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UVODNIK

Dragi bralci,
leto 2019 si bomo zapomnili kot uspešno leto, predvsem pa je bilo leto
velike izgube. V oktobru smo se poklonili Giorgiu Squinziju. Mesec in pol
pozneje smo se na istem mestu poslovili od njegove Adriane Spazzoli.
Vsem, ki smo se zbrali v milanski stolnici, je bilo jasno, da to ni izguba
le za Mapei in Milano, temveč za svet gospodarstva, arhitekture, kulture in športa nasploh. In tudi za humanost, saj Squinzi ni bil le vizionar,
strokovnjak, ljubitelj športa in kulture. Bil je, ob vseh talentih in uspehih,
predvsem skromen in radodaren ČLOVEK, ki bo z velikimi črkami zapisan v mislih vseh, ki smo ga poznali. Bil je gospod in hkrati enostaven,
odprt vodja, ki je v času, ko se je številka zaposlenih v njegovem podjetju
še gibala okoli nekaj tisoč, poznal ljudi po imenu. Adriana pa je ob njem
s svojo neustavljivo energijo, karizmatičnostjo, strokovnostjo in izredno
delavnostjo uspela izgraditi prepoznavno celostno podobo Mapeia, ugledno svetovno blagovno znamko. Kljub hitri rasti in internacionalizaciji prek
10 000 zaposlenih po vsem svetu igra uglašeno. Osrednja skladateljica
in dirigentka tega komunikacijskega orkestra je bila Adriana. Če kje velja
rek, da za »vsakim uspešnim moškim stoji uspešna ženska«, potem velja
to za tandem Squinzi–Spazzoli. Bila sta neustavljiva, posejala sta seme in
Mapei je pognal močne korenine po vsem svetu.
Živela sta polno, zelo hitro, lahko rečemo, da za tri življenja. Bila sta namreč med tistimi redkimi vizionarji, ki sta znala svoje premnoge načrte
uresničevati z vsem srcem! To jima je uspevalo zaradi poguma, dobrega

NIKOLI NE PRENEHAJMO PEDALIRATI
občutka za ljudi, odličnega znanja, vztrajnosti, odprtosti za sodelovanje,
občutka odgovornosti. Bila sta zgled in motivator vsem nam in tudi športnikom, ki so z njunim znanjem in nemajhno finančno podporo dosegali
vrhunske, mednarodno odmevne rezultate. Prav tako sta čutila veliko ljubezen in odgovornost do ohranjanja kulturne dediščine, poslovanje pa
usmerjala v trajnostno odgovoren razvoj.
Mapei je bil njuno življenje in njuna družina. Hči in sin, Veronika in Marko
Squinzi, sta že pred časom prevzela odgovornost pri internacionalizaciji in raziskavah ter razvoju. Tretja generacija, ki bo z novo močjo vodila
podjetje, zasnovano na vodilih prvih dveh. Delo, skladno z njunimi temeljnimi vrednostnimi načeli, vtkanimi v vse pore podjetja, je trajna zaveza in
odgovornost nas vseh. Slogan »Nikoli ne prenehajmo pedalirati«, če se
izrazim z ljubim stavkom Doktorja, nas bo vedno spominjal na to, da pri
uresničevanju pravih ciljev velja pogumno vztrajati. In prav to je zdaj zaveza nas vseh. Da nadaljujemo delo, varujemo in negujemo to dragoceno
dediščino in znanje in ga uporabljamo v korist nas vseh. O vrednosti te
dediščine so spregovorili mnogi in v naslednji številki Sveta Mapei bomo
objavili njihove izjave prav zato, da ne bomo pozabili, kdo smo in kam
moramo iti.
Pred vami je tako zadnja številka revije Sveta Mapei v letu 2019, ki je bilo
leto razvojnih rezultatov – novosti. Tokrat se osredotočamo na rešitve za
statične ojačitve, o katerih sta spregovorila tudi dva uveljavljena slovenska
strokovnjaka, svoje povedo izvedene reference v Materi, evropski prestolnici kulture, ter v našem prostoru.
Želim nam, da bo tudi leto 2020 prineslo veliko idej za uspešno sodelovanje pri dobrih projektih.

Robert Požar, direktor, Mapei, d. o. o.
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vodilih prvih dveh. »Nikoli
ne prenehajmo pedalirati«
nas bo vedno spominjal
na to, da pri uresničevanju
pravih ciljev velja varovati
in negovati to dragoceno
dediščino in znanje in ga
uporabljati v korist nas vseh.
V tej številki Sveta Mapei se
osredotočamo na rešitve za
statične ojačitve. Naj nam
tudi leto 2020 prinese veliko
idej za uspešno sodelovanje
pri dobrih projektih.
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112 000

Mapeiev razstavni
prostor je bil kraj za
srečanja gradbenih
strokovnjakov.

Cersaie 2019

obiskovalcev

889

razstavnih prostorov

NOVE REŠITVE ZA TRG KERAMIČNIH
Letošnji Cersaie 2019, mednarodni sejem keramike in kopalniške opreme, je bil na bolonjskem sejmišču od 23. do 27.
septembra in je zabeležil 112 340 obiskovalcev. Vsako leto je
na sejmu več razstavljavcev, letos 889 iz 40 držav, tujih razstavljavcev je bilo tokrat več kot leta 2018.
Čeprav se v sredozemskem delu Evrope že leta pozna recesija v gradbeništvu (leta 2018 je po podatkih združenja
Confindustria Ceramica italijanska proizvodnja keramičnih
ploščic zabeležila 1,65-odstotni padec, v primerjavi z letom
2007 pa kar za polovico), je kakovostna raven izdelkov v stalnem porastu, s presenetljivimi novimi oblikovalskimi in modnimi zamislimi.
Uspela je tudi Mapeieva zamisel, da bi razstavni prostor postal
stičišče izmenjav izkušenj in mnenj. V Mestu vgradnje, velikem
Mapeievem razstavnem prostoru, so bile namreč v ospredju
tehnične izkušnje vgradnje ploščic velikih formatov, tudi na zunanjih površinah.
Vse je potekalo tudi ob upoštevanju dobrih praks trajnostne
gradnje in bolj etičnem odnosu podjetje–skupnost. Na sejmu
Cersaie je Mapei namreč predstavil svojo tretjo Bilanco trajnostnega razvoja, dokument, ki povzema dejavnosti matičnega
podjetja Mapei S. p. A. in njegovih italijanskih hčerinskih družb.
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   Tradicija in inovativnost, besedi, na

PLOŠČIC IN NARAVNEGA KAMNA
NOVI IZDELKI ZA TRG, KI SE RAZVIJA
Na svojem tradicionalnem dvignjenem razstavnem paviljonu
med paviljonoma 25 in 26 je Mapei izpostavil nekatere novosti na področju keramičnih ploščic in dodatne rešitve pri
njihovi vgradnji. Poleg tega so v paviljonu predstavili še dekorativne obloge in zaščitne zaključne premaze za oblikovalsko
bogatejše projekte.
Tradicija in inovativnost. To sta besedi, na katerih temeljijo
Mapeieve nove rešitve za zahteve polagalcev pri razvijajočih
se modnih smernicah.
ODLIČNOST V SVETU KERAMIČNH PLOŠČIC
Pod žarometi so bile tudi »zgodovinske« rešitve, ki so Mapei
na področju keramičnih ploščic popeljale k veliki prepoznavnosti. Govorimo o vrhunskem cementnem lepilu KERAFLEX
MAXI S1 za vgradnjo keramičnih ploščic, kamna in mozaika
in visoko zmogljivem lepilu KERAQUICK MAXI S1 za vgradnjo tudi velikega formata keramičnih in kamnitih ploščic na

tlake, ki so lahko polno obremenjeni že po samo 24 urah od
vgradnje obloge.
Med najbolj inovativnimi rešitvami, ki jih odlikuje tehnološka odličnost, omenimo lahka in izredno izdatna lepila
ULTRALITE za vgradnjo keramičnih ploščic (tudi velikega formata) ter epoksidno fugirno maso KERAPOXY DESIGN, ki
poudari vgrajeno oblogo in obogati prostor z enakomernimi
in obstojnimi barvami. Med dodatnimi rešitvami pri polaganju keramičnih ploščic so svoje mesto našli tudi pripravljena
mešanica TOPCEM PRONTO za izvedbo hitro sušečih estrihov in polimer-cementne malte MAPELASTIC, MAPELASTIC
TURBO in MONOLASTIC za hidroizolacijo kopalnic, bazenov
in balkonov pred vgradnjo keramičnih ploščic.
KAKOVOSTNE GRADBENE IZBIRE
Na sejmu je Mapei predstavil še posebne rešitve za dekorativne zaključne obloge. Izpostavljen je bil sistem ULTRATOP
LOFT, namenjen prenovi obstoječih površin za izvedbo novih

katerih temeljijo Mapeieve rešitve.
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SEJMI

Demonstracija izdelkov za pravilen nanos Mapeievih sistemov.
dekorativnih talnih ali stenskih oblog. Po zaslugi pigmentiranega dodatka ULTRATOP EASYCOLOR je mogoče izvesti
več kot 200 različnih barvnih odtenkov ULTRATOP-a LOFT,
kar ponuja neomejene možnosti ustvarjanja.
Če želimo parket vgraditi tudi v kopalnico, je več kot pripravna rešitev enokomponentno lahko lepilo ULTRABOND ECO
S LITE na osnovi sililatnih polimerov z visoko vsebnostjo
smol in dodatkom posebnih polnil, zaradi česar tudi postane
lahko.
Pri zaključnih zidnih premazih so izpostavili barvo na vodni
osnovi DURSILAC za zaščito in dekoracijo notranjih in zunanjih površin iz lesa, železa ali togega PVC ter akrilne barve za

ENRICO GERONIMI, TEHNIČNA
PODPORA MAPEI S.P.A.
Povejva najprej nekaj o zelo pomembnem
dejavniku pri vgradnji keramičnih ploščic,
to so fuge.
Fuge so pri načrtovanju keramične obloge
ključnega pomena, saj omogočajo zniževanje
modula elastičnosti, torej omogočajo, da bo
vgrajena obloga lahko prenesla predvidene
obremenitve. To se še posebej odraža pri
zunanjih tlakih, ki so zaradi temperaturnih nihanj
bolj obremenjeni, pa tudi v notranjih prostorih,
saj mora keramični tlak prenesti napetosti, ki jim
je po navadi izpostavljen.
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notranje prostore MAPECOAT ACT, certificirane za obstojno
zaščito površin tam, kjer se zahteva visoka higienska zaščita, kot na primer v kuhinjah, menzah, medicinskih prostorih,
ambulantah, telovadnicah in garderobah. Ob tem pa niso
pozabili še na sistem toplotnega ovoja stavb Mapetherm, ki
z uravnovešanjem temperature stene in zraka v prostoru zagotavlja zmanjšanje energetske porabe in poveča udobnost
bivanja.
REŠITVE ZA JAVNE POVRŠINE
Na področju javne ureditve površin se je Mapeieva izbira
osredotočila na sisteme za izvedbo kamnitih arhitekturnih

Za fugiranje je Mapei razvil nekatere
tehnologije, ki omogočajo rešitev številnih
zelo splošnih težav.
Obstaja več vrst fugirnih mas: v vodni disperziji,
cementne, hitro vezoče cementne in epoksidne.
Izdelek izberemo glede na namembnost prostora
in obremenitve, ki jim bodo površine izpostavljene.
Za stanovanjsko gradnjo se najpogosteje uporabljajo cementne fugirne mase. Tu ima Mapei že
dolgo uveljavljen izdelek ULTRACOLOR PLUS, ki
je sicer na cementni osnovi, vendar pa ne vsebuje
portlandskega cementa. Tako ta izdelek ne
povzroča izcvetanja. Fuga ima namreč tehnične
in tudi estetsko funkcijo, zato so homogenost,
obstojnost in enakomerna barva bistvenega
pomena.
Kaj svetujete za preprečevanje plesni?
ULTRACOLOR PLUS vsebuje tehnologijo BioBlock, ki preprečuje širjenje bakterij po celotni debelini fugirne mase. Torej je idealna fugirna masa
za vlažne prostore, kot so denimo kopalnice.

