivi za hitro sušeče estrihe – MAPECEM in 
TOPCEM oz. že pripravljeni mešanici MAPECEM PRONTO 
in TOPCEM PRONTO. To so izdelki z visokimi mehanskimi 
lastnostmi ter zelo kratkimi časi sušenja. Talno oblogo lah-
ko na estrih, pripravljen s TOPCEM ali TOPCEM PRONTO, 
položimo že po štirih dneh. Preostala vlaga estriha bo (50 % 
RZV in 23 °C) pod 2 CM % , kar je zgornja meja vlažnosti za 
polaganje zaključnih oblog. TOPCEM PRONTO je skladen 
s standardom 13813 glede mehanske trdnosti, klasificiran 
kot CT-C30-F6-A1fl s tlačno trdnostjo prek 30 N/mm2.

TEMELJNI PREMAZ IN IZRAVNAVA PODLAGE
Pred izravnavo podlage uporabimo temeljni premaz za 
izboljšanja sprijemnih trdnosti nadgrajenih slojev. ECO 
PRIM T je premaz brez topil in s hitrim strjevanjem ter z 
nizko emisijo hlapnih organskih sestavin (HOS). Primeren 
je za notranje talne površine. Njegova uporaba se pripo-
roča za elastične in tekstilne talne obloge na podlagah, 
ki vsebujejo ostanke starih lepil. Sledi izravnava podlage s 
samorazlivno, hitro vezočo izravnalno maso ULTRAPLAN 
ECO ali ULTRAPLAN. 
Prožne talne obloge (PVC, guma, linolej, pluta) pogosto 
ustrezajo vsem zahtevam glede odpornosti na obrabo, 
izboljšanja zvočne izolativnosti, vodoodpornosti ter eno-
stavnosti čiščenja in vzdrževanja. Prav zato so pogosto 
uporabljene v vrtcih, šolah in podobnih javnih prostorih. 
Z razvojem prožnih talnih oblog so se spremenili tudi spre-
mljajoči materiali za pripravo podlage in lepljenje. Estrih in 
izravnalne mase pod prožnimi talnimi oblogami morajo 
biti še posebej odporni na obrabo in točkovne obremeni-
tve, saj prožne talne obloge, v nasprotju s keramičnimi tal-
nimi oblogami, obremenitve ne porazdelijo enakomerno 
po celotni površini. 
Za lepljenje prožnih talnih oblog v prostorih, kjer se giblje 
veliko ljudi (jedilnice, hodniki, predavalnice) uporabimo 
lepilo ULTRABOND ECO V4 SP. 

PVC-OBLOGE 
PVC obloga je protibakterijska, protistatična in tako 
primerna tudi za posameznike, nagnjene k alergijam. 
Izjemno je odporna na obrabo in umazanijo, hkrati pa 
enostavna za vzdrževanje. 

OBLOGE IZ GUME
Obloge iz gume so izdelane iz sintetičnega ali naravne-
ga kavčuka, ki se mu dodajajo mineralna polnila, različni 
dodatki in pigmenti. Lahko imajo gladko ali  strukturirano 
površino, so elastične in ob dobri zvočni izolativnosti za-
gotavljajo udobno hojo. Najpogosteje se uporabljajo v 
stanovanjskih prostorih in javnih objektih, kot so vrtci, šole 
in športnorekreacijska središča. 

NARAVNI MATERIAL LINOLEJ 
Linolej je popolnoma naraven material in tudi zato dele-
žen vedno večje pozornosti. Narejen je iz polimeriziranega 
lanenega olja, lesne in plutovinaste moke, naravnih polnil 
in smol ter naravnih barvnih pigmetnov. Zaradi ekološke 
sestave, higienske neoporečnosti ter enostavnosti čišče-
nja in vzdrževanja je tudi linolej zelo pogosto uporabljena 
talna obloga v vrtcih, šolah in bolnišnicah. 

NOVA OBLOGA IZ GUME NA OBSTOJEČO IZ 
KERAMIČNIH PLOŠČIC
V primeru, da je zaključna obloga iz keramičnih ploščic 
dobro sprijeta s podlago, se pri prenovi lahko odločimo za 
nadgradnjo neposredno na staro oblogo. Tako skrajšamo 
čas izvedbe in pocenimo obnovo, saj odstranjevanje sta-
re zaključne obloge ni potrebno. Površino je treba pred 
vgradnjo izravnalne mase obdelati z NIVORAPID-om, pri-
pravljenim z LATEX-om PLUS. S tem zagotovimo kakovo-
sten oprijem izravnalne mase ULTRAPLAN ECO. To je hi-
tro vezoča, samorazlivna masa, za izravnavo podlag pred 
nadgradnjo s talnimi oblogami, torej tudi gume. Za leplje-
nje lahko uporabimo ekološko univerzalno lepilo v vodni 
disperziji ULTRABOND ECO VS 90. Na stopniščih, kjer je 
hitra izvedba del še posebej pomembna, pa uporabimo 
univerzalno kontaktno neoprensko lepilo ADESILEX VZ.

LESENE TALNE OBLOGE
V učilnice in predavalnice se spet vračajo zaključne talne 
obloge iz lesa v obliki lamelnega, lam in klasičnega parke-
ta, montažnih lesnih panelov ter večslojnega izgotovlje-
nega parketa. Kljub nekoliko višji ceni pri odločitvi prepri-
ča njihov naravni izvor in s tem povezane prednosti glede 
zdravstvene neoporečnosti ter trajnosti. Dodatni atributi 
so nezahtevno vzdrževanje, dobra toplotna in zvočna izo-
lacija ter njihov izgled, ki daje toplino in domačnost pro-
storu. Poleg tega gre za naravno obnovljive obloge, ki jih 
je možno večkrat osvežiti in v primeru odstranitve ali za-
menjave brez težav reciklirati. 

SLIKA 2: Prožne talne obloge pogosto ustrezajo vsem zahtevam 
glede odpornosti na uporabo, izboljšanje izolativnosti prostora, 
vodoodpornosti ter enostavnosti čiščenja in vzdrževanja.
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POLAGANJE PARKETA 
Pred polaganjem parketa mora objekt imeti že vgrajeno 
stavbno pohištvo, izvedeno toplotno izolacijo, stene pro-
storov, v katerih se dela izvajajo, pa morajo imeti izveden 
končni omet. Priporočljivo je, da je pred polaganjem tal-
nih oblog zaključena tudi prva faza slikopleskarskih del. 
Ključnega pomena pred nadgradnjo z lesenimi talnimi 
oblogami sta dozorelost estriha in njegova osušitev do 
naravne preostale vlage. To je pogosto težko dosegljiv po-
goj, saj se objekti na zahtevo investitorja gradijo zelo hitro 
in vgrajeni gradbeni materiali nimajo časa, da bi dozoreli 
in se osušili do naravne preostale vlage. 
Lastnosti podlage, ki se nadgrajuje z lesenimi talnimi 
oblogami: 
 ‐ biti mora ravna, čvrsta, suha in čista, brez cementne 
skorjice, nerazpokana in pravilno dilatirana

 ‐ obvezno mora imeti izvedeno ustrezno hidroizolacijo
 ‐ biti mora toplotno izolirana v skladu z zahtevami grad-
bene fizike.

Za reševanje neravnin je Mapei razvil hitro sušeče samo-
razlivne izravnalne mase, ki so pohodne že tri ure po vgra-
dnji. Za neravnine do 10 mm priporočamo izravnalni masi 
ULTRAPLAN ali ULTRAPLAN ECO, za izravnave do 30 mm 
pa ULTRAPLAN MAXI. Treba je poudariti, da se izravna-
vanje podlage s samorazlivnimi izravnalnimi masami ne 
priporoča v primeru podlag s previsoko preostalo vlago. 
Samorazlivne izravnalne mase se nadgrajuje šele takrat, 
ko je dosežena z normativi določena vlažnost oz. po iz-
vedbi temeljnega parozapornega premaza.

PREOSTANEK IN ZAPIRANJE VLAGE V PODLAGI 
V skladu s standardi je najvišja dovoljena vlaga v podla-
gi, ki se oblaga s prožnimi talnimi oblogami ali parketom, 
omejena na 2 CM % oz. na 1,8 CM %, kadar gre za podlage 
z vgrajenim talnim gretjem. Za določitev preostale vlage 
v podlagi je najbolj primerna metoda merjenja po karbi-
dni (CM) metodi. V primeru previsoke vlage v podlagi se 
najpogosteje uporablja tehnologija zapiranja preostale 

1  estrih Topcem Pronto
2  temeljni premaz Primer G
3   izravnalna masa 

Ultraplan Eco 20
4   lepilo Ultrabond Eco V4 SP
5  PVC talna obloga

SHEMA 1: Sistem za vgradnjo oblog iz 
PVC-ja.
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1  betonska podlaga
2  temeljni premaz Primer G
3   samorazlivna izravnalna masa 

Ultraplan Eco
4   lepilo Ultrabond Eco V4 SP 

Fiber
5  talna obloga iz gume

SHEMA 2: Prikaz sistema z zaključno 
oblogo iz gume v igralnici vrtca.
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MNENJE STROKOVNJAKA

vlage. Za ta namen se praviloma uporabljajo epoksidni 
ali poliuretanski zaporni premazi. Priporočamo premaze 
brez vsebnosti topil, kot npr. epoksidni temeljni premaz 
PRIMER MF ali poliuretanski temeljni premaz ECO PRIM 
PU 1K, ki vsebuje 100 % suhe snovi in ima izjemno nizko 
emisijo hlapnih organskih spojin (HOS).