Ste zasnovali tudi epoksidne fugirne
mase?
Epoksidne fugirne mase so primerne za
industrijske prostore, predvsem v prehrambenih obratih ali tam, kjer je nujna zelo visoka
kemična odpornost. Vedno pogosteje pa uporabljajo tudi v stanovanjski gradnji, saj zagotavljajo lepši estetski videz in visoko odpornost na
umazanijo.
Mapei je ustvaril celo paleto barv, ki lahko
zadovoljijo kakršno koli zahtevo.
Neizogibno je bilo slediti razvoju keramičnih
ploščic in kombinaciji barvnih odtenkov. Danes
trg bolje sprejema fugirne mase, ki se barvno
lahko uskladijo s keramično ploščico in so
manj opazne. Mapei ponuja več kot 50 barvnih
odtenkov. Pri epoksidnih fugirnih masah obstaja
poleg tega še masa KERAPOXY DESIGN, ki jo
lahko mešamo z zlatimi, srebrnimi in raznovrstnimi drugimi barvnimi bleščicami, kar omogoča
izvedbo edinstvenih estetskih učinkov.

MIKAELA DECIO, VODJA TRAJNOSTNEGA
RAZVOJA SKUPINE MAPEI
Kateri so stebri Mapeievega trajnostnega
razvoja?
Naš moto je predvsem »manj je več« oziroma
visokokakovostni in obstojni izdelki z boljšim upravljanjem njihove življenjske dobe. To pomeni
zmanjševanje odpadkov pri odstranjevanju izdelka
(torej vpliva na okolje, ki ga ti odpadki povzročajo)
in okrnjena poraba naravnih surovin. Vpliv naših
izdelkov na okolje merimo skozi njihov celoten
življenjski krog, se pravi skozi zaporedje medsebojno
povezanih faz v celotni vrednostni verigi izdelka, od
pridobitve in prevoza surovin ter primarnih proizvodov, proizvodnje, distribucije in uporabe do reciklaže
in končnega odstranjevanja. Merimo vpliv na okolje,
na primer izpuste CO2, ki jih povzročajo naši izdelki
skozi ves svoj življenjski krog. Merimo tudi druge
vplive, na primer evtrofikacijo oziroma porast alg,
kar nam pokaže, da z onesnaževalci preveč hranimo
alge v vodi, kar posledično vpliva na ribe. Preverjanja
in certificiranja nam izvajajo tudi neodvisne ustanove.
Okoljska izjava izdelka (EPD, Environmental Product
Declaration) je na primer celostno certificirano
poročilo, pripravljeno v skladu z mednarodnimi
standardi, ki se osredotoča na okoljski učinek izdelka
v različnih točkah njegovega življenjskega kroga. Na
ta način se izognemo tako imenovanemu zelenemu
zavajanju (greenwashing).

tlakov MAPESTONE in MAPESTONE JOINT (za drenažne in
elastične tlake), ki upoštevata standard UNI 11714-1:2018, in
sistem arhitekturnih tlakov iz pranega betona MAPEI COLOR
PAVING.
Pri sistemu MAPESTONE se je liniji izdelkov za fugiranje
MAPESTONE PFS 2 NEUTRAL in MAPESTONE PFS 2 DARK
GREY pridružil še nov izdelek, posebno primeren za površine, tlakovane s svetlim kamnom, to je MAPESTONE PFS 2
svetle barve.
Tako kot drugi izdelki iz te linije se tudi ta fugirna masa lahko
dobavi v različici VISCO in se lahko prav tako rabi za fugiranje
kock, prodnikov, plošč in prefabriciranih elementov razreda
izpostavljenosti XF4 in XS3.
Poleg sistemov za arhitekturne tlake je Mapei izpostavil še
novo smolo MAPECOAT TNS EXTREME, ki je bila prvič predstavljena na športni prireditvi Giro d’Italia 2019. Uporablja se
za izvedbo povoznih poti in kolesarskih stez ter je zelo obstojna in odporna proti povoznim obremenitvam.
Naslednji sejem Cersaie bo potekal v Bologni med 28. septembrom in 2. oktobrom 2020.

SLIKA
ZGORAJ:
Konferenca ob
predstavitvi
Bilance trajnostnega razvoja za
leto 2018.
SLIKA
SPODAJ: Obisk
moške in ženske
nogometne ekipe
Sassuolo.

V današnjem času smo pri načrtovanju
vse bolj pozorni na trajnostno gradnjo in
projektanti iščejo izdelke, ki so certificirani in
omogočajo pridobitev točk LEED za ekološko
neoporečne stavbe. Vi to že upoštevate?
Vsekakor. Kjer koli je Mapei, povsod smo člani
lokalnih združenj za trajnostno gradnjo (Green
Building Council). Mapeievi izdelki pripomorejo k
pridobitvi precejšnjega števila kreditnih točk LEED
(Leadership In Environmental and Energy Design),
kar omogoča certificiranje stavbe kot ekološko
neoporečne. Na voljo imamo tudi orodja, ki arhitektom in pogodbenikom pomagajo pri izbiri ustreznih
izdelkov. Na spletni strani imamo LEED-kalkulator,
ki projektantom omogoča, da po vpisu podatkov
neposredno s spletne strani prenesejo izjave LEED in
vse dokumente, ki so potrebni za certificiranje stavbe
po protokolu LEED. Še en protokol, ki je v Italiji pri
javnih naročilih obvezen, so minimalni okoljski kriteriji
(CAM). Na sejmu Cersaie smo poleg tega uvedli tudi
»zeleni potni list«, ki smo ga poimenovali PASS (Profilo Ambientale e Sostenibilità in Sintesi – Okoljski
profil in sinteza trajnostne gradnje), v katerem so za
vsak izdelek posebej opisane trajnostne lastnosti in
prispevek, ki ga ima izdelek pri zeleni gradnji. Gre
torej za neke vrste kartice, ki so zelo pripravne za
uporabo in bodo objavljene na naši spletni strani.
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REFERENCE
EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE

Evropska
prestolnica
kulture
Matera 2019
UNESCOVA SVETOVNA DEDIŠČINA IN
EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE IZ
ZAOSTALOSTI V BISER ITALIJANSKEGA JUGA
»To je pomemben dan za Matero, za
Italijo. Za Evropo, ki s tem dokazuje, da
zna prepoznati in ceniti svojo kulturo.
Za prebivalce mesta Matera in dežele
Bazilikata ter za vse tiste, ki so pripomogli k temu, da je Matera postala Evropska
prestolnica kulture (EPK) 2019. Dan ponosa tudi za Italijo, ki svoj biser postavlja
na piedestal celotne Evrope. To mesto
je simbol italijanskega juga, ki se želi
razviti, ki želi napredovati, sanirati stare
rane in spodbujati nove pobude.«
S temi besedami je predsednik
Italijanske republike Sergio Mattarella
pospremil to slikovito južnoitalijansko
mesto na pot EPK 2019 v čarobnem
ozračju dva tisoč lučk.
Tako se je začelo 50 tednov, med katerimi občina izvaja številne prireditve
ter bogat kulturni in umetniški program.
Mesto se je na dogodek pripravljalo
vse od leta 2014 in zdaj se bodo pokazali sadovi minulega dela. Osvojiti ta
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laskavi naslov namreč ni zgolj nesporno
gospodarsko pomembna priložnost, je
tudi način, kako še bolj ceniti kulturno
dediščino in jo približati čim večjemu
številu ljudi. Matera je namreč eno najstarejših mestec na svetu in s svojim
zgodovinskim središčem že od leta
1993 sodi pod Unescovo svetovno
dediščino.
Naziv EPK ima pozitiven učinek tako na
turistično promocijo in usposobljenost
ljudi kot na celostno podobo in gospodarski razvoj pokrajine.
2019 je torej izjemno leto ne le za kamnito mesto, kot tudi imenujejo Matero,
temveč tudi za celotno Bazilikato, ki je
gospodarsko padla za nezavidljivo milijardo evrov.
Leto, polno spodbud z vseh mogočih
področij z več kot tristo prireditvenimi
dnevi je pravi način, kako ceniti, poudariti in izpostaviti svetovno kulturno in zgodovinsko dediščino očarljivega mesteca.

»Matera iz nacionalnega sramu do
evropskega ponosa« je bilo v zadnjem
času večkrat zapisano, ko so želeli v
nekaj besedah strniti vse značilnosti
južnoitalijanskih mest, še pred kakšnim
desetletjem poznanih zgolj pod izrazom
zaostali jug. Župan Matere Raffaello de
Ruggieri je takole povzel trenutni razvojni proces: »Matera je postala simbol novega italijanskega juga, ki se ne
pritožuje, ampak se zaveda energije, ki
jo s seboj prinašajo procesi ustvarjanja
prihodnosti. Načrtujemo vlaganja v vrednosti 170 milijonov evrov.« Jasni načrti
za rast in razvoj, ki ne pozabljajo lastne
zgodovine in h katerim je pripomogel
tudi Mapei s svojimi izdelki za obnovo
starega mestnega jedra in konstrukcijsko ojačitev materske katedrale della
Madonna delle Bruna e Sant’Eustachio
ter za projekte, ki so predstavljeni v
nadaljevanju.

REFERENCE

1

2

Matera v novi
preobleki

MAPETEX SEL. Oblogo iz sončevega kamna
so polagali z lepilom KERAFLEX MAXI S1.

PRI NEKATERIH POMEMBNIH GRADBENIH
POSEGIH – UTRJEVANJIH, STATIČNIH OJAČITVAH,
HIDROIZOLACIJAH, OBNOVAH STARIH ZIDOV,
VGRADNJAH OPEČNEGA TLAKOVCA TER KAMNA –
SO BILI UPORABLJENI MAPEIEVI IZDELKI
1. GRAD TRAMONTANO
Grad Tramontano stoji na hribu Lapillo, ki
se vzpenja nad mestom. Obnavljali so ga
od leta 2008. Za izvedbo hidroizolacije pod
kamnito oblogo so uporabili MAPEFLEX
BLACKFILL. Estrihe so izravnali z malto
MAPESLOPE in vse stike zatesnili z izdelki
MAPEBAND, MAPELASTIC TURBO in

3

2. C
 ERKEV SAN PIETRO CAVEOSO
Cerkev se dviga na pobočju Sasso
Caveoso, ki skupaj s Sasso Barisano tvorita
slavni stari del mesta, poimenovan Sassi di
Matera (sassi v italijanščini pomeni kamen,
skala). Skozi stoletja je bila cerkev večkrat
spremenjena, v XVII. stoletju pa v celoti obnovljena. Leta 1987 je Uprava za okoljsko in
arhitekturno dediščino Bazilikate začela z
deli za utrditev in obnovo stavbe. Za utrditev stebrov, obloženih s tufom, so uporabili
izdelke iz linije Mapewrap sistem, ki so namenjeni sanaciji in statični ojačitvi poškodovanih objektov.
3M
 UZEJ – LABORATORIJ KMEČKE
CIVILIZACIJE
Muzej – laboratorij kmečke civilizacije je v
starem središču Sassi di Matera in pred kratkim so njegovo površino podvojili. Gradbeni
poseg je predvideval konstrukcijsko oja-

4
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čitev oboka. Za obnovo zidov so uporabili
MAPE-ANTIQUE NHL STRUTTURALE, za
ojačitev pa PLANITOP HDM RESTAURO in
MAPEGRID G 220. Utrjevanje površin notranjih prostorov so izvedli s premaznim sredstvom CONSOLIDANTE ETS.
4. J
 AVNA TLAKOVANA POVRŠINA OB
ULICI VIA D’ADDOZIO
Z obnovo in uporabo izvornega materiala
je tlak v mestnem središču ohranil svojo
zgodovinsko-umetniško vrednost. 7-centimetrsko cementno mešanico za posteljico
za vgradnjo kamnitih plošč (kamen trani oz.
apricena) so oplemenitili s PLANICRETE, za
fuge pa so uporabili pripravljeno mešanico
MAPESTONE PFS2.
5. OBČINSKO KINOGLEDALIŠČE
Obnovili so tudi občinsko kinogledališče, ki
domuje v stavbi Palazzo dell’Annunziata iz
XVIII. stoletja. Obloga dvorane v nadstropju
je bila vgrajena s sistemom Ultratop Loft.
Površine so najprej obdelali s premazom

PRIMER SN, izvedli posip s kremenčevim
peskom QUARZO 0,5 in v premaz vtisnili mrežo MAPENET 150. Nato so nanesli
prvi sloj dekorativne paste ULTRATOP
LOFT F, pigmentirane s pasto ULTRATOP
EASYCOLOR. Po tem, ko se je prvi sloj
posušil in pred nanosom drugega sloja
s pasto ULTRATOP LOFT W, so površino zbrusili, odstranili prah in premazali s
PRIMER-jem LT. Za zaključni sloj so nanesli
ULTRATOP BASE COAT, ki uravnava vpojnost, nato pa MAPEFLOOR FINISH 58 W.
6. V
 ISOKA ŠOLA ZA
RESTAVRATORSTVO (NEKDANJI
SAMOSTAN SVETE LUCIJE)
Sedež nove Visoke šole za konservatorstvo in restavratorstvo v Materi je v nekdanjem Samostanu svete Lucije, slavnostno pa so jo odprli leta 2017. Za obnovo
notranjega zidovja so uporabili MAPEANTIQUE ALLETTAMENTO, za notranje
tlake pa epoksidni sistem Mapefloor 35 F,
in sicer mešanico epoksidnega vezi7
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va MAPEFLOOR I 350 SL, barvne paste
MAPECOLOR PASTE (RAL 1015) in naravnega agregata.
7. P
 ROIZVODNJA TESTENIN MULINO
ALVINO
Proizvodnja testenin Mulino Alvino ima sedež v stavbi iz XIX. stoletja, ki jo je bilo treba
sanirati in na strehi izvesti novo hidroizolacijo. Po odstranitvi sončnih panelov so reze
na prejšnji bitumenski hidroizolaciji zatesnili
s tesnilno maso MAPEFLEX BLACKFILL.
Nato so površino izravnali z izravnalno
maso MAPESLOPE in streho hidroizolirali
z MAPELASTIC-om. V prvi sloj te tesnilne
malte so vgradili armaturno mrežo iz alkalno odpornih steklenih vlaken MAPENET
150. Pročelje so obdelali s premazom
SILEXCOLOR PRIMER, ki so ga za prednjo
stran zmešali z oksidi rdeče barve.
8. SPORTING CLUB MATERA
Sporting Club Matera ponuja tri teniška
igriška, od tega dve pokriti. Na nepokri-

10
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tem igrišču so pred kratkim sintetično
travo zamenjali z umetno maso. Uporabili
so večslojni sistem na osnovi akrilnih smol
MAPECOAT TNS PROFESSIONAL, ki ga
sestavljata polelastični polnilni temeljni premaz MAPECOAT TNS WHITE BASE COAT
in barvni zaključni premaz MAPECOAT TNS
FINISH 3. Označevalne črte so izrisali z barvo MAPECOAT TNS LINE.
9. STAVBA PALAZZO CAROPRESO
Leta 2018 so povsem obnovili pročelje iz
tufa na stavbi Palazzo Caropreso iz XIX.
stoletja. Površine, na katerih so bile plesen
in alge, so najprej premazali s tekočim sredstvom za čiščenje površin SILANCOLOR
CLEANER PLUS. Večje praznine na površini so zapolnili z malto za zidanje MAPEANTIQUE ALLETTAMENTO, odporno proti
solem. Za zaključni sloj so najprej nanesli
pigmentiran temeljni premaz SILEXCOLOR
BASE COAT in nato še barvo SILEXCOLOR
PITTURA.

10. K
 ATEDRALA SANTA MARIA
DELLA BRUNA IN ZVONIK
Katedralo in zvonik so sanirali in utrdili. Objekt so najprej obdali s tkanino
MAPEWRAP C UNI AX, konico pa utrdili
z malto MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE
NHL in armirali z mrežo MAPENET EM30.
Na vidnih zidnih površinah so stike zapolnili
z malto MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO
TUFO v kombinaciji s spiralnimi palicami
MAPEI STEEL DRY. Pročelje so površinsko
zaščitili s premazom ANTIPLUVIOL S.
11. CERKEV SV. ELIGIO
Obnovili so glavno pročelje in delno sanirali
vezni sloj malte cerkve sv. Eligio.
Uporabili so MAPE-ANTIQUE ALLE
T TA
MENTO, proti solem odporno malto za zidanje na osnovi naravnega hidravličnega
apna in eko pucolana. Pročelje so površinsko zaščitili z vodoodbojnim sredstvom na
osnovi silanov in siloksanov v vodni emulziji
ANTIPLUVIOL W.
12

11

12. DOSTOPNE POTI DO MUZEJA
DEMOGRAFIJE, ETNOLOGIJE IN
ANTROPOLOGIJE
Za tlake so uporabili epoksidni premaz v
vodni disperziji MAPEFLOOR I 500 W. Na
površino so najprej nanesli prvi sloj, nato
kremenčev posip QUARZO 0,5 in še drugi
sloj, zmešan z barvno pasto MAPECOLOR
PASTE (RAL 1015). Zaključni zaščitni sloj je
bil narejen s premazom MAPECOAT I 600 W.
13. HOTEL ZICARI
Že leta zapuščeno staro stavbo v starem
delu mesta Sasso Caveoso so s prenovo, sanacijo in utrditvijo spremenili v hotel.
Mapei je dobavil izdelke za konstrukcijsko
ojačitev, zaključno obdelavo in vgradnjo
opečnih tlakovcev. Za konstrukcijsko utrjevanje so za omet uporabili malto MAPEANTIQUE STRUTTURALE NHL, ki so jo
armirali z mrežo iz alkalno odpornih steklenih vlaken MAPENET EM30. Uporabili
so tudi malto za zidanje MAPE-ANTIQUE
ALLETTAMENTO.

13
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Protipotresno
utrjevanje
stavb
TECNOLOGIE MAPEI

RINFORZO STRUTTURALE

MAPEIEVI IZDELKI IN SISTEMI ZA
REŠITEV KONSTRUKCIJSKIH TEŽAV
V PRIMERU POTRESA
Po zaslugi izkušenj na gradbiščih po vsem svetu, poznavanja materialov in obvladovanja njihove rabe je Skupina
Mapei razvila vrsto izdelkov za statično ojačitev in protipotresno utrjevanje stavb. Vsako Mapeievo tehnologijo,
izdelek ali sistem so zasnovali z namenom zagotavljanja
posebnih konstrukcijskih zahtev in izboljšanja potresne
varnosti ter ojačitve betonskih, zidanih, lesenih ali montažnih objektov.
Tehnologije za konstrukcijsko ojačitev in protipotresno
utrditev stavb so predstavljene v Priročniku za konstrukcijsko ojačitev, v katerem so za vsako posebej navedena
področja uporabe, prednosti in spremljajoči znanstveni
poskus. Glede na vrsto konstrukcije (armiranobetonske
zgradbe, zidane, stavbe iz lesa ali nenosilnih elementov)
priročnik predvideva za ta namen najprimernejši Mapeiev
sistem.

In tale contesto, la conduzione di molteplici ricerche scien
lo sviluppo di materiali innovativi hanno notevolmente
1
specialmente
nel corso degli ultimi decenni, lo sviluppo
tecnologie orientate al rinforzo di strutture esistenti.
SLIKA 1: Cerkev v Camposantu (Italija), poškodovana v potresu in obnoAnche in questo campo MAPEI si contraddistingue
vljena s sistemi Mapei za konstrukcijske ojačitve.

da più di
nella sviluppo di nuove tecniche, vantando una proficua collab
SISTEM
FRP interni di R&S e numerose università italiane e s
fra i laboratori
Sistem FRP (Fiber Reinforced Grout) je linija izdelkov iz
Il processo
sviluppo
ha seguito
soprattutto
le evoluzioni
n
zelo
odpornihdivlaken
(karbonskih,
steklenih,
bazaltnih
ali
e
tecnologiche
legate
ai
più
importanti
eventi
sismici
inter
kovinskih) in epoksidne smole za statično in protipotresno
portando
allo sviluppo di sistemi
rinforzo
utrditev
armiranobetonskih,
jeklenih, di
zidanih
in specifici
lesenih per ogn
konstrukcij.
problematica.
Vloga vlaken je nosilnost, smole pa imajo poleg zaščiNella
prima
del manuale
verranno
presentate
le
tne
funkcije
tudiparte
vlogo prenosa
obtežb iz
konstrukcije
na
tecnologie
di rinforzo,
individuando
per ciascuna
ojačitvena
vlakna.
Te materiale
odlikujejo majhen
vpliv na di esse i
applicazione,
i vantaggi
e la ricca
sperimentazione
okolje,
velika mehanska
trdnost,
dolgotrajna
obstojnost, scientific
accompagna.
preprosta
vgradnja in reverzibilnost.
Sistem FRP sestavljajo tkanine, vrvi, palice in lamele iz
Nella seconda parte verranno invece presentate le applicazion
vlaken različnega izvora, teže, mer in modula elastičnosti.
delle tecnologie
descritte,
in ki
funzione
della
Sistem
MapeWrap:precedentemente
sistem konstrukcijske
ojačitve,
ga
strutturale
dell’edificio
da
rinforzare,
con
lo
scopo
di
sottolin
sestavljajo tkanine iz karbonskih, steklenih ali bazaltnih
aspettiinapplicativi
importanti.
vlaken
epoksidne più
smole
za impregnacijo in lepljenje.
Sistem Carboplate: sistem konstrukcijske ojačitve, ki ga
sestavljajo zelo odporne lamele iz karbonskih vlaken in
epoksidne smole za lepljenje.
Sistem Maperod: polne palice z izboljšanim oprijemom in
visoko
nateznoinnovazione
trdnostjo iz karbonskihtecnologica
ali steklenih vlaken
MAPEI:
in epoksidne smole za lepljenje.