TRDNOST PODLAGE
Priporočena tlačna trdnost podlage, ki se nadgrajuje z 
lesenimi talnimi oblogami, je vsaj 25 N/mm2, minimalna 
gostota cementnega estriha pa 2100 kg/m3; pri tem mora 
biti struktura estriha po celi debelini enaka. Površina pod-
lage mora imeti enakomerno strukturo brez prisotnosti 
cementne skorjice. Če določeni deli estriha ne izkazujejo 
ustreznega stanja, je potrebno pomanjkljivosti odpraviti. 

VPOJNOST PODLAGE IN HRAPAVOST POVRŠINE 
ESTRIHA
Pred polaganjem talnih oblog moramo zagotoviti ustre-
zno gladkost podlage, ki je odvisna od vrste obloge. 
Porozne (vpojne) cementne podlage je treba pred nano-
som izravnalne mase premazati z ustreznim sprijemnim 
temeljnim premazom, kot je npr. PRIMER G. Slabo vpoj-
ne podlage, kot so npr. terazzo, kamen, stare keramične 
ploščice, ali nevpojne podlage, kot so npr. stari epoksidni 
tlaki, in podlage z ostankom starih, s podlago dobro spri-
jetih lepil, je treba premazati z ustreznim premazom za 
nevpojne površine ECO PRIM T. 

POLIURETANSKA TRAJNO ELASTIČNA LEPILA
Zaradi težav, ki so jih imeli parketarji pri vgradnji gotove-
ga lakiranega parketa (težave s čiščenjem ostankov lepil 
s površine lakiranega parketa) kot tudi težav z naravnimi 
deformacijami masivnega parketa večjih dimenzij (zaradi 
neustreznih klimatskih razmer), so se na tržišču pojavila 
trajno elastična lepila na osnovi poliuretana, kot je npr. 
ULTRABOND P990 1K, ki imajo izboljšane fizikalne lastno-
sti, se lažje očistijo s površine parketa in so v ekološkem 
pogledu veliko bolj sprejemljiva. 
Poliuretanska lepila, ki jih razvrščamo med enokompo-
nentna trajno elastična lepila z izjemno razteznostjo, so:
 ‐ primerna za lepljenje vseh vrst lesenih talnih oblog

 ‐ pri reakciji z zračno vlago tvorijo trajno elastičen spoj, ki 
je odporen na vse razmere v prostoru

 ‐ veliko bolj praktična kot dvokomponentna epoksi-po-
liuretanska lepila zaradi enostavnega odstranjevanja z 
rok in s površine lakiranega parketa

 ‐ bolj ekonomična v primerjavi z epoksi-poliuretanskimi 
lepili (poraba je manjša za približno 30 %). 

Lepila nove generacije z izjemno nizko emisijo hlapnih 
organskih spojin (HOS) izpolnjujejo zahteve ekoloških 
standardov GEV EMICODE EC1 PLUS. Ta lepila zaradi vseh 
navedenih prednosti postajajo vse pogosteje prvi izbor.

LEPILA ZA LESENE TALNE OBLOGE NA OSNOVI 
MODIFICIRANEGA SILANA
Trenutno so najbolj aktualna enokomponentna lepila za 
lesene obloge, ki se utrjujejo v stiku z zračno vlago. Gre 
za lepila brez vsebnosti izocianata in topil ter so ekolo-
ško neoporečna. Ne ogrožajo zdravja izvajalcev del ter ne 
vplivajo na kakovost bivanja v prostoru, zaradi nizke visko-
znosti pa se enostavno nanašajo na podlago. Primerna so 
za lepljenje vseh vrst parketa. Glede na vrste parketa in 
različna področja uporabe proizvajalci ponujajo različne 
tipe lepil na osnovi modificiranega silana. Nekatera lepila 
se priporočajo za lepljenje večslojnega parketa različnih 
zaključnih obdelav in masivnega parketa srednjih dimen-
zij, kot je npr. ULTRABOND ECO S948 1K, spet druga za 
lepljenje vseh vrst parketa – ULTRABOND ECO S968 1K. 
Razvita so tudi specialna lepila na osnovi modificirane-
ga silana, ki omogočajo lepljenje dimenzijsko obstojnih 
lesnih vrst na zunanjih površinah, kot npr. ULTRABOND 
S965 1K.
Prednost lepil na osnovi silana je lažja izvedba in enostav-
nejše nanašanje na podlago, tudi pri nižjih temperaturah. 
Imajo močan oprijem na različne vrste podlag, zaradi če-
sar so lahko široko uporabna. Na površini teh lepil se ne 
tvorijo mehurčki, kot je to značilno za poliuretanska lepi-
la. Zato so primerna tudi za lepljenje parketa z lakiranim 
hrbtiščem. Ta lepila ne vsebujejo prostega izocianata, kar 
omogoča, da se prodajajo v embalaži, na kateri ne bomo 
našli nobenih etiket z varnostnimi opozorili. 

SLIKA 3: Zaključna obloga iz linoleja, položena na predhodno 
izravnano podlago z uporabo samorazlivne izravnalne mase 
ULTRAPLAN ECO (vrtec Mirabello kindergarten, Cantu, Italija).
SLIKA 4: Lesene talne obloge odlikujejo lastnosti, kot so nezah-
tevno vzdrževanje, dobre toplotno in zvočno izolacijske lastnosti 
ter njihov izgled, ki daje toplino in domačnost vsakemu bivalnemu 
prostoru.
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Nika Matul, u. d. i. v. k. i., Mapei, d. o. o.

SLIKI 5 in 6: Nanos zaključnega 
sloja MAPECOAT TNS FINISH 1 na 
šolskem igrišču ter končen izgled 
igrišča.

zaradi česar je polaganje folije MAPECOMFORT zelo eno-
stavno. Po zaključeni vezavi lepila se na površino nanese 
dvokomponentni epoksidni temeljni premaz v vodni dis-
perziji MAPECOAT I 600 W, ki zagotavlja ustrezno impre-
gnacijo površine in s tem omogoči oprijem nadaljnjih slo-
jev. Dela nadaljujemo z nanosom MAPECOAT TNS GREY 
BASE COAT-a. To je elastični temeljni premaz na osnovi 
akrilnih smol, granul reciklirane gume in izbranih polnil v 
vodni disperziji za pripravo in izravnavo površin pred na-
nosom barvnih zaključnih premazov.
Pri izvedbi večnamenskih športnih površin (igrišča za 
košarko, tenis, odbojko, mali nogomet, rokomet) dela 
zaključimo z 2- do 3-kratnim nanosom zaključnega sloja 
MAPECOAT TNS FINISH 1 v predvidenem barvnem od-
tenku. S tem dobimo enotno, rahlo hrapavo površino z 
vrhunskim udobjem pri igri ter odlične igralne lastnosti 
– popoln odboj žoge, hitro in varno spreminjanje smeri 
igre ter ustrezno razmerje med stabilnostjo in drsnostjo 
površine. 
Zunanje igralne površine vrtcev je treba prilagoditi naj-
mlajšim uporabnikom. Barvni premaz MAPECOAT TNS 
FINISH 1 nadgradimo s premazom MAPECOAT TNS 
COLOR, ki vsebuje polnila manjših granulacij. Tako konč-
na površina pridobi bolj gladko, a še vedno protidrsno 
strukturo. Na tak način izvedene zunanje terase in igrišča 
otroških vrtcev niso le atraktivnega videza, temveč hkrati 
tudi elastična, kar zagotavlja udobje pri hoji, ob morebi-
tnih padcih pa zmanjšuje tveganje za nastanek poškodb.

ŠIROK NABOR KAKOVOSTNIH REŠITEV ZA 
VGRADNJO TALNIH OBLOG
Mapei ponuja širok nabor zdravju prijaznih izdelkov, ki 
omogočajo kakovostno izvedbo talnih oblog. Tudi v 
prostorih, kjer se varujejo in izobražujejo naši najmlajši. 
Skrb za zdravo in varno okolje je vedno na prvem mestu. 
Prožne talne obloge iz PVC in gume so zelo odporne na 
obrabo, vodotesne ter enostavne za čiščenje in vzdrževa-
nje. V prostorih, kjer pogoji in uporaba omogočajo izbor 
obloge iz naravnih materialov, lahko izbiramo med lino-
lejem in lesenimi talnimi oblogami. Ne glede na to, za ka-
kšno vrsto talne obloge se bomo odločili, Mapei ponuja 
širok nabor ustreznih rešitev za pripravo podlage ter ve-
zne materiale, ki ščitijo zdravje uporabnikov ter prispevajo 
h kakovosti vseh na novo vgrajenih talnih oblog. 