in costante evoluzione

FRP SISTEM
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FRG SISTEM

HPC SISTEM

MAPEWRAP
EQ SISTEM

2

SISTEM FRG
FRG sistem je linija kompozitnih materialov iz matrice z
anorganskim vezivom in pucolanskim delovanjem, ki zagotavlja odlično kemično-fizično, elastično in mehansko
združljivost z zidanimi podlagami, kamnom, opeko ali
tufom.
Njihova uporaba poveča duktilnost celotne konstrukcije.
Linijo teh izdelkov, za katero je značilna matrica na osnovi
apna in ekološkega pucolana, odlikuje kar nekaj lastnosti, tudi ko govorimo o obnovi spomeniško zaščitenih
objektov, in sicer: velika mehanska trdnost, majhen vpliv
na okolje, dolgotrajna obstojnost, preprosta vgradnja in
reverzibilnost.
Linijo izdelkov sistema FRG sestavljajo mreže iz steklenih
ali bazaltnih vlaken in mikroarmirane malte. Razdelimo jo
lahko na naslednje skupine:
- sistem CRM (Composite Reinforced Mortar): malte, primerne tudi za prekrivanje močno neravnih zidov, v kombinaciji z alkalno obstojnimi mrežami iz steklenih vlaken iz
linije Mapenet EM. Sistem mora biti glede na debelino na
zid pritrjen tudi mehansko s pritrdili iz steklenih vlaken;
- sistem FRCM (Fibre Reinforced Cementitious Matrix): sestavljen iz posebnih mikroarmiranih malt, ki se nanašajo v
kombinaciji z različnimi vrstami armaturnih mrež (alkalno
obstojna steklena vlakna, bazaltna ali karbonska iz linije
Mapegrid). Taki sistemi omogočajo učinkovito zmanjšanje
mase in togosti posegov utrjevanja glede na tradicionalne
načine ojačitve, kar bistveno poveča mehansko trdnost.
SISTEM HPC
Med različnimi tehnologijami za protipotresno utrjevanje obstoječih stavb Mapei ponuja tudi inovativne malte

SLIKA 2: Utrditev stika greda–steber s sistemom MapeWrap C.

3

SLIKA 3: Tankoslojno utrjevanje s sistemom FRCM za povečanje strižnih
in nateznih napetosti nosilnih zidov.

iz linije Planitop HPC oziroma mikroarmirane cementne
malte, ki imajo v mehansko zelo trdni cementni matrici
enakomerno razporejena konstrukcijska jeklena vlakna.
PLANITOP HPC je dvokomponentna tekoča cementna
malta z izredno dobrimi mehanskimi lastnostmi, kompenziranim krčenjem in visoko duktilnostjo. Mikroarmirana je
s togimi jeklenimi vlakni, primerna pa za obnovo in utrjevanje betonskih stebrov, gredi in stikov gred–steber.
Za ojačitev stropov lahko izberete tehnologijo PLANITOP
HPC FLOOR, zdaj na voljo tudi v različici FLOOR T, ki je
posebej primerna za utrjevanje lesenih stropov.
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4

SLIKA 4: Sistem HPC Floor – ni potrebe za ojačitev z armaturno mrežo.

6

5

SLIKA 5: Utrjevanje lesenih podov z mikroarmirano malto PLANITOP
HPC FLOOR.

SLIKA 6: MAPEWRAP EQ NET, dvosmerno pletena tkanina iz steklenih
vlaken za protipotresno zaščito polnilnih zidov.

SISTEM MAPEWRAP EQ
Za utrjevanje nenosilnih elementov je na voljo inovativni zaščitni sistem za protipotresno utrjevanje – sistem
MapeWrap EQ. Gre za neke vrste »protipotresno tapeto«,
ki podaljša čas evakuacije v primeru potresa.
- MAPEWRAP EQ NET je dvosmerno pletena tkanina iz
apretiranih steklenih vlaken za protipotresno zaščito
polnilnih zidov.

- MAPEWRAP EQ ADHESIVE je enokomponentno, za
uporabo pripravljeno lepilo na osnovi poliuretana v vodni disperziji z zelo nizko vsebnostjo hlapnih organskih
spojin (HOS) za impregnacijo tkanine MAPEWRAP EQ
NET.
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Priročnik za konstrukcijske
ojačitve – napredni sistemi
za sanacijo ter statične in
protipotresne ojačitve s
kompozitnimi materiali.
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• CHEMICAL PRODUCTS

FOR BUILDING
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Sistem ima naslednje prednosti:
- možnost nanašanja na obstoječe zidove/omete
- enostavna uporaba
- zelo nizka emisija hlapnih organskih spojin (HOS)
- testiran in certificiran
- reakcija na požar – razred B-s1, d0 (standard UNI EN
1351-1).

PREDSTAVLJAMO IZDELKE

MAPEIEVI SISTEMI ZA UTRJEVANJE
IN ZAŠČITO STAVB

Prenavljate hišo, poslovni ali industrijski objekt? Izberite inovativnost, zanesljivost, trajnost
in varujte okolje.
Celovita linija izdelkov in sistemov Mapei za statične ojačitve zidanih, betonskih,
armiranobetonskih 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.

Več na: mapei.si in mapei.com

MNENJE STROKOVNJAKA

ZGODOVINA IN DANAŠNJE
STANJE
Minilo je že skorajda 45 let od takrat, ko
se je komisija Evropske unije v letu 1975
na podlagi 95. člena Rimske pogodbe
odločila, da sprejme akcijski program
pri urejanju zakonodaje na področju
gradbeništva. Glavni cilj je bil odpraviti
tehnične ovire pri trgovanju in uskladiti
tehnične specifikacije in norme. Takrat
je komisija s pomočjo upravnega odbora v slabih petnajstih letih pripravila
prvo generacijo evrokodov.
Leta 1989 so se komisija in države
članic članice EU in EFTA odločile, da
na podlagi dogovora med komisijo in
Evropskim komitejem za standardizacijo (angl. European Committee for
Standardization – CEN) z več pooblastili prenesejo pripravo in objavljanje
evrokodov na CEN, da bi evrokodi (EC)
v prihodnje imeli status evropskih standardov (EN). Rezultat tega je prva generacija evrokodov (PREGLEDNICA 1),
ki jih danes poznamo kot evropske
standarde na področju konstrukcij.
Članice EU in EFTA priznavajo evrokode za referenčne dokumente v primeru
dokazovanja ustreznosti stavb in gradbenih inženirskih objektov pri bistvenih
zahtevah glede mehanske odpornosti
in stabilnosti ter varnosti pri požaru
kot podlaga za specifikacijo pogodb in
ogrodje za pripravo tehniških specifikacij za gradbene proizvode.

EN 1990
Varnost, uporabnosti in trajnost
EN 1991
Vplivi na konstrukcije
EN 1992

EN 1993

EN 1994

EN 1995

EN 1996

EN 1997

Projektiranje in detajli
EN 1997
Geotehničino projektiranje

Povezave med evrokodi
1

hi ips://eurocodes.jrc.ec.europa.eu

Pri nas so evrokodi na osnovi leta 2006
sprejetega Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (POMS) pri rekonstrukcijah, spremembah namembnosti in vzdrževalnih delih kot obvezni stopili
v veljavo šele leta 2008. Ob privzemanju
evrokodov, kar je usklajeval Slovenski inštitut za standardizacijo, smo jim dodali še
kratico SIST. Hkrati pa smo pri skorajda
vsakemu izmed sprejetih evrokodov pripravili tudi nacionalni dodatek z navedbo
posebnosti, ki veljajo le v naši državi.

PREGLEDNICA 1: Seznam evrokodov.
KRATICA

NASLOV

EN 1990

Evrokod:

EN 1991

Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije

Osnove projektiranja konstrukcij

ŠT. DELOV
1
10

EN 1992

Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij

4

EN 1993

Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij

20

EN 1994

Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih jeklenih in betonskih konstrukcij

3

EN 1995

Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij

3

EN 1996

Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcij

5

EN 1997

Evrokod 7: Geotehnično projektiranje

3

EN 1998

Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij

6

EN 1999

Evrokod 9: Projektiranje aluminijastih konstrukcij

3
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EN 1998
Projektiranje potresno
odpornih konstrukcij

Pravila za ocenjevanje in opredelitev obstoječih konstrukcij

FRP in druga
generacija evrokodov

SLIKA 1: Povezave med posameznimi deli
evrokodov (JRC, 2015).
SLIKA 2: Časovnica priprave druge generacije evrokodov (CEN TC250/SC6 Masonry
Structures – Predstavitev predsedujočega na
24. sestanku SC6 v Paviji 18. 10. 2018).

Ob pregledu standardov (PRE
GLED
NICA 1) lahko ugotovimo, da so organizirani v odvisnosti od vrste konstrukcijskega materiala. Kot vidimo v prvi
generaciji evrokodov, ni bilo narejenega standarda, ki bi pokrival uporabo
kompozitnih (polimeri utrjeni z vlakni)
materialov (v nadaljevanju FRP). Ti so
delno pokriti znotraj SIST EN 1998-3:
Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij, Del 3: Ocena in prenova stavb
(EC8-3). Zakaj so tam? Predvsem zato,
ker pri gradnji številnih starejših objektov potresna odpornost ni bila upoštevana, medtem ko so bili ostali (nepotresni) vplivi upoštevani vsaj z uporabo tradicionalnih pravil konstruiranja.
Poleg tega le pri potresni obremenitvi
zavedno projektiramo objekte tako,
da po prestanem vplivu lahko ostane-

202x
Evrokodov

2023
Cilj: Zadnji rok za dostavo standardov članicam

Konec dela PT – 3. in 4. faza

Konec dela PT – 2. faza

Cilj: Prva CEN poizvedba in zbiranje pripomb

Konec dela PT – 1. faza

2017 2018 2019 2020 2021
Začetek dela PT – 3. in 4. faza

2015
Začetek dela PT – 1. faza

Odziv na določanje mandata

Določanje mandata

DRUGA GENERACIJA
EVROKODOV
Že pri pripravi prve generacije evrokodov je bilo določeno, da se ti bodo
osveževali oz. spreminjali vsakih 15 let.
Takoj po umiku zadnjega obstoječega nacionalnega standarda se je leta
2010 začela izvajati začrtana časovnica (SLIKA 2) priprave nove generacije
evrokodov. Cilja začrtane časovnice
sta osvežitev obstoječih evrokodov ter
izdelava manjkajočih standardov, ki naj
bi se nanašali na nove konstrukcijske
materiale. V procesu priprave je sode-

lovalo nekaj čez 1000 strokovnjakov. V
letošnjem letu smo v okviru projektnih
skupin in nacionalnih komitejev podajali
še zadnje pripombe in pripravljali zadnje
spremembe za končne različice novih
evrokodov. Izpopolnjevanje vseh dokumentov naj bi bilo zaključeno do aprila
2020. Večina standardov bo nared do
leta 2021. Kdaj bodo sprejeti, bo odvisno od politične volje.
Rdeča nit prenove standardov je bila
postopnost sprememb vsebin standardov (angl. evolution not revolution).
V skladu s tem so postavljeni osnovni
principi prenove:
- izboljšanje jasnosti in razumljivosti
tehničnih odločb evrokodov;
- izboljšanje dostopnosti do tehničnih
navodil in olajšati navigacijo med njimi
(delotok uporabe standarda);
- izboljšanje skladnosti znotraj posameznih evrokodov in poenotenje terminov med različnimi evrokodi (eno-

Datum prenehanja veljavnosti 1. generacije

2

Odziv na časovnico

Izdelava časovnice

2010 2011 2012 2013

Metodološko in pokrito s formulami so
obdelana poglavja, ki se nanašajo na
učinek FRP plaščev in ovojev elementov na upogibno odpornost krajišča
elementa in na tetivno rotacijo na meji
tečenja, izboljšanje strižne nosilnosti,
izračun vpliva objetja s FRP-tkaninami
ter spajanje na območju preklopov.