EKOLOŠKI KRITERIJI SO IZJEMNO POMEMBNI 
Izvedba parketarskih del je fizično precej naporno in zah-
tevno delo. Snovi, ki najbolj vplivajo na zdravje izvajalcev, 
so hlapne organske spojine (HOS), ki izhlapevajo iz mate-
rialov, s katerimi so v vsakodnevnem stiku. Te spojine hla-
pijo iz materialov tudi več let po vgradnji, zato so nevarne 
tudi za uporabnike prostorov. Zato je pomembno, da so 
materiali, ki se vgrajujejo, ekološko sprejemljivi in ne vse-
bujejo organskih spojin, ki vplivajo na zdravje ljudi. Mapei 
zato razvija izdelke, ki so skladni z vsemi standardi za za-
ščito zdravja ljudi in okolja, s svojo kakovostjo pa zadovolji-
jo vse, tudi najstrožje zahteve projektantov, investitorjev in 
končnih uporabnikov.

SISTEMI ŠPORTNIH TALNIH OBLOG MAPECOAT TNS
Igrišča in športne površine so del vsakega vrtca in šole. 
Dinamična in ustvarjalna igra je bistvena za učenje mla-
dih, saj ustvarja priložnosti, da postanejo fizično dejavni, 
ter hkrati pripomore k razvoju osebnosti in samopodobe. 
Poskrbeti pa je treba tudi za primerno varnost in zašči-
to zdravja. Zunanje talne površine morajo biti zasnovane 
tako, da zagotavljajo višjo raven varnosti pri igri in izvedbi 
različnih športnih dejavnosti.
Sistema, ki omogočata vrhunsko udobje pri igri, odlične 
igralne lastnosti, odlično razmerje med stabilnostjo in 
drsnostjo površine, kar zmanjšuje tveganje za nastanek 
poškodb, sta Mapecoat TNS Comfort in Mapecoat TNS 
Multisport Comfort.

MAPECOAT TNS MULTISPORT COMFORT je več-
slojni visoko elastičen sistem na osnovi akrilnih smol 
v vodni disperziji, izveden v kombinaciji s podlogo iz 
folije na osnovi gume za izvedbo notranjih in zunanjih 
večnamenskih športnih površin.

MULTISPORT COMFORT je tlak za varno in brezskrb-
no igro otrok.

Sistem ima visoko odpornost proti obrabi, UV-žarkom in 
različnim vremenskim vplivom. Visoko udobje tlaka za-
gotavlja posebna, 4 mm debela folija iz reciklirane gume 
MAPECOMFORT, ki jo na površino cementnega estriha 
prilepimo z dvokomponentnim epoksi poliuretanskim 
lepilom za lepljenje prožnih oblog ADESILEX G19. Lepilo 
ima izjemne obdelovalne lastnosti in zelo dolg odprti čas, 
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VRTEC SONČEK 
ŽUŽEMBERK, SLOVENIJA

TEHNIČNI PODATKI
Čas izvedbe: oktober 
–november 2018
Investitor: Občina 
Žužemberk

Izvajalec polagalskih 
del: Parketarstvo  
Novak, d. o. o.
Mapeiev koordinator: 
Gregor Kokalj, i. g.

IZDELKI MAPEI
Eporip, Eco Prim PU 1K, 
Eco Prim T Plus, Quarzo, 
Ultraplan, Ultrabond Eco 
V4SP, Ultrabond P913 2K

Žužemberk je od poletja 2018 bo-
gatejši za nov vrtec, ki se nahaja ob 
tamkajšnji osnovni šoli. Gre za 9-od-
delčni vrtec, ki je eden najsodobnej-
ših v okolici. Prostori so zelo svetli in 
za 10 odstotkov prostornejši, kot do-
ločajo normativi. Prepričani smo, da 
se tako otroci in kot tudi zaposleni v 
njem dobro počutijo. 
Mapei je skupaj s Parketarstvom 
Novak sodeloval pri zaključnih delih s 
sistemi za pripravo podlage in leplje-
nje prožnih ter lesenih zaključnih tal-
nih oblog v skupni površini 1300 m2. 
Na estrihu so se pojavile razpoke, ki 
jih je bilo treba sanirati. Na poglo-
bljeno vzdolžno razpoko so naredili 
prečne zareze, vanje vstavili kovin-
ske moznike in zalili z namensko 
dvokomponentno epoksidno smolo 
EPORIP. Še svež nanos so z name-
nom poznejšega oprijema izravnalne 
mase posuli s suhim kremenčevim 
peskom QUARZO 0,9. 
Na cementni estrih, ki je imel previso-
ko vlago za polaganje parketa, so na-
nesli enokomponentni poliuretanski 
premaz ECO PRIM PU 1K. Premaz, ki 
je bil izveden v dveh slojih, zapira do 
5 CM % vlage v podlagi. Ko se posuši, 
tvori trdo zaključno plast. Odlikuje ga 
zelo nizek izpust hlapnih organskih 
spojin (HOS).
Pred nadgradnjo z izravnalno maso 

ULTRAPLAN se je na obstoječo par-
no zaporo nanesel disperzijski pre-
maz ECO PRIM T PLUS, da so zago-
tovili potreben oprijem na nevpojno 
podlago. 
Za glajenje podlage so upora-
bili cementno izravnalno maso 
ULTRAPLAN, hitro vezočo, samora-
zlivno izravnalno maso za notranje 
talne površine (za nanose od 1 do 
10  mm). Primerna je za oblaganje 
z vsemi vrstami zaključnih talnih 
oblog, kjer je zahtevana visoka od-
pornost na mehanske obremenitve.
Na tako pripravljeno podlago so po-
ložili izgotovljeni parket in elastič-
no talno oblogo – gumo v ploščah. 
Mapeieva tehnična služba je za le-
pljenje talne obloge iz gume predla-
gala uporabo disperzijskega lepila 

ULTRABOND V4 SP. Univerzalno lepi-
lo v vodni disperziji ima izredno nizko 
emisijo hlapnih organskih sestavin in 
dolg odprti čas. Uporablja se za leplje-
nje vinilnih, poliolefinskih in gume-
nih talnih oblog. Izgotovljeni parket 
je bil vgrajen z uporabo dvokompo-
nentnega epoksidno-poliuretanske-
ga lepila ULTRABOND P913 2K. To le-
pilo se uporablja za lepljenje lam par-
keta, lamel, masivnega lesa in vseh 
vrst izgotovljenih večslojnih lesenih 
talnih oblog. 
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BIOMEDICINSKO SREDIŠČE UNIVERZE LUDWIG-MAXIMILIANS
MÜNCHEN, NEMČIJA 

TEHNIČNI PODATKI
Leto izgradnje: 
2012–2014
Projektant: K9 
Architekten, Borgards. 
Lösch. Piribauer, Freiburg
Čas izvedbe del: 
2012–2014
Mapeievo posredova-
nje: dobava izdelkov za 
pripravo podlag in vgra-
dnjo homogenih vinilnih 
talnih oblog ter linoleja 
Vodenje del: Ernst² 
Architekten GbR, 
München

Naročnik: 
Freistaat Bayern 
Staatsministerium 
für Wissenschaft, 
Forschung; Staatliche 
Bauamt München 2
Vgradnja oblog: Harry 
Brost Raumausstatter, 
Zerbst / Anhalt
Vgrajeni materiali: PVC 
in linolej
Mapejev distributer: 
McDonalds Flooring 
Accessories
Mapeievi koordinatorji: 
Lothar Jacob, Harald 

Bott, Stefan Eimer in 
Günther Hermann, 
Mapei GmbH (Nemčija)

IZDELKI MAPEI
Aquacol T, Adesilex LP, 
Nivorapid, Primer G, 
Topcem Pronto, 
Planipatch, Ultraplan 
Eco, Ultraplan Eco 380, 
Eco Prim PU 1K Turbo, 
Ultrabond Eco V4 SP, 
Ultrabond Eco 380 
 

Biomedicinsko središče Univerze 
Ludwig-Maximilians v Münchnu na 
svojih 18 000 m2 površine ponuja odli-
čne možnosti za raziskovanje in pou-
čevanje biomedicine. 
Celoten kompleks je strnjen, a isto-
časno zračen in prehoden. Veliko po-
zornosti so namenili izbiri ekoloških 
materialov. Vgradnja tlakov je bila 
zaradi obsežnega objekta, zahtevani 
veliki mehanski trdnosti in kratkih iz-
vedbenih rokov svojevrsten izziv. Za 
približno 13 500 m2 pohodnih površin 
v laboratorijih so izbrali vinilno oblo-
go, za 5900 m2 po hodnikih in v pisar-
nah pa linolej. 
Podlage so najprej obdelali s temelj-
nim sprijemnim premazom na osno-
vi sintetičnih smol v vodni disperziji 
PRIMER G, ki ima zelo nizko vsebnost 
hlapnih organskih spojin (HOS). Za 
površinsko utrditev estrihov, proti-
prašno obdelavo podlag in zaščito 
pred odvečno vlago so uporabili eno-
komponentni poliuretanski premaz 