Začetek dela PT – 2. faza

jo poškodovani in je tukaj potreba po
večjih popravilih izrazita. V praksi si pri
rekonstrukcijah in vzdrževalnih delih na
objektih pomagamo s celotnim setom
evrokodov (SLIKA 1).
V trenutno še veljavnem EC8-3 iz leta
2005 so podana splošna načela in pravila za oceno potresne nosilnosti obstoječih stavb. V informativnih dodatkih
A, B in C je podana nekoliko bolj razdelana metodologija utrjevanja objektov
v odvisnosti od obravnavanega materiala. Informativni (neobvezni) dodatek
A se nanaša na betonske konstrukcije, dodatek B na jeklene in sovprežne
konstrukcije ter dodatek C na zidane
stavbe. Le pri dodatku A (Betonske
konstrukcije) zasledimo navodila in računsko metodologijo preverjanja učinka utrjevanja obstoječih elementov s
FRP-materiali.
Glavni nameni uporabe zunaj lepljenih
FRP so:
- izboljšanje strižne kapacitete stebrov
in sten z uporabo zunaj lepljenih FRPoblog z vlakni v smeri stremen;
- izboljšanje razpoložljive duktilnosti
na koncih elementov z dodanim objetjem v obliki FRP-oblog z vlakni,
usmerjenimi vzdolž oboda;
- preprečitev porušitve preklopa s povečanim objetjem preklopa z vlakni,
usmerjenimi vzdolž oboda.

V dodatku, ki se nanaša na zidane stavbe, ni podanih konkretnih navodil oz.
priporočil za uporabo FRP-materialov. Iz tega razloga projektanti v zdajšnji zakonodaji nimajo zadostne opore pri uporabi FRP-jev pri rekonstrukcijskih in
vzdrževalnih delih pri zidanih stavbah. Breme uveljavitve novih metod in materialov pa je preneseno na proizvajalce, ki morajo dokazovati učinke svojih novih
materialov skozi drage postopke pridobitve tehniških soglasij pri pooblaščenih
ustanovah. Vse to ovira prenos novih dognanj v prakso in vztrajanje v operativi
na nekaterih tradicionalnih tehnikah utrjevanja konstrukcij, za katere so posledice zadnjih potresov pokazale, da so bile zgrešene (npr. zamenjava lesenih
stropnih konstrukcij s težkimi AB-ploščami, obbetoniranje obokov ipd.).
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MNENJE STROKOVNJAKA

SLIKA 3: Nelson Mandela FRP premični most
v Alkmaarju (Nizozemska).
(Vir: hiips://www.royalhaskoningdhv.com)
SLIKI 4 in 5: Redne preiskave v okviru obveznih vaj za študente prvega letnika konstrukcijske smeri na magistrskem študiju gradbeništva
Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze
v Ljubljani vsekakor veliko pripomorejo k ozaveščanju mladih inženirjev o učinkih uporabe
FRP-jev pri utrditvi konstrukcijskih elementov.
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tna uporaba terminov – angl. shall,
must, can, may …);
- vključitev pregleda znanja na obravnavanem področju s primeri uporabe
rezultatov raziskav v praksi;
- brez revolucionarnih sprememb obstoječih evrokodov (razen ob zelo
utemeljenem razlogu).
Prednostne naloge prenove pa so definirane kot:
- zagotavljanje jasnih navodil za tipične
(navadne) primere pri projektiranju;
- izpustitev ali zagotavljanje le splošnih
in osnovnih tehničnih smernic za posebne primere, s katerimi se bomo
zelo redko srečevali v praksi;
- omejitev vključevanja alternativnih
pravil;
- vključitev poenostavljenih metod le
tam, kjer je to zares upravičeno in so
bolj konservativne od konvencionalnih metod;
- izboljšanje skladnosti s standardi, ki
se nanašajo na izdelke in izvedbo;
- zagotavljanje tehničnih zahtev glede
toleranc, ki so izvedljive na gradbišču.
Poleg prenove obstoječega EC8-3 so
pri pripravi druge generacije evrokodov
imeli v mislih tudi vzdrževanje obstoječih objektov na nepotresnih območjih.
V ta namen so tudi ustanovili posebno
delovno skupino za pripravo tehničnih smernic, pozneje pa še standarda, vendar obstoječ dokument (JRC,
2015) ne prinaša konkretnih navodil –
le skupek zbranih splošnih ugotovitev
12 članic EU.
Nekoliko bolj zagnano so se lotili priprave tehniškega poročila o potrebi uvedbe novega evrokoda za kompozitne
materiale. Razlog za to je vsekakor dej16 SM št. 44/2019

stvo, da se je samo med letoma 2011
in 2016 proizvedlo nekaj prek 1 milijon
ton GFRP-kompozitov, od česar je bilo
35 % vgrajeno v stavbe in inženirske
objekte. Skupina uglednih strokovnjakov s tega področja je pripravila dokaj
resno študijo (JRC, 2016), ki bi lahko
predstavljala trdno teoretično podlago
za novi evrokod, ki naj bi obravnaval
izključno kompozitne konstrukcije (FRP
kot nosilni material).
OPUŠČANJE NACIONALNIH
PARAMETROV
Čeprav celotnega pregleda novosti po
posameznih evrokodih druge generacije v tem trenutku skorajda ni mogoče
pripraviti, lahko rečemo, da je vsem
standardom skupno to, da se opuščajo državna merila ter se bolj dosledno
pokrivajo posamezna področja, gre
torej za strožjo regulativo. To pa je v
nasprotju z našo novo realnostjo (novi
gradbeni zakon) in pripravo novega
Pravilnika o mehanski stabilnosti in
odpornosti objektov (POMS, 2019), ki
gresta prav v nasprotno smer (opustitev revizije ipd.).
Spremembe evrokodov druge generacije so različne, čakajo nas manjše pa
vse do bistveno večjih sprememb, odvisno od vrste evrokoda.
ZAHTEVNEJŠA PRIPRAVLJALNA
DELA IN VIŠJI STROŠKI
Ali smo pripravljeni? Recimo temu tako
– ne bo nas presenetilo. Večji del novosti, ki bodo obveljale za zidane konstrukcije, so nastale v sklopu večjega
raziskovalnega projekta PERPETUATE
(FP7/2007–2013), pri katerem smo dejavno sodelovali ter katerega rezultate
smo že predstavljali v okviru predavanj,

ki jih je organiziral Mapei. V vsakem
primeru se bodo podražili pripravljalna
dela, diagnostika in izdelava projektne
dokumentacije. Ali je trg pripravljen na
to?
KAJ PRINAŠA NOVI EC8-3 NA
PODROČJU UPORABE FRP
MATERIALOV
Že iz naslova vidimo, da se novi standard nanaša ne le na stavbe, temveč
tudi na mostove. Če smo do zdaj imeli
dele, ki se nanašajo na posamezne
materiale v informativnem dodatku
(torej neobvezni deli) – zdaj so ti v obveznem delu. Poleg specifičnih navodil
za betonske, jeklene in sovprežne konstrukcije ter zidane konstrukcije imamo
po novem še dva dodatna poglavja
za lesene konstrukcije in mostove. Za
vsakega izmed materialov je v informativnem dodatku podano še dodatno
gradivo.
Standard v zdajšnji fazi je še nedokončan (brez delovnega gradiva za jeklene
in sovprežne konstrukcije) ter ne povsem uravnotežen med posameznimi
poglavji.
Pokritost kompozitov je tudi v novi različici EC8-3 še vedno nezadostna. Pri
betonskih konstrukcijah so ob manjših
spremembah obdržali približno enak
obseg načel in pravil za FRP-materiale
pri utrjevanju AB-elementov. Pri zidanih konstrukcijah pa še vedno nimamo specifičnih informacij, le splošna
navodila pri vzdrževalnih delih – sanacijah diagonalnih razpok in utrditvah
obstoječih zidanih elementov s polimernimi mrežami (armirane obloge) ter
brez konkretnih računskih postopkov
za izračun nosilnosti in optimizacijo
materiala.
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KAKO NAPREJ?
Po zdaj veljavni zakonodaji lahko uporabljamo alternativne standarde oz.
tehnične smernice ob upoštevanju vplivov, izračunanih po evrokodih. Katere
so alternative?
Ko govorimo o utrjevanju armiranobetonskih konstrukcij s FRP-ji, imamo
v obstoječi različici EC8-3 dokaj konkretna načela in pravila. Alternativno
lahko uporabimo tudi nekoliko starejši dokument FIB-a (Euro-International
Committee for Concrete & International
Federation for Pre-stressing – FIB, 2001)
ali nekoliko novejši standard ameriškega združenja za beton ACI (American
Concrete Institute – ACI, 2008).
Ko govorimo o utrjevanju zidanih konstrukcij s FRP-ji v polimerni matriki,

imamo za enkrat še edino alternativo v obliki italijanskega standarda
CNR (Commissione di Studio per la
Predisposizione e l’Analisi di Norme
Tecniche relative alle costruzioni –
CNR-DT 200 R1/2013). Standard je pripravljen tudi v angleški različici.
Za kompozite v cementni matriki
(FRCM – Fibre Reinforced Cement
Matrix) imamo kot alternativo italijanske
tehniške smernice (Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, 2018), ki za enkrat
še niso dokončane. Uporaba kompozitov v cementnih matrikah je za konservatorje v glavnem sprejemljiva. Zaradi
tega je pričakovati večje povpraševanje
po teh pri obnovah oz. rekonstrukcijah
objektov kulturne dediščine. Smernice
so za enkrat le v italijanščini.

Avtor tega prispevka je priglašeni član delovne skupine za EC-6 in član projektne skupine za zidane konstrukcije za EC8-3 v okviru CEN-a ter nacionalni
koordinator za EC-6 v okviru SIST-a. Stališča avtorja so njegov osebni pogled
na obravnavano problematiko in ne predstavljajo stališča ustanove, v kateri je
zaposlen.