ECO PRIM PU 1K TURBO z zelo nizko 
vsebnostjo hlapnih organskih spojin 
in dvokomponentni epoksidni pre-
maz brez topil PRIMER MF.
Za boljši oprijem so nato nanesli še 
akrilni vezni premaz ECO PRIM T, ki 
je brez topil in prav tako z zelo nizko 
vsebnostjo hlapnih organskih spojin. 
Podlage so izravnali z ULTRAPLAN-om  
ECO, izdelkom z zelo nizko vsebno-
stjo hlapnih organskih spojin, ki je 
idealen za izravnavanje in uravnava-
nje višinskih razlik v debelini od 1 do 
10 mm na novih ali obstoječih podla-
gah. Talna obloga se lahko lepi že po 
približno 12 urah od nanosa. Na neka-
terih notranjih površinah so za izrav-
navanje podlag in izvedbo naklonov 
uporabili izdelka PLANIPATCH in 
NIVORAPID.
Za talno oblogo sta bila izbrana vinil-
na obloga in linolej, zato je bilo treba 
uporabiti lepila, ki omogočajo vrhun-
sko vgradnjo na zelo velike  površine 
v kratkem času. Odločili so se za le-

pilo v vodni disperziji z zelo nizko 
vsebnostjo hlapnih organskih spo-
jin ULTRABOND ECO V4 SP, ki ima 
dolg odprti čas, kar omogoča vgra-
dnjo vinilnih oblog, PVC-ja, linoleja in 
 tekstilnih oblog v notranjih prostorih. 
Linolej so lepili z lepilom AQUACOL T, 
ki je brez topil. Izdelek se je izkazal za 
zelo ustreznega v tistih prostorih, kjer 
je bila predvidena močna obremeni-
tev tlaka, tudi s stoli na koleščkih.
Za lepljenje zaključnih obrob v labo-
ratorijih so izbrali lepilo ULTRABOND 
ECO 380, ki ga odlikuje odličen in 
močan začetni oprijem. V drugih 
prostorih so zaključne obrobe iz lino-
leja lepili z ADESILEX-om LP. 
Vgrajene obloge in materiali so pri 
trajnostni gradnji novega biomedi-
cinskega središča odigrali pomemb-
no vlogo. Za vse vgrajene obloge 
Mapeievi izdelki zagotavljajo najbolj-
šo možno funkcionalnost površin in 
prispevajo k prijetnemu končnemu 
videzu notranjih talnih oblog v tej 
raziskavam in poučevanju namenje-
ni stavbi. 
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VRTEC MRAVLJINČEK 
LJUBLJANA, SLOVENIJA

TEHNIČNI PODATKI
Leto izvedbe: marec 2014
Investitor: Mestna obči-
na Ljubljana

Glavni izvajalec del: 
VG5, d. o. o. 
Izvajalec opisanih del: 
F 3, d. o. o. 
Mapeiev koordinator: 
Gregor Demšar, d. v. i.

IZDELKI MAPEI
Adesilex VZ, Nivorapid, 
Primer G, Ultraplan Eco 
20, Ultrabond Eco 520

Sodobna arhitekturna, a vendar otro-
ško igriva zasnova vrtca Mravljinček, 
ki ga narava objema z vseh strani, 
se odločno odseva tudi v notranjih 
prostorih. 
Pri odločitvi o izboru izdelkov za iz-
vedbo zaključnih gradbenih del je 
bilo osnovno vodilo, da morajo biti 
ti okolju, izvajalcem in uporabnikom 
prijazni. Pri objektih, kot so vrtci in 
šole, ki jih uporabljajo predvsem 
najmlajši, je uporaba takšnih izdel-
kov še toliko pomembnejša. Na tem 
področju je Mapei s svojo linijo eko-
loških izdelkov že desetletja eden 
glavnih dobaviteljev tovrstnih izdel-
kov naročnikom oz. izvajalcem po 
vsem svetu.
Za zaključno oblogo je bila upora-
bljena talna obloga iz linoleja, ki jo 
sestavljajo zgolj naravni materiali. 
Polaganje zaključnih oblog se je prav 
tako delalo z izdelki, katerih ekološko 
neoporečnost potrjujejo certifikati 
neodvisnih mednarodno priznanih 
ustanov.
Za pripravo površine je bil najprej 
uporabljen temeljni premaz v vodni 
disperziji PRIMER G, ki je poskrbel 
za odprašitev in utrditev zgornjega 
sloja cementnega estriha, hkrati pa 

je z regulacijo vpojnosti poskrbel za 
kakovostno nadgradnjo z izravnalno 
maso. Izravnavanje in glajenje je bilo 
izvedeno s samorazlivno izravnalno 
maso ULTRAPLAN ECO 20, ki je pri-
merna za notranje talne površine in 
nanose od 1 do 10 mm. Izravnalna 
masa ULTRAPLAN ECO 20 je po-
sebej primerna za pripravo površin 
pred oblaganjem s prožnimi talnimi 
oblogami, keramičnimi ploščicami in 
izdelki iz kamna. 
Za lepljenje linoleja je bilo uporablje-
no ekološko lepilo v vodni disperziji 
brez vsebnosti topil in z izredno niz-
ko emisijo hlapnih organskih spojin 
– ULTRABOND ECO 520. Lepilo, ki je 
zasnovano prav za talne obloge iz li-
noleja, poleg odličnih mehanskih ka-
rakteristik odlikuje tudi hitra in moč-
na začetna lepilna moč, ki izvajalcem 
znatno olajša delo, saj preprečuje 
dvigovanje robov pravkar položene 
obloge. 
Talna obloga je ob stiku z navpičnimi 
površinami zaključena s trakom iz 
PVC, ki je bil na podlago prilepljen z 
uporabo univerzalnega kontaktnega 
neoprenskega lepila ADESILEX VZ.
Zahvaljujoč premišljenemu arhitek-
turnemu oblikovanju in izbiri ustre-

znih materialov celostna podoba 
vrtca Mravljinček spodbuja otroško 
domišljijo in vabi k igri, hkrati pa 
vsem uporabnikom ponuja prijetno 
in zdravo bivalno okolje.
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VRTEC MAVRICA 
BREŽICE, SLOVENIJA

TEHNIČNI PODATKI
Čas izvedbe opisanih 
del: marec–april 2014
Investitor: Občina Brežice
Glavni izvajalec del: 
Konzorcijsko partnerstvo 

podjetij Begrad, d. d., 
(Novo mesto) in 
KOP Brežice, d. d.
Izvajalec opisanih del: 
Megel Plus, d. o. o. 

Mapeiev koordinator: 
Gregor Demšar, d. v. i.

IZDELKI MAPEI
Primer G, Ultraplan, 
Ultrabond Eco 530

Objekt, ki se razteza na 3966 m2 
skupne površine, zagotavlja dobre 
pogoje bivanja kar 350 otrokom raz-
ličnih starostih skupin, pri čemer je 
za vsakega zagotovljenih okoli 4 m2 
zdravju prijaznih in varnih igralnih 
površin.
Želja po izgradnji se je opredmetila v 
začetku leta 2011, ko je bil s pomočjo 
javnega projektnega arhitekturnega 
natečaja, ki sta ga razpisali Občina 
Brežice in Zbornica za arhitekturo in 
prostor Slovenije, izbran končni pro-
jekt. Projektanti so trajnostno gra-
dnjo s poudarkom na uporabi eko-
loških materialov celostno združili v 
objekt z velikim osrednjim zunanjim 
ozelenelim prostorom, s tlorisno or-
ganiziranostjo prostorov pa zagotovi-
li samostojnost in hkrati povezanost 
posameznih programskih sklopov 
– igralnic. Te so povezane s skupnim 
hodnikom, prostori in z osrednjim 
atrijem. Mapei je pri projektu sode-
loval v fazi izvedbe zaključnih grad-
benih del z izdelki za pripravo podla-
ge in oblaganje tal z zaključno talno 
oblogo iz linoleja. Izdelki Mapei so iz-

polnjevali pogoje Uredbe o zelenem 
javnem naročanju.
Po preverjanju ustreznosti podlage 
so bili novi cementni estrihi prebru-
šeni in očiščeni. Nato je bil z valjč-
kom nanesen temeljni sprijemni 
premaz na osnovi sintetičnih smol v 
vodni disperziji z zelo nizko vsebno-
stjo hlapnih organskih spojin (HOS) 
PRIMER  G, razredčen z vodo v raz-
merju 1 : 1. Nadgradnja temeljnega 
premaza je bila izvedena s hitro vezo-
čo samorazlivno izravnalno maso za 
notranje talne površine z zelo nizko 
vsebnostjo hlapnih organskih spo-
jin ULTRAPLAN, ki je primerna za 
bolj obremenjene notranje talne 
površine. Lepljenje zaključne tal-
ne obloge iz linoleja je bilo izvede-
no z uporabo hitro vezočega lepila 
brez vsebnosti topil in z zelo nizko 
emisijo hlapnih organskih spojin 
ULTRABOND  ECO  530. Lepilo, ki se 
enostavno nanaša na površino pod-
lage, zagotavlja močno začetno le-
pilno moč, hkrati pa ne predstavlja 
tveganja za zdravje izvajalcev del in 
končnih uporabnikov prostorov.
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VRTEC MARTIN  
KRPAN
CERKNICA, SLOVENIJA

TEHNIČNI PODATKI
Leto izvedbe del: junij–
julij 2014
Investitor: Občina 
Cerknica
Glavni izvajalec del: 
IMOS, d. d.  