Viri:
- Del prvega poglavja (Zgodovina in obstoječe stanje) je povzet po uvodnem
delu razlage obstoječega standarda EC8-3 ob izdaji slovenskega prevoda
v avtorstvu akad. prof. dr. Petra Fajfarja;
- 
ACI 440.2R-08 – Guide for the Design and Construction of
Externally Bonded FRP Systems for Strengthening concrete
Structures, Reported by ACI Committee 440, July 2008;
- CNR-DT 200 R1/2013 - Guide for the Design and Construction
of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Existing
Structures, 2013;
- Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Linea Guida per la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione di interventi di consolidamento statico mediante l’utilizzo di sistemi di rinforzo FRCM,
BOZZA DEL 15 gennaio 2018;
- EN1998-3 SC8 23-02-2019, Eurocode 8: Design of structures for
earthquake resistance – Part 3: Assessment and retrofitting of
buildings and bridges, 2019;
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NAMESTO ZAKLJUČKA
Čeprav je do sprejetja druge generacije evrokodov še nekaj časa (vsaj 2 leti),
že vidimo obrise novih standardov, ki
kažejo na to, da bo stanje s kompoziti
(vsaj na področju utrjevanja elementov) ostalo skorajda nespremenjeno.
Morali se bomo privaditi na alternativne
standarde in ob pomoči proizvajalcev
materialov pridobivati potrebne karakteristike materialov za projektiranje
utrditvenih ukrepov. Pri tem moramo
biti seveda zadosti kritični. Redno izobraževanje in spremljanje rezultatov
raziskav pri nas in v tujini je vsekakor
prava pot za varno projektiranje. Za to
pa si je v dobi odprtega dostopa do
znanstvenih publikacij treba, kot za vse
v življenju, vzeti čas.

Prof. dr. Vlatko Bosiljkov, u. d. i. g.,
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Univerze v Ljubljani

- FIB, Externally bonded FRP reinforcement for RC structures,
Technical report, No.14, 138 str., ISBN 978-2-88394-054-3, October 2001;
- JRC, New European Technical Rules for the Assessment and
retrofitting of Existing Structures, Support to the implementation,
harmonization and further development of the Eurocodes, eds. S. Dimova,
A. Pinto, P. Leuchinger, S. Denton, JRC Science and policy report, Report
EUR 27128 EN, 2015;
- JRC, Prospect for new guidance in the design of FRP, Support
to the implementation, harmonization and further development of the
Eurocodes, eds. L. Ascione, E. Gutierez, S. Dimova, A. Pinto, S. Denton,
JRC Science and policy report, Report EUR 27666 EN, 2016;
- POMS – Pravilnik o mehanski stabilnosti in odpornosti objektov, Osnutek,
Pridobljeno 05.09.2019, hiips://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demo kracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10522
- SIST EN 1998-3: 2005, Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih
konstrukcij, Del 3: Ocena in prenova stavb, slovenski prevod (P. Fajfar)
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INTERVJU

Predani projektiranju
konstrukcij visokih gra
EDVARD ŠTOK, U. D. I. G., IZ KONSTAT BIROJA
JE STROKOVNJAK Z BOGATIMI IZKUŠNJAMI NA
PODROČJU PROJEKTIRANJA KONSTRUKCIJ VISOKIH
GRADENJ. SVOJ POKLIC VIDI KOT NENEHEN IZZIV IN
MORALNO VREDNOTO – POSLANSTVO. SVETOVLJAN,
CENJEN IN PRIZNAN STATIK DOMA IN NA TUJEM.
Na gradbeni fakulteti v Zagrebu je
študiral med letoma 1970 in 1976 ter
se takoj po diplomi zaposlil v Ljubljani,
najprej v Interexportu. Po koncu vojaščine je začel z delom v GIP Gradisu,
v ljubljanski enoti Biroja za projektiranje Maribor. Izkušnje je med letoma 1978 in 1994 pridobival v velikem
sistemu Gradisa, sodeloval z drugimi
gradbenimi podjetji, svoje znanje pa
je utrjeval in izmenjeval tudi na številnih seminarjih in kongresih. Predvsem
pa so bile pomembne izkušnje, pridobljene med sodelovanjem z arhitekturnimi biroji, kot so Biro 71, Ambient,
IBT, Proing, Desa, Api. Ustanovitev
lastnega podjetja leta 1994 je bila
posledica odločitve biroja, v katerem
je delal, da se ta v celoti posveti projektiranju mostov cestnega programa. Tedaj je ravno potekala gradnja
otroške bolnišnice v Jakutsku v ruski
republiki Saha, ki je bila na področju

visokih gradenj v tistem času lep izziv. Za nadaljevanje del na tovrstnih
projektih je bilo tako nujno ustanoviti
novo ekipo izven Gradisa in nastal je
Konstat biro. Nadaljevalo se je sodelovanje z drugimi arhitekturnimi biroji,
kot so Omnia-Arhing, Aplan, Arhe,
Atelje Vozlič, Arcus, Nava, Qualite,
Anfion, Multiplan, Arhitektura MJ
in predvsem s podjetjem Mabetex.
Četrtstoletno delo ekipe Konstat biroja je opredmeteno v številnih uspešno
izvedenih projektih – referencah tako
v Evropi, Aziji kot tudi Afriki.
Katera področja v vaši panogi pokrivate? Katera znanja so pri tem
ključna?
Od ustanovitve Konstat biroja je bilo
naše strokovno delovanje usmerjeno
v projektiranje gradbenih konstrukcij,
torej v statične izračune, izjave, opažne in armaturne načrte armiranobe1
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tonskih, prednapetih, lesenih, jeklenih
in kompozitnih konstrukcij. Izvedbe
gradenj na podlagi statičnih izračunov
zagotavljajo mehansko odpornost in
stabilnost objektov. K natančnosti elaboratov prispevajo tudi izsledki arheologa, ki z uporabo georadarja opravlja
meritve do 20 m globine in analizira
sestavo zemljine, izdeluje georadarske preglede, meritve ter tudi analize
zidov novejših in zgodovinskih stavb.
Elaborati so osnova za določitev nosilnih elementov, ustreznih zamenjav in
ojačitev.
Statika gradbene konstrukcije
kot osnova za zagotovitev varne
uporabe objekta?
Statični izračuni so odgovorno delo,
ki temelji predvsem na poznavanju in
uporabi statike, mehanike tal, dinamike, kinematike, trdnosti in poznavanju
materialov, seveda ob upoštevanju veljavne zakonodaje. Ekipa strokovnjakov
uporablja sodobne programe za statične izračune 3D-modelov in risanje
v 3D-tehniki, v naše delo vključujemo
uporabo tehnologije informacijskega
modeliranja gradenj BIM. Ta znanja in
korektni človeški odnosi na gradbišču
zagotavljajo uspešen potek gradnje
in varnost – kakovost dokončanega
objekta.

gradbenih
denj
Ob vseh inovacijah, novih spoznanjih in spremembah, tudi naravnega okolja, imajo statični izračuni tudi »dinamično dimenzijo«?
Gotovo. Vse od potresov v Banja Luki,
Posočju in Črni gori je sestavni del
projektov konstrukcije tudi dinamična
analiza objektov. Izkušnje pri sanacijah v Posočju in Črni gori, ob uporabi
sodobnih materialov podjetja Mapei,
so nam v pomoč pri pripravi projektov ter izvedbi protipotresnih sanacij
ob energetskih obnovah vrtcev in šol
v Ljubljani. Statika niso samo izračuni, ampak tudi poznavanje tehnologije,
spremljanje in uporaba sodobnih sistemov gradnje in materialov ter inženirske odločitve ob hkratni optimizaciji
stroškov gradnje.
Zelo odgovorno delo s številnimi
izračuni in analizami. Vas ta odgovornost privlači in navdihuje?
Analize in izračuni so pomembni, vendar je treba projekt, če želimo, da bo
na koncu vse delovalo skladno z načrti, izvajati v procesu nenehne odprte in strpne komunikacije. Nemalokrat
so v praksi zaradi različnih odstopanj
potrebni popravki. Komunikacija med
arhitektom, inštalaterji, investitorjem
in izvajalcem je tako odločilna pri pro-
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jektiranju in uspešni izvedbi gradbenih
konstrukcij. Poleg strokovnih znanj je
treba poznati tudi zgodovinski, sociološki, psihološki, filozofski in tudi gospodarski kontekst objektov. Pri tem je
pomemben tudi sistem etičnih in moralnih norm vključenih posameznikov
v konkretnih okoljih. Sodelovanje vseh
udeležencev in združitev vseh teh vedenj je za nas vedno velik izziv. Glede
na lokacije projektov in objektov, in to
so tako Evropa, Azija kot tudi Afrika,
mene in mojo ekipo to dejstvo privlači
in navdihuje.
Kateri elementi so ključni za zagotavljanje varnosti konstrukcije?
Pri izračunih je pomembno upoštevati
veliko elementov: deformacije, napetosti, notranje sile in realno postavitev
armature, detajle jekla, optimalne teže
konstrukcij, geomehaniko in temeljenje
ter seveda potresne analize. V zadnjem
času pri projektih preverjamo tudi problematiko progresivne rušitve, in sicer
takrat, ko na primer kjer koli v tlorisu ali
etažah računsko umaknemo steber, pri
čemer lahko pride do večjih računskih
deformacij, vendar do porušitve objekta ne pride zaradi ustreznega dimenzioniranja elementov konstrukcije pri
projektiranju.
3

SLIKA 1: Rezidenca
v Groznem v Čečeniji.
SLIKA 2: Stekleni
dvor v Ljubljani.
SLIKA 3: Velodrom
v Astani.
SLIKA 4: Skakalnici
v Šučinsku,
Kazahstan.