Izvajalec opisanih del:  
Parketarstvo Mirko 
Florjančič, s. p. 
Mapeiev koordinator: 
Gregor Demšar, d. v. i.

IZDELKI MAPEI
Adesilex G19, Mapecoat 

I 600 W, Mapecoat TNS 
Finish 1, Mapecoat TNS 
Grey Base, Mapecoat 
TNS Color, Mapecomfort 
4 mm, Ultraplan Eco 20, 
Ultrabond Eco V4 SP 
 

Odgovornost vseh, ki so vključeni v 
oblikovanje prostorov za igro otrok, 
je zagotoviti čim boljše pogoje za ra-
zvoj in vso potrebno varnost pri igri. 
Pri izgradnji vrtca v Cerknici je bil 
projekt zasnovan tako, da je objekt s 
funkcionalnega vidika uporabnikom 
prijazen, hkrati pa so bili izbrani izdel-
ki, ki zagotavljajo dolgoročno zaščito 
zdravja uporabnikov.
Za izravnavo podlage v notranjih pro-
storih vrtca je bila uporabljena samo-
razlivna izravnalna masa ULTRAPLAN 
ECO 20. S higienskega vidika se je kot 
najprimernejša izkazala talna obloga 
iz PVC, ki je protibakterijska, protista-
tična in tako idealna zaključna oblo-
ga tudi za ljudi, nagnjene k alergijam. 
Za lepljenje PVC-talne obloge v rolah 
je bilo uporabljeno univerzalno le-
pilo v vodni disperziji z izredno niz-
ko emisijo hlapnih organskih spojin 
ULTRABOND ECO V4 SP, ki ima po-
daljšan odprti čas in visoko začetno 
ter končno moč lepilnega spoja.
Zasnova vrtca je zahtevala tudi ustre-
zno rešitev za zunanje igralne po-
vršine. Kot primerna talna obloga 
je bil izbran sistem Mapecoat TNS 
Multisport Comfort. Visoko udo-
bje tlaka po tem sistemu zagotavlja 
4 milimetre debela folija iz reciklirane 

gume MAPECOMFORT, ki je bila na 
površino estriha prilepljena z upora-
bo dvokomponentnega epoksi po-
liuretanskega lepila ADESILEX G19. 
Po zaključeni vezavi lepila se je na 
površino nanesel epoksidni temeljni 
premaz v vodni disperziji MAPECOAT 
I 600 W, ki zagotavlja ustrezno im-
pregnacijo površine in s tem omogo-
či oprijem nadaljnjih slojev. Dela so se 
nadaljevala z nanosom MAPECOAT -a  
TNS GREY BASE COAT. To je elastič-
ni polnilni premaz na osnovi akrilnih 
smol, granul reciklirane gume in iz-
branih polnil v vodni disperziji za pri-
pravo in izravnavo površin pred na-
nosom elastičnih barvnih zaključnih 
premazov.
Površine vrtca so želeli prilagodi-
ti najmlajšim uporabnikom, zato je 
bil barvni premaz MAPECOAT TNS 
FINISH 1 nadgrajen še s premazom 
MAPECOAT TNS COLOR, ki vsebu-
je polnila manjših granulacij, zaradi 
česar je končna površina dobila bolj 
gladko, a še vedno protidrsno struk-
turo. Izvedeni tlak zunanjih teras 
otroškega vrtca v Cerknici ni le atrak-
tivnega videza, temveč je hkrati tudi 
elastičen, kar zagotavlja udobje pri 
hoji, ob morebitnih padcih pa zmanj-
šuje tveganje za nastanek poškodb.

Z leti pridobljene in v praksi preiz-
kušene rešitve Mapei so tudi v vrtcu 
Cerknica prispevale k zagotavljanju 
pogojev za zdravo in prijetno okolje 
ter večjo varnost.
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ŠPORTNO IGRIŠČE
KOPRIVNICA, HRVAŠKA

TEHNIČNI PODATKI
Čas izvedbe del: junij 
2017
Investitor: Mesto 
Koprivnica
Projektant: Forma 
Biro, d. o. o., Koprivnica
Izvajalec: Koming, d. o. o.,  
Koprivnica

Izvajalec podopolagal-
skih del: Edel Sport, d. o. o.,  
Zagreb
Nadzor: Zdravko Sarapa, 
d. i. a., Forma Biro, d. o. o., 
Koprivnica 
Mapeieva koordina-
torja: Nenad Karalija, 
Krešimir Dobranić

IZDELKI MAPEI
Mapecoat TNS Color, 
Mapecoat TNS Finish 1, 
Mapecoat TNS Line, 
Mapecoat TNS White 
Base Coat 
 
 

V sklopu obsežne prenove mestne-
ga parka v Koprivnici je bilo sredi 
leta 2017 v uporabo predano igri-
šče pri osnovni šoli Antun Nemčić 
Gostovinski. Na igrišču so površine 
tako za nogomet, rokomet, košarko, 
tenis, badminton kot tudi prva atlet-
ska steza v Koprivnici. 
Projekt je bil financiran v okviru pro-
gama Interreg 5a kot rezultat sodelo-
vanja Madžarske in Hrvaške s ciljem, 
da se pri ljudeh, še posebno pri mla-
dini, ozavesti in spodbudi zdrav način 
življenja, kar je tudi eno temeljnih na-
čel Mapeievega delovanja.
Za zaključni sloj športnih površin je 
bil izbran Mapecoat TNS Multisport 
Professional, večslojni sistem na 
osnovi akrilnih smol v vodni disper-
ziji. Primeren je za notranja in zuna-
nja večnamenska športna igrišča. Ko 
je bila asfaltna podloga pripravljena, 
je bil nanjo z namenom izravnave 
površine pred nanašanjem zaključ-

nega sloja nanesen temeljni premaz 
MAPECOAT TNS WHITE BASE COAT, 
akrilna pasta v vodni disperziji. 
Sledil je nanos obarvanega akrilnega 
premaza MAPECOAT TNS FINISH 1, 
ki je na voljo v 20 različnih barvah. Z 
uporabo MAPECOAT-a TNS FINISH 
so bili zagotovljeni pogoji za pra-
vilen odboj žoge in dobre igralne 
pogoje. Prav tako omogoča pravo 
razmerje med trenjem in oddrsava-

njem. Sistem Mapecoat TNS ima tudi 
certifikat ITF (International Tennis 
Federation), ki se nanaša na hitrost 
podlage. Na igrišču v Koprivnici je 
vgrajen MAPECOAT TNS FINISH 1, ka-
tegorije 1 po ITF-u, primeren za zače-
tnike in rekreativce. 
Za zaključni premaz je bil nanesen 
MAPECOAT TNS COLOR, premaz z 
izbranimi polnili, primeren za večna-
menske športne terene. Po osušitvi 
zaključnega premaza so bile z izdel-
kom MAPECOAT TNS LINE na igrišču 
narejene še označevalne črte.
Za vzdrževanje sistema Mapecoat 
TNS je dovolj redno čiščenje tere-
na z vodo. Sistem Mapecoat TNS 
Multisport Professional je visoko od-
poren proti obrabi, UV-žarkom in raz-
ličnim vremenskim vplivom. Lahko 
ga uporabljamo tako na notranjih kot 
tudi na zunanjih površinah. 

IZBRANE REFERENCE 

SM št. 46/2020   37



REFERENCEIZBRANE REFERENCE 

ŠTUDENTSKI DOM
DUBROVNIK, HRVAŠKA
Dubrovnik je bil dolgo eno izmed 
redkih mest z javno univerzo, a brez 
študentskega doma. V mesto pri-
haja vsako leto vse več študentov s 
Hrvaške pa tudi iz tujine. Zaradi ve-
dno daljše poletne turistične sezone 
so morali študentje svoje sobe iz-
prazniti že pred zaključkom izpitnih 
rokov. 
Julija 2018 so začeli s projektom nuj-
no potrebnega doma za študente. 
Ta čudovit objekt je zgrajen v obliki 
treh rombov z votlimi jedri in se raz-
prostira na površini 22 tisoč kvadra-
tnih metrov. Večji del investicije je bil 
financiran iz nepovratnih sredstev 

Evropske unije v okviru programa za 
izvajanje evropske kohezijske politike, 
preostanek pa je zagotovila Univerza 
v Dubrovniku. Novi dom ima 254 na-
stanitvenih enot s 503 ležišči, od tega 
jih je 295 namenjenih študentom s 
slabšim finančnim položajem. Sobe 
so dvoposteljne, za osebe s posebni-
mi potrebami pa je na voljo pet eno-
posteljnih sob. Stavbo krasijo sodob-
na študentska restavracija s 627 se-
deži, fitnes, večnamenska dvorana in 
drugi objekti, ki bodo bistveno izbolj-
šali kakovost študentskega življenja. 
Mapei Hrvaška je že od začetka so-
deloval pri tem zanimivem projektu. 

HIDROIZOLACIJA TEMELJNE 
PLOŠČE
Glede na različne parametre – vrsta in 
kategorija tal, raven podzemne vode, 
pričakovane padavine na določenem 
območju in oblika konstrukcije – je 
bil v fazi priprave projekta zasnovan 
ustrezen sistem temeljev, drenaže 
in hidroizolacije stavbe. Narejena je 
bila dvojna ojačana temeljna plošča. 
Tehnična služba Mapei je predlaga-
la hidroizolacijski sistem za temelj-
no ploščo, ki ga je izvedlo podjetje 
Gefyra. Ob upoštevanju tehničnih 
in mehanskih parametrov tal je bila 
najprej izvedena osnovna temeljna 
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TEHNIČNI PODATKI
Leto izgradnje in izved-
be del: 2020
Investitor: Univerza 
Dubrovnik
Projektant: At. Ar., d. o. o.
Glavni izvajalec del: 
Tromont, d. o. o.,  
Ing-Grad, d. o. o., 
Projektgradnja, d. o. o.
Glavni inženirji: Mile 
Budisavljević, d. i. g., 

Albert Botica, m. i. a.
Izvajalec hidoizola-
cije temeljne plošče: 
Gefyra, d. o. o.
Izvajalec parketarskih 
del: Parketarska radnja 
Hrast
Nadzor: Institut IGH, d. d.
Mapeiev distributer: 
Termodinamika, d. o. o.
Mapeiev koordinator: 
Antonijo Jukić, m. i. a.

IZDELKI MAPEI
Mapeflex MS 45, 
Mapeplan T D, 
Mapeplan T lim, 
Mapeplan T TU UR
Eco Prim PU 1K, 
Ultrabond P990 1K, 
Ultracoat Binder, 
Ultracoat HT 2K, 
Ultracoat Universal Base

plošča. Nanjo so položili netkano po-
lipropilensko tekstilijo (300 g/m2), ki 
je bil prekrita s sintetično TPO folijo 
MAPEPLAN T TU UR debeline 2 mm, 
za katero so značilne izjemne mehan-
ske lastnosti po standardu EN 13491. 
Njeno raztezanje pred pretrgom je 
tudi pri izjemno nizkih temperaturah 
(– 40 °C) večje od 700 %.

OBDELAVA DETAJLOV
Vsi stiki, ki so nastali pri vgradnji sin-
tetične folije, so bili zatesnjeni oz. 
varjeni z vročim zrakom. Vsak dan 
je bila pred začetkom del prever-
jena kakovost že izvedenih varov. 
Sintetična folija MAPEPLAN T TU UR 
je bila na navpičnih delih konstrukci-
je dvignjena na višino 0,5 m nad vi-
šino zunanjega terena in zaključena 
z varjenjem na MAPEPLAN T, ki je 
na zunanji strani prevlečen s termo-
elastičnim poliolefinom. Detajli so 
bili dodatno zatesnjeni z enokompo-
nentno tiksotropno maso na osnovi 
silana MAPEFLEX MS45. Vsi preboji 
so bili obdelani s posebno folijo za 
izdelavo detajlov MAPEPLAN TD in 
dodatno zatesnjeni s tesnilno maso 
MAPEFLEX MS45. Uporabljeni sis-
tem je bil dodatno zaščiten s plastjo 
betona. Navpične dele stavbe so do-
datno toplotno izolirali z ekstrudirani-
mi polistirenskimi ploščami in zašči-
tili s polietilensko (HDPE) folijo.

POMEMBNOST PRAVILNE 
PRIPRAVE PODLAGE
V delu večnamenske dvorane štu-
dentskega doma, kjer je predviden 
intenziven promet osebja in študen-

tov, je bil za zaključno oblogo izbran 
hrastov parket. Parketarska dela so 
bila v celoti izvedena z Mapeievimi 
sistemi in rešitvami. Pred polaga-
njem je bilo treba ustrezno pripraviti 
podlago. Poleg nadzora tlačne in na-
tezne trdnosti podlage ter ravnosti v 
skladu z veljavnimi standardi so pre-
verili preostalo vlago v estrihu, ki je 
morala biti pod 2 %, merjeno po kar-
bidni metodi. Za dober oprijem par-
keta na podlago je bil najprej nane-
sen enokomponentni poliuretanski 
temeljni premaz brez topil ECO PRIM 
PU 1K. Zaradi svoje nizke viskoznosti 
je prodrl tudi v najmanjše pore estri-
ha in ustvaril idealno vez med podla-
go in lepilom.

PREVERJEN SISTEM ZA 
VGRADNJO PARKETA
Za zaključno oblogo je bil izbran ma-
sivni hrastov parket v vzorcu ribje ko-
sti. Enokomponentno poliuretansko 
lepilo ULTRABOND P990 1K je bilo 
najprimernejše za lepljenje parketa 
velikega formata. Postopek dodela-
ve parketa se je začel z brušenjem. 

Sledilo je glajenje in zapolnjevanje sti-
kov v parketu z mešanico drobnega 
prahu in enokomponentnega veziva 
ULTRACOAT BINDER. Da bi dosegli 
gladko površino, je bil parket doda-
tno brušen z vrtljivim brusilnikom, 
nato pa obdelan s temeljnim prema-
zom ULTRACOAT UNIVERSAL BASE. 
Po osušitvi premaza je bila površina 
parketa strojno obrušena in očišče-
na. Sledil je nanos dvokomponentne-
ga poliuretanskega laka ULTRACOAT 
HT 2K v dveh slojih. Končni rezultat je 
zaključna obloga iz parketa z visoko 
odpornostjo na vsakodnevne obre-
menitve ter sodobnega videza, na-
ravni material pa zagotavlja prijetne, 
tople občutke.
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REFERENCEIZBRANE REFERENCE 

ŠTUDENTSKI DOM 
BARI, ITALIJA

TEHNIČNI PODATKI
Leto izgradnje: 1960
Leto prenove: 2015
Naročnik: Agenzia 
per il Diritto allo Studio 
Universitario, Bari
Projektant: U. T. 
Università degli Studi 
di Bari – R. U. P. Tritto 
Antonio

Svetovalci glavnega 
izvajalca:
Studio Vitone e Associati, 
Bonaduce Francesco 
Vodenje projekta: 
Andrea Trovato
Izvajalci: Ati Edil Alta S. r. l.,  
D'Attolico Paolo S. r. l., 
SAP S. r. l.

Mapeievi koordinatorji:  
Michelangelo 
Occhiogrosso, 
Michelangelo Sorrenti, 
Mapei S. p. A. 

IZDELKI MAPEI
Nivorapid, Primer G, 
Ultrabond Eco 530, 
Ultraplan

Študentski dom Bari je v središču 
mesta, najdemo ga za glavno po-
licijsko postajo. Po več kot 15 letih 
zapuščenosti so dom obnovili, pra-
vočasno za začetek študijskega leta 
2015–2016.
Izvedena so bila obnovitvena dela 
na celotni zgradbi, med drugim 
tudi ojačitev stavbne konstrukcije. 
Obnovljenih je bilo več kot 7000 m2 
talnih površin, na katera so položi-
li talne obloge iz linoleja. Za obnovo 
tal so bili uporabljeni izdelki Mapei. 
Obstoječe površine so bile obdelane 
s temeljno sprijemnim premazom na 
osnovi sintetičnih smol PRIMER G in 
nato izravnane s samorazlivno, hitro 
vezočo izravnalno maso ULTRAPLAN, 
primerno za površine z velikimi po-
hodnimi obremenitvami.
Močno poškodovana območja so 
bila obnovljena z uporabo hitro vezo-
če cementne malte NIVORAPID. Za 
lepljenje talnih oblog iz linoleja je 
bilo uporabljeno lepilo ULTRABOND 
ECO 530, ki spada v novo generaci-
jo lepil, primernih za lepljenje lino-
leja. ULTRABOND ECO 530 je lepilo 
brez topil, izdelano na osnovi sinte-
tičnih polimerov v vodni disperziji in 

ga je združenje GEV klasificiralo kot 
EMICODE EC1 R PLUS, lepilo z zelo 
nizko emisijo organskih spojin. Lepilo 
se enostavno nanaša z gladilko v 
enem nanosu. Odlikujejo ga značil-
nosti, kot sta hitro sušenje in močna 
začetna vez, ki omogoča enostavno 
lepljenje bolj ukrivljenih delov oblog 
iz linoleja, kot so konci zvitkov, štrleči 
robovi in po geometriji tal prirezani 
deli talne obloge. Lepilo zagotavlja 
 visoko raven dimenzijske stabilnosti in 
odlično začetno trdnost, kar omogoča 
enostavno izvedbo varjenih stikov.
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Mapei v podporo 
bolnišnicam ob izrednih 
razmerah koronavirusa 