Sodelovanje z arhitekti, seznanitev z omejitvami, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju
varnosti?
Ta interakcija je danes bolj kot kdaj
koli prej nujna, ker se je sodelovanje
med arhitektom in statikom popolnoma spremenilo. Včasih se je arhitekt
zavedal pomembnosti konstrukcije in
je že pri idejnem projektu sodeloval s
statikom. Danes se resno sodelovanje
začne šele pri projektu za izvedbo –
PZI-ju, ker se investitorju po navadi zelo
mudi zaradi morebitne spremembe namembnosti in finančnega toka investicije. Zaradi potresne varnosti objektov
je v vseh fazah projekta treba upoštevati predvsem evrokode 8.
Vloga statika je neizogibna pri
vseh konstrukcijah. Zdi se, da se
arhitekturni trendi in ideje razvijajo brez omejitev. Kljub temu –
statiki ste med tistimi, ki določate meje, znotraj katerih arhitekti
ustvarjajo?
Na vsak način spoštujem delo arhitektov in cenim njihovo predanost prostoru,
v katerem delujejo. Arhitekturni projekti,
pripravljeni za naš prostor, se bistveno
razlikujejo od projektov na primer za
glavno mesto Kazahstana Nursultan,
prej mesto Astana. Načeloma ne zavračam in ne komentiram arhitekture
in delujem le na področju optimalnega
reševanja konstrukcije objekta. Seveda
imam svoje mnenje o arhitekturi nekega objekta, vendar je želja investitorja
za nas zakon, posebej če nas pooblasti za reševanje konstrukcijskih izzivov. Spremembe so nenehne. Danes
imamo npr. čedalje manj ortogonalnih
konstrukcij in s sodobnimi statičnimi
programi lahko uspešno rešujemo tudi
neortogonalne arhitekturne objekte.
Omejitvam, novim okoliščinam, trendom se moramo seveda prilagajati.
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Razvoj materialov vam je pri
vašem delu verjetno v pomoč.
Katero področje vam predstavlja
največje izzive?
Seveda so sodobni materiali in njihova
uporaba izziv, posebej pri potresnem
inženirstvu. Objekte s pritličjem in enim
nadstropjem lahko ob zadostni količini
zidanih sten uspešno potresno zavarujemo z sistemom FRG podjetja Mapei.
Višje objekte je tudi možno potresno
zavarovati s karbonskimi lamelami
in dodatnimi ukrepi, vendar je vse to
treba z izračuni dokazati in zagotoviti
primerne izvedbene detajle. Udeleženi
smo pri potresni sanaciji visokih stavb
v Ljubljani, ki so bile grajene v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Del naših
dejavnosti predstavljata tudi sprotna
sanacija in povečevanje nosilnosti konstruktivnih elementov pri adaptaciji obstoječih objektov.
Skozi leta ste pridobivali izkušnje
na mnogih področjih. Kateri projekt bi izpostavili in zakaj.
Gradnja objektov v Astani za EXPO
2017 je bila posebna dogodivščina zaradi sodelujočih pri projektu. Mednarodni tim – iz Chicaga,
Šanghaja, Ljubljane, Istanbula, Alma
Ate, Stuttgarta. Različni predpisi, jeziki,
principi, vendar smo bili vsi udeleženci
homogena skupina, povsem predana
projektu. V stavbe, ki smo jih mi tam
izvajali, smo vgradili okoli 19 000 ton jeklenih konstrukcij. Nepozabna izkušnja.
Kateri so bili še zanimivi, drugačni projekti?
Vsi objekti so bili izziv, vsak po svoje. Kot najzanimivejše naj izpostavim:
velodrom in rezidenca predsednika v
Astani (Kazahstan), rezidenca predsednika Čečenije v Groznem, skakalnici
v Šučinsku (Kazahstan), VIP-terminal v
Taškentu (Uzbekistan), kongresna dvorana v Turkestanu, v Rusiji Agroprom
banka v Volgogradu, adaptacija han20 SM št. 44/2019

SLIKA 5: Teater Drama v Nur-Sultanu.
SLIKA 6: Sanacija zidu na Mestnem trgu
v Ljubljani.

garja v Sephi v Libiji, otroška bolnišnica
v ruskem Jakutsku, pediatrija in Ypsilon
v Ljubljani …
Kako danes gledate na svoj razvoj
in področje, na katerem delujete?
Imel sem priložnost, da počnem stvari,
ki so me pritegnile in zanimale. To sem
delal z veliko dobre volje in zagnano,
vendar ne z velikimi zaslužki. Tudi v prihodnje bom najbrž na istem, ne glede
na čedalje večjo zahtevnost objektov,
zlasti zaradi uporabe tehnologije BIM.
Prevladovali bodo 3D-modeli in komunikacija bo časovno vse bolj zahtevna.
Koliko vas je v biroju? Način in
zahtevnost del v tujini? Kako
vzpostavljate nove povezave za
sodelovanje na tujih trgih?
Upoštevati in spoštovati je treba lokalne norme, lokalne strokovnjake, lokalne
uradnike in narediti primerjavo z evrokodami. Za vse objekte je treba izdelati
statiko v dveh programih in primerjalno
analizo. V biroju nas je osem, vendar bi
za izdelavo računov in risanje potrebovali nove sodelavce. Trgi niso zelo odprti in potrebne so povezave, ki vodijo
do cilja. Imamo stalne naročnike, a je
nenehno treba iskati tudi nove. Po letu
1995 domači gradbeniki nimamo več
naročnikov, ki bi bili sposobni izpeljati
večje projekte tudi izven Slovenije. V
procesu tranzicije so se direktorji gradbenih podjetij s predstavništvi v tujini
osredotočali predvsem na lastninjenje
doma in zanemarili zunanje trge. Skupaj
s politiki so tako pripeljali gradbeništvo
v reven investicijski položaj in ob ukinitvi
velikih gradbenih podjetij ustvarili »klimo revežev«. Zares škoda za Slovenijo,
saj smo imeli velik potencial.
Kdaj vam je bilo pri delu težko in
se je zgodila tudi kakšna neprespana noč?
Problematični so predvsem roki in
spremembe projektov. Na izvedbo

vplivajo pritiski z gradbišč, kjer se izvajalci večinoma ne ozirajo na morebitne
sprotne spremembe projektov. Če želimo uspešno in nadzorovano gradnjo,
je statik pri izvedbah nujen. Na začetku
moje samostojne poti je bilo zaradi projektiranja in službenih poti veliko neprespanih noči.
S katerimi projekti se ukvarjate
danes?
Projektiramo in sodelujemo pri gradnji objekta dramskega gledališča v
Nursultanu (Astana) in objekta poslovne stavbe Leka v Mengšu. Končujemo
projekte za stanovanjske objekte
Dečkovega naselja v Celju.
Dolgoletno sodelujete z ekipo
Mapei predvsem pri ojačitvah obstoječih zidanih konstrukcij.
Mapeiev laboratorij v Milanu in njegovih 200 zaposlenih pomeni kritično razvojno maso – predpogoj uspešnega
reševanja problemov v gradbeništvu.
Njihov sistem protipotresnega ojačevanja zidanih konstrukcij FRG nam zelo
pomaga pri reševanju potresne varnosti nižjih objektov, kot so vrtci in šole v
Ljubljani, in posameznih delov sten, kot
je bil primer sanacije zidu v Narodni galeriji v Ljubljani. Poskusi, ki jih izvajajo
in potrjujejo v Mapeiu, so s primernimi
licencami sestavni del naših projektov
pri izvedbah ojačitev s karbonskimi lamelami in mrežami.
In vaši načrti?
Zdaj izdelujemo projekte za izgradnjo
stanovanjskih blokov v Sloveniji. Za
tujino projektiramo javne in poslovne
stavbe. Trgu vedno ponujamo projekte,
aktualne z vidika gradbenih konstrukcij in skladne z našimi zmožnostmi. V
sodelovanju s strokovnjaki iz Mapeia
ter z uporabo njihovih izdelkov je v
pripravi tudi protipotresna rešitev večnadstropnega objekta, zgrajenega v
šestdesetih letih prejšnjega stoletja v
Ljubljani. Sicer pa, kot sem rekel – z veseljem se lotevamo vseh projektov, pri
katerih lahko uporabimo svoje znanje,
predvsem pa nas navdihujejo tisti, pri
katerih je potrebno združevanje različnih znanj, v našem in mednarodnem
okolju. Pridobljene izkušnje nam to
omogočajo.
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Nakupovalno središče
Citypark Ljubljana
SODELOVANJE PRI REKONSTRUKCIJI – STATIČNI UTRDITVI NOSILNIH ELEMENTOV
Od januarja 2018 do junija 2019 je potekala obsežna rekonstrukcija severnega
dela nakupovalnega središča Citypark v
Ljubljani. Zaradi predvidenega povečanja obtežbe je bila potrebna tudi izvedba statične utrditve, predvsem stropnih,
delno pa tudi stenskih armiranobetonskih konstrukcij. Projektant je zaradi
prednosti, kot so nizka teža, majhen presek in relativno enostavna in hitra vgradnja, za izvedbo statične utrditve predvidel vgradnjo dodatne armature – tkanine
in lamel iz ogljikovih vlaken – sistem FRP.
S pomočjo namenskega programa je
pripravil izračune in določil vrsto lamel in
tkanin, ki jih je bilo treba vgraditi na točno določenih mestih armiranobetonske
konstrukcije. Izvedena je bila tudi končna
protipožarna zaščita območij, kjer je bila
nalepljena dodatna armatura.
POSTOPEK IZVEDBE
Mesta, kjer je bila s projektom določena vgradnja karbonske tkanine in lamel,
so bila pred vgradnjo skrbno pripravljena. Površine so bile obrušene z diamantnimi brusilkami in očiščene z namenom, da se s površine odstranijo vsi
slabo sprijeti delci betona in nečistoče,
ki bi lahko vplivale na potreben oprijem
nadgrajenih slojev.
VGRADNJA KARBONSKE
TKANINE
Površina je bila na mestu vgradnje premazana z namenskim, dvokomponentnim epoksidnim temeljnim premazom
MAPEWRAP PRIMER 1. S tem se je
površinsko utrdila podlaga, takoj zatem, »sveže na sveže«, je z namenom
zapolnitve lunkarjev in fine izravnave v
debelini nekaj milimetrov sledil nanos
fine dvokomponentne epoksidne mase
MAPEWRAP 11. Postopek se je nadaljeval z nanosom redke, dvokomponentne epoksidne smole MAPEWRAP 31
in vgradnjo tkanine iz ogljikovih vlaken
MAPEWRAP C UNI AX. Tkanina je bila
s pomočjo namenskih valjčkov popolnoma vtisnjena v predhodne še sveže
sloje in površinsko še enkrat prevaljč-
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SLIKA 1: Vtiskovanje karbonske lamele
CARBOPLATE v svež, predhodno nanesen sloj
lepila ADESILEX PG1.
SLIKA 2: Odstranjevanje odvečnega lepila
ADESILEX PG 1 s podlage.
SLIKI 3 IN 4: Videz površin, utrjenih s karbonskimi lamelami CARBOPLATE in karbonsko
tkanino MAPEWRAP.

kana s smolo MAPEWRAP 31. Še svež
nanos je bil polno posut s suhim kremenčevim peskom.
VGRADNJA KARBONSKIH
LAMEL
Za lepljenje karbonskih lamel je bilo
uporabljeno dvokomponentno epoksidno lepilo za konstrukcijska zlepljenja
ADESILEX PG1. Izvajalci del so obe
komponenti lepila najprej temeljito
zmešali z električnim spiralnim mešalom, da so dobili homogeno mešanico
3

TEHNIČNI PODATKI
Rekonstrukcija nakupovalnega
centra Citypark, Ljubljana
Investitor: Euromarkt Center, d. o. o.
Projektant: Ljubljanski urbanistični zavod, d. o. o., dr. Jure Zavrtanik, u. d. i. a.
Glavni izvajalec del: GH Holding, d. o. o.,
Sebastijan Rošer, d. i. g.
Izvajalec opisanih del: Gras, d. o. o.
Nadzor: Tehnosan, d. o. o., Milan
Heinc, d. i. g.
Čas izvedbe: maj 2018–februar 2019

2

enotne barve. S karbonskih lamel so
odstranili folijo, ki njihovo površino ščiti
pred umazanijo. Lepilo so v enakomerni debelini s pomočjo pleskarskih lopatic nanašali na lamelo in predhodno
pripravljeno podlago. Lamele so temeljito vtisnili v lepilo, tako da so izpod njih
iztisnili morebitno ujeti zrak. Z robov
lamel so odstranili odvečno epoksidno
lepilo. Po popolni osušitvi lepila so izvajalci lahko nadaljevali z deli, saj so konstrukcijo že lahko obremenili skladno z
novimi projektnimi zahtevami.
4

Mapeiev koordinator: Gregor
Knez, i. g.
IZDELKI MAPEI
Adesilex PG1, Carboplate, MapeWrap 11,
MapeWrap 31, MapeWrap C UNI-AX,
MapeWrap Primer 1
Podrobnejše informacije o izdelkih najdete
na spletnih straneh www.mapei.si in
www.mapei.com.