Skupina Mapei, od nekdaj tesno po-
vezana z okolji, v katerih deluje, in z 
mestom Milano, od koder podjetje 
izvira, je ob hudem epidemiološkem 
širjenju novega koronavirusa v Italiji 
namenila 750 000 evrov za raziskave 
ter podporo zdravstvenemu in sani-
tarnemu osebju milanskih bolnišnic 
I.R.C.C.S. San Raffaele,  Luigi Sacco in 
Polikliniki.
»V hudi situaciji, kot je ta, ki smo ji pri-
ča, se čutimo dolžni pomagati tistim, 

MAPEI JE NAMENIL 750 000 EVROV MILANSKIM 
BOLNIŠNICAM IN POLIKLINIKI, NA RAZLIČNE 
NAČINE SMO POMAGALI PO VSEM SVETU 

DRUŽBENA ODGOVORNOST

ki so za reševanje življenj hospitalizi-
ranih bolnikov najbolj zaslužni, ter pri-
spevati k iskanju zdravila za ta virus,« 
je izjavila družina Squinzi, »in naše 
misli ter podporo namenjamo tudi 
Italijanskemu Rdečemu križu (CRI), 
ki je najšibkejšim prvi nudil pomoč.« 
Mapei je namenil donacijo milanske-
mu odseku italijanskega Rdečega 
križa za dobrodelni koncert, ki bi 
moral potekati v milanskem gleda-
lišču Teatro alla Scala meseca mar-

ca, poleg tega pa je njim in podob-
nim združenjem pomagal na druge 
načine.
Nogometni klub Sassuolo Calcio 
in družina Squinzi sta darova-
la 100  000  evrov tudi bolnišnici 
Sassuolo, ki je bila tako kot mno-
ge druge po državi v prvi liniji v 
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boju s covidom-19 in zagotavlja-
njem zdravja vsej skupnosti občine 
Sassuolo in širše. Donacija je bila 
namenjena neposrednemu naku-
pu osebne zaščitne opreme in apa-
raturam za intenzivno terapijo.

KONKRETNA PODPORA 
ZDRAVSTVENIM USTANOVAM
Mapeieva zavzetost pomagati mi-
lanski in lombardski skupnosti, ki 
jo je virus covid-19 močno prizadel, 
se je nadaljevala z donacijo izdelkov 
za izgradnjo bolnišnice Ospedale 

ZGORAJ: Kitajsko hčerinsko podjetje Mapei Guangzhou je doni-
ralo tople obroke taksistom. 

Leto 2020 si bodo na Kitajskem zapomnili tudi po naj-
daljših novoletnih počitnicah. Po ustaljenem potova-
nju več milijonov ljudi, ki so najpomembnejši kitajski 
praznik želeli slaviti v družbi svojih domačih, in le ne-
kaj dni po kitajskem novem letu, ki je letos padlo na 
25. januar, je vlada Ljudske republike Kitajske razglasila 
uradno zaprtje mesta Wuhan, kar je preprečilo več kot 
30 milijonom ljudi, da bi šli z doma. Vse zaradi epidemi-
je covida-19.
Iz Wuhana se je virus razširil po vsej Kitajski in v dveh te-
dnih zaradi omejitev proizvodne dejavnosti in prevoza v 
času praznikov povzročil pojemanje zalog hrane, zdravil 
in zaščitne opreme. To je v prvi vrsti povzročilo resne teža-
ve zdravstvenemu in drugemu osebju, saj je primanjko-
valo zaščitnih mask in razkužil.

OBROKI HRANE TAKSISTOM, MLEKO IN RAZKUŽILA
Mapei Guangzhou, kitajsko hčerinsko podjetje Skupine 
Mapei, je želelo pomagati tako bolnim kot tistim, ki 
so zanje skrbeli. Hčerinsko podjetje s sedežem v regiji 
Guangdong je svojo pomoč v prvi vrsti namenilo temu 
okolju. Vzpostavili so mrežo 180 taksijev, ki so od doma do 
bolnišnic in nazaj prevažali zdravstveno osebje in ljudi, pri 
katerih so sumili na okužbo s covidom-19. Drugih 20 taksi 
vozil so uporabljali za prevoze z železniških postaj in le-

tališč. Mapei Guangzhou je šoferjem daroval pripravljene 
obroke hrane, mleko in razkužila, saj zaradi možne okuž-
be domačih niso smeli domov.

ZDRUŽENJU INVALIDOV IZDELKI ZA NEGO IN 
MATERIAL ZA ZDRAVSTVENO OSEBJE 
V okrožju Kaizhou v mestu Chongqing na meji z re-
gijo Hubei, katere glavno mesto je z epidemijo hudo 
prizadeti Wuhan, je hčerinsko podjetje z donacijo ma-

Mapeieva solidarnost v svetu

Mapei je dobavil izdelke za vgradnjo talnih 
oblog v različnih bolnišnicah po državi.
LEVO: Izgradnja novega oddelka za in-
tenzivno terapijo v milanski bolnišnici San 
Raffaele, za katero je Mapei dobavil izdelke 
za vgradnjo PVC zaključnih oblog.
DESNO: Mapei je z donacijo lepila 
ULTRABOND ECO V4 SP podprl izgradnjo 
bolnišnice Ospedale Fiera Milano.

DRUŽBENA ODGOVORNOST
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Fiera Milano. Novo bolnišnico so kot 
pomoč zdravstvenim ustanovam 
pri premagovanju težke situacije 
ob pandemiji postavili v dveh pa-
viljonih sejmišča Fieramilanocity, 
katerega lastnik je Fundacija Fiera 
Milano, v skupni površini 25 000 m2. 

Za ta projekt je Mapei podaril 
zelo zmogljivo univerzalno lepilo 
ULTRABOND ECO V4 SP, primerno 
za vgradnjo prožnih talnih in sten-
skih oblog, s katerim so vgradili 
talno oblogo, ki jo je ob dogovoru s 
tremi proizvajalci prožnih oblog po-

darilo podjetje Carpet Italia. Poleg 
tega je Mapei ponudil tudi svoje 
tehnične izkušnje in znanje pri ob-
novi oziroma širitvah različnih bolni-
šničnih kompleksov po vsej državi. 

teriala za osebno in zdravstveno nego podprlo združe-
nje invalidov tega mesta. V vzhodnokitajskem mestu 
Nnantong je Mapei Guangzhou dobavil zdravstve-
ni material – rokavice in razkužila za vse zdravstveno 
osebje, ki je skrbelo za okužene bolnike. Pri obeh ini-
ciativah sta sodelovala tudi Mapeievea distributerja iz 
Chongqinga in Nantonga. 

PROTIBAKTERIJSKA RAZKUŽILA, IZOBRAŽEVANJE 
Tudi kolumbijsko hčerinsko podjetje Mapei Colombia 
je sprožilo nekaj dejavnosti v boju proti koronavirusu. 
Ustekleničili in razdelili so 4400 steklenic protibak-
terijskega razkužila. Skupnosti La Estrella, ki je pribli-
žno 15 minut od kraja Medellin, sedeža enega od treh 
obratov podjetja Mapei Colombia, so tako olajšali fi-
nančno breme. Mapei Perù se je odločil, da bo kori-
sten s kampanjo, ki so jo poimenovali Mapei amigos 
(Mapeievi prijatelji), prek katere so nudili izobraževanja 
v zvezi z virusom, informacije o načinu okužbe, zaščite 
in podobno.

TERMOMETRI, HRANA, ZDRAVILA ZA STAREJŠE 
Tudi podjetje Mapei Ukraine je želelo pomagati najranlji-
vejšim v tej epidemiji. Aprila so prostovoljnemu združe-
nju Starenki darovali termometre. Prostovoljci so s hrano, 
zdravili in zdravstvenimi pripomočki oskrbovali starejše 
ljudi, ki jim je bilo zaradi epidemije priporočeno, da ne za-
puščajo svojega doma.

TOPLI OBROKI, MASKE ZDRAVSTVENEMU OSEBJU, 
DONACIJA
V Rusiji je podjetje ZAO Mapei nudilo tople obroke zdra-
vstvenemu osebju bolnišnice Stupino, v kraju, kjer ima 
sedež eno od ruskih hčerinskih podjetij Skupine Mapei. 
Obroke so delili zdravnikom, ki so bili zaradi stika z okuže-
nimi v karanteni. Prav tako so zaposleni Mapeia v Srbiji da-
rovali maske delavcem Zdravstvenega doma v Leštanih, 
nedaleč od distribucijskega centra Mapeia, podjetje pa 
je doniralo milijon dinarjev republiškemu fondu za zdra-
vstveno varstvo. 

AKCIJA DEŽELAK JUNAK
S finalom na Debelem Rtiču se je junija končala letošnja 
6. velika dobrodelna akcija Radia 1 Deželak Junak. Gre za 
uspešen dobrodelni projekt, ki se je precej po naključju 
rodil pred petimi leti. Postala je vseslovenska akcija, ki 
povezuje dobre ljudi in na morje vsako leto odpelje na 
stotine otrok. Mnogi med njimi morje vidijo in začutijo 
prvič. Voditelj jutranjega programa Denis Avdić Showa 
Miha Deželak je v dobrem tednu s kvadrokolesnikom 
prečesal Slovenijo po dolgem in počez ter prevozil več 
kot 700 kilometrov. Zbrali so neverjetnih 349.727,40 evra. 
Ves denar je namenjen počitnicam otrok iz socialno šib-
kih družin. Tudi v teh ne najbolj enostavnih časih je ce-
lotna Slovenija pokazala svojo solidarnost. Mapei se je 
pridružil tej akciji, ki ima v času novega koronavirusa še 
posebno težo. 

Mapeieva solidarnost v svetu

LEVO: Bolnišnica Matera 
Hospital Madonna Delle 
Grazie.
DESNO: Bolnišnica Don 
Tonino Bello v Molfetti 
(BA).
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TRAJNOSTNA NARAVNANOST

Nov način predstavljanja 
trajnostne gradnje 
NA MAPEIEVI SPLETNI STRANI SO NA VOLJO ZELENI POTNI LISTI 
P.A.S.S. (OKOLJSKI PROFIL IN SINTEZA TRAJNOSTNE GRADNJE)

Svet projektiranja je čedalje bolj do-
vzeten za trajnostni razvoj. Poleg vse 
večjega zanimanja za ocenjevanje 
ekološke neoporečnosti skladno s 
postavljenimi strokovnimi standardi, 
denimo LEED, BREEAM in WELL, so 
zdaj tu še tako imenovani minimal-
ni okoljski kriteriji za gradbeništvo 
CAM (Criteri Ambientali Minimi per 
l’edilizia), ki jih je leta 2017 izdalo ita-
lijansko ministrstvo za okolje in so pri 
javnih naročilih v Italiji obvezni.
Mapei pri snovanju svojih izdelkov 
že od nekdaj pazi na trajnostni vidik 
– nizke izpuste hlapnih organskih 
spojin, proizvodnjo iz recikliranega 
materiala in izdelke, katerih vpliv na 
okolje lahko izmerimo in podamo v 
certificiranih okoljskih izjavah izdel-
kov EPD (Environmental Product 
Declaration).
Izmerjen, potrjen in od pristojnih 
organov certificiran trajnostni vidik 
Mapeievih izdelkov je nemudoma 
posredovan deležnikom, na primer 
arhitektom, pogodbenikom, projek-
tantom in vsem tistim, ki želijo te iz-
delke uporabljati. Mapei torej ponuja 
več rešitev.
Prvo orodje, ki je na spletni strani 
Mapeia že nekaj časa, je izračun točk 
LEED, tako imenovani kalkulator 
LEED, ki po brezplačni registraciji in 
vnosu zahtevanih podatkov gradbi-
šča projektantom omogoča nepo-
sreden prenos deklaracij LEED za 

vsak posamezen izdelek in vso po-
trebno dokumentacijo za certificira-
nje stavb po metodi LEED.
Izjava (slika spodaj) vsebuje vse, kar 
lahko pripomore pri pridobivanju 
pomembnih točk, od okoljske izja-
ve izdelka in ocene izpustov hlapnih 
organskih spojin do indeksa sonč-
ne odbojnosti SRI (Solar Reflective 
Index).
Izjava je torej neke vrste povzetek 
tega, kar lahko pripomore pri ekolo-
škem certificiranju stavb, vse certi-
ficirane dokumente, na primer po-
trdila Emicode za nizek izpust HOS 

ali okoljskih izjavah izdelkov EPD, pa 
lahko prenesete neposredno s sple-
tne strani.

ZELENI POTNI LIST
Čedalje večje zanimanje za sonarav-
ne izdelke bodisi zaradi prostovoljne 
izbire oz. takšne opredelitve ali zaradi 
zakonskih predpisov za javna  naročila 
in obveznih minimalnih okoljskih kri-
terijev CAM je Mapei spodbudilo, da 
je razvil novo obliko posredovanja 
informacij o trajnostnem vidiku iz-
delkov, tako imenovani zeleni potni 
list P.A.S.S. (Okoljski profil in sinteza 
trajnostne gradnje).
V teh potnih listih boste našli značil-
nosti ekološko neoporečnih izdelkov, 
se pravi, če imajo nizek izpust HOS, 
če vsebujejo recikliran material in če 
imajo okoljsko izjavo izdelka EPD.
Prednost dokumenta P.A.S.S. je v 
tem, da boste v njem našli tudi opis, 
kako izdelek pripomore k pridobiva-
nju ekološkega certifikata za stavbe 
LEED in kako zadošča okoljskim kri-
terijem CAM.
Gre za preprost in hiter način prido-
bivanja informacij o izdelku glede na 
njegovo vlogo v stavbi, saj so za vsak 
izdelek podane njegove trajnostne 
značilnosti, predvsem pa njihov pri-
spevek pri certificiranju stavb po na-
čelih trajnostne gradnje.
Ti zeleni potni listi oziroma kartice 
so natisnjeni na papirju, ki je izdelan 
iz ostankov pri industrijski predelavi 
jabolk, prvič pa so jih predstavili na 
sejmu Cersaie 2019. Zdaj so na voljo 
tudi na spletni strani www.mapei.it, 
kjer je opis izdelkov. Kartice so zelo 
pripravne in pravi odgovor za tiste, ki 
želijo graditi trajnostno.

Mikaela Decio, vodja trajnostnega 
razvoja pri Skupini Mapei

 

Subject: KERAFLEX MAXI S1: CONTRIBUTION ON LEED V4 

DATE: 01/04/2019 

ISSUED TO: MARIO ROSSI SRL 

PROJECT INFORMATION 

PROJECT NAME: CANTIERE 1 

ADDRESS: VIALE JENNER 3, 20158, MILANO 

PRODUCTION PLANT: ROBBIANO DI MEDIGLIA (20060) 
 

 
Materials and Resources 
Building Product Disclosure and Optimization - Environmental Product Declarations  

Product EPD Type Production Program 
Operator Number Weighted EPD 

Value (#) 

KERAFLEX MAXI S1 INDUSTRY-WIDE ROBBIANO DI 
MEDIGLIA (20060) 

IBU EPD-FEI-
20160042-
IBG1-EN 

  0,5 

 

 
Indoor Environmental Quality 
Low-Emitting Materials  

 VOC content VOC emissions 

Product Regulation Product Type Allowable 
(g/l) 

Actual 
(g/l) Regulation Voluntary 

Label 

TVOC 
28 

days 

KERAFLEX MAXI 
S1 

SCAQMD 
RULE 1168 

ADHESIVE 65 5,4 ISO 16000 EC1R PLUS < 60 µg/m3 

 

 
 
 
 
 

For further requests please write to sustainability@mapei.it 
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Več na: mapei.si in mapei.com.

MAPEI IN VSE JE OK.

Gradnja z okoljsko trajnostnimi izdelki je Mapeieva temeljna zaveza. Mapei je vedno 
vlagal v raziskave in razvoj, zato so izdelki varni, zanesljivi in trajni. Tako za izvajalce 
kot tudi končne uporabnike in imajo najmanjši možni vpliv na naše zdravje in okolje. 

TRAJNOSTNO prihodnost
    gradimo  skupaj.



Več na: www mapei.si in www mapei.com. 

MAPEI IN VSE JE OK.

MAPEI 
ZA 
ŠOLSTVO

Izberite zanesljivost, trajnost in spoštovanje okolja. 

Varnost konstrukcij stavb, namenjenih vzgoji in izobraževanju, usklajevanje estetike z zahtevami po 
praktičnosti pri različnih namenih uporabe, preprosto vzdrževanje, obstojnost in najpomembnejše – 
zdravje uporabnikov – to so naša temeljna vodila pri iskanju sistemskih rešitev za zaključna dela pri 
novogradnjah in sanacijah stavb ter zunanjih športnih površinah, namenjenih mladim in najmlajšim. 

Zaupajte več kot 80-letnim izkušnjam na vseh koncih sveta. 