SM št. 44/2019 21

REFERENCE

Z rešitvami Mapei
do varnejših šol in vrtcev
v Ljubljani
V OKVIRU CELOVITE ENERGETSKE SANACIJE OBJEKTOV SE JE IZVEDLA TUDI
KONSTRUKCIJSKA SANACIJA ZIDOVJA
Septembra je v Ljubljani vnovič odprlo
svoja vrata 23 javnih vrtcev in 48 osnovnih šol. Vrtce obiskuje približno 13 400,
osnovne šole pa 25 000 otrok in mladostnikov. Mestna občina Ljubljana
namenja področjema vzgoje in izobraževanja veliko pozornosti, kar se kaže
v tudi nenehnem vlaganju v prenovo
objektov, namenjenih najmlajšim in

1

mladim. V zadnjih 13 letih je bilo investicijam in investicijskemu vzdrževanju
namenjenih več kot 225 milijonov evrov.

2

3
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JAVNO IN ZASEBNO
PARTNERSTVO
V sklopu investicij je bilo v letošnjem
letu v okviru partnerstva za energet4

ske obnove v Ljubljani (2. faza) obnovljenih 7 objektov – šol in vrtcev.
Izpostavljamo štiri, pri katerih smo sodelovali oz. so bili pri njih uporabljeni
izdelki in rešitve Mapei. Govorimo o
konstrukcijski protipotresni sanaciji –
ojačitvah objektov.

5

OSNOVNA ŠOLA POLJANE
Po drugi svetovni vojni so za številne
mlade družine na Poljanah zrasli novi
bloki in odpreti je bilo treba tudi novo
osnovno šolo. Njeni začetki segajo v
leto 1954, imela je različne nazive, od
leta 1992 se imenuje Osnovna šola
Poljane. Objekt je po svoji obliki nenavaden, kar je bilo v 50. letih prejšnjega stoletja precej odmevno. Šolo sta
si ogledala celo Američana, zakonca
Van Murik, ki sta izjavila, da kaj takega
niti v združenih državah Amerike nista
videla. Zanimivost, četudi ne najboljša
reklama za gradbenike, je tudi dejstvo,
da se je del stropa kmalu po odprtju
udrl. Poleg energetske sanacije se je
ob celoviti prenovi izvedla tudi statična, protipotresna ojačitev objekta, kar
je bila nedvomno odgovorna odločitev
investitorjev.
9

OSNOVNA ŠOLA VODMAT
Šola je dobila ime po predelu Ljubljane,
kjer leži, to je med Zaloško cesto, UKC
in železnico. Svečano so jo odprli (Stari
Vodmat) leta 1964, leta 1974 pa je bila

šoli prizidana nova telovadnica. Od leta
1992 se imenuje Osnovna šola Vodmat.
Več kot 40 let je minilo od gradnje in

SLIKA 1: Osnovna šola Poljane.
SLIKA 2: Pogled na notranjo steno po ustrezni
pripravi – odstranjevanju ometa in pranju.
SLIKA 3: Nanos prvega sloja malte PLANITOP
HDM RESTAURO z mrežico iz steklenih vlaken
MAPEGRID G220.
SLIKI 4 IN 5: Vgradnja povezovalnih vrvic in
izdelava pahljač iz alkalno odpornih steklenih

vlaken MAPEWRAP G FIOCCO.
SLIKA 6: V steno so vgrajeni nastavki za
injektiranje.
SLIKA 7: Injektiranje prostora med vrvico in
odprtino z injektirno maso MAPE-ANTIQUE I.
SLIKA 8: Pogled na izvedeni ojačitveni omet
po sistemu Mapei FRG ob stopnicah.
SLIKA 9: Osnovna šola Vodmat.

6

7

potrebna je bila celovita sanacija, tako
statična kot energetska.

8

PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA
OSKAR KOVAČIČ
Šola je na Rudniku, nedaleč od
Dolenjske ceste. Podružnica je manjša
od matične enote, a vendarle ni prav
majhna. Zametki na tej lokaciji segajo
namreč v davno leto 1938. V vseh teh
letih se objekt vzdrževal in počasi dograjeval. V sklopu energetske sanacije
SM št. 44/2019 23
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je bila izvedena tudi statična ojačitev,
kar zagotavlja večjo varnost objekta,
tudi v primeru potresa.
VRTEC NAJDIHOJCA, ENOTA
BIBA
Enota Biba je dislocirana enota vrtca Najdihojca v Šiški. Sredi mirnega
naselja stanovanjskih blokov in hiš z
urejenim okoljem stoji nizka, razgibana hiša, v kateri prek dneva prebivajo male »bibe«, stare od 1 do 6 let.
Mirno okolje in prostorno igrišče ponujata veliko možnosti sproščenega
gibanja, iger in druženja otrok. Tako
igralnice, garderobe in hodniki v vrtcu spreminjajo svojo podobo glede
na dejavnosti, ki v njih potekajo. V
sklopu obnove so poleg statične ojačitve in novega pročelja celovito obnovili tudi kuhinjo.
ZAKAJ DODATNE OJAČITVE?
Večkrat se ljudje sprašujejo, zakaj je
sploh potrebna ta (dodatna) investicija.
Saj objekt stoji že več let in mu nič ne
manjka. Odgovor je enostaven. Ne želimo si doživeti potresa in pri tem opazovati, kaj se bo zgodilo z objektom.
Pomembna je torej preventiva. Razvoj
se nadaljuje, pridobivamo nova znanja
in predvidevanja, ki so bila poznana v
preteklosti, se nadgrajujejo in posodabljajo. Načrte ojačitev za opisane projekte so pripravili v Konstat biroju. Z
modeliranjem so optimirali potrebo po
ojačitvenih jedrih, stenah in povezavah
ter jih vnesli v projekte. Za zidovje so
predvideli dodatno ojačitev po sistemu
FRG.
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IZVEDBA OJAČITVE – SISTEM
MAPEI FRG
Sistem FRG (Fibre Reinforced Grout)
je z vlakni ojačana malta, ki v kombinaciji z mrežo iz alkalno odpornih
steklenih vlaken tvori armiran omet za
povečanje duktilnosti zidovja. Skladno
z načrtom – pozicijami, kjer so bile potrebne ojačitve, je bilo treba predhodno odstraniti vse obstoječe omete do
osnovne konstrukcije. Najpogosteje je
bil to zid iz polnih opečnih zidakov, ki
se je opral z vodo ali pa se je površina
posesala, da se ni povzročala dodatna
škoda. Ker je bilo za doseganje ojačitve treba povezati obe strani zidu, se
je omet odstranil na obeh straneh, na
določenih položajih tudi na pročelni
strani objekta. Pred nanosom sistemskih izdelkov se je zid obdelal s temeljnim premazom PRIMER 3296. Njegovi
11

SLIKA 10: Podružnična Osnovna šola Oskar
Kovačič.
SLIKA 11: Vrtec Najdihojca.

glavni nalogi sta površinska utrditev in
uravnavanje vpojnosti podlage. Nanj se
je nanesla dvokomponentna malta na
osnovi naravnega hidravličnega apna
(NHL) in eco pucolana, ki vsebuje tudi
visok delež mikroarmature, PLANITOP
HDM RESTAURO. Ta se lahko nanaša v posameznih nanosih do 10 mm.
V njo so vgradili MAPEGRID G220,
mrežo za ojačitev iz alkalno odpornih
steklenih vlaken, ki pa je bila prekrita
le delno. Zakaj? Za povezovanje obeh
strani ojačitvenega ometa PLANITOP
HDM RESTAURO je bilo namreč
treba vgraditi vezi iz alkalno odpornih steklenih vlaken MAPEWRAP G
FIOCCO. Skozi zid so izvrtali luknje in
še dodatno luknjo pod kotom približno
30°. Luknje so spihali, da so odstranili
prah. Sledila je priprava MAPEWRAP
G FIOCCO na način, da je bila vrvica
približno 40 cm daljša od debeline
zidu. Sredino vrvice, ki je enaka debelini zidu, so utrdili z MAPEWRAP 21
in polnim posutjem s suhim kremen-

SLIKA 12: Vgradnja ojačitve MAPEGRID G220 v svežo malto MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE, 1. sloj.
SLIKA 13: Pogled na steni; na levi strani je nanesen omet MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE in
mreža MAPEGRID G220, na desni je stena pripravljena za nanašanje.
SLIKA 14: Izdelava »metuljčkov« z MAPEWRAP-om G FIOCCO in nanos drugega/zaključnega sloja
MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE.
SLIKA 15: Pogled na vgrajene povezovalne vrvice MAPEWRAP G FIOCCO in injektiranje z MAPEANTIQUE I.
SLIKA 16: Priprava povezovalnih vrvic – MAPEWRAP G FIOCCO po impregnaciji/utrditvi z
MAPEWRAP 21 in posutjem s QUARZO 0,5.
12
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čevim peskom QUARZO 0,5. Tako
pripravljen MAPEWRAP G FIOCCO se
je vgradil v luknje, ki so se nato zatesnile. Prostor med vrvico in luknjo je
bilo treba zapolniti z injekcijsko maso
MAPE-ANTIQUE I. To je tekoča masa
na osnovi hidravličnega apna, ki se
uporablja za konstrukcijsko injektiranje
in utrditev zidanih konstrukcij. Luknje
so zapolnili z vlivanjem, tako da se je
zapolnilo vse proste dele.
Po utrditvi so izdelali povezavo med
obema stranema PLANITOP-a HDM
RESTAURO, tako da so MAPEWRAP G
FIOCCO razprostrli v obliki pahljače in
vgradili v PLANITOP HDM RESTAURO.
Nato so celotno površino preplastili z nanosom PLANITOP-a HMD
RESTAURO v debelini 3–4 mm oz.
tako, da so v celoti prekrili MAPEGRID
G 220. Ker je to sistem na osnovi hidravličnih veziv, je nanj možno nanašati
različne mineralne mase za glajenje in
ravnanje sten kot tudi gradbena lepila
za vgradnjo pročelnih toplotnoizolacijskih plošč. To se je izvedlo pozneje na
zunanjih površinah stavb.

VARNEJŠI IN ENERGIJSKO BOLJ
UČINKOVITI OBJEKTI
Dela so se v večini končala še pred
začetkom novega šolskega leta.
Otroci in učenci so torej lahko pravočasno napolnili prenovljene prostore s
svojo energije in razigranostjo. Veseli
in ponosni smo, da so na Mestni občini Ljubljana prisluhnili predlogom
stroke, da so se ob energetski sanaciji izvedla tudi konstrukcijska ojačitvena dela, skladna z zakonodajo
in prakso. Tako so objekti ne samo
energetsko učinkovitejši, ampak tudi
varnejši pred potresom. Vsi skupaj si
želimo slišati le zvok smeha in radosti

TEHNIČNI PODATKI
Investitor: Mestna občina Ljubljana
Statika: Konstat biro, d. o. o., Ljubljana
Odgovorni projektant: Edo Štok, u. d. i. g.
Nadzor: DVG gradnje, d. o. o., Vlado Hutinec
Čas izvedbe opisanih del: julij–avgust 2019
Mapeiev koordinator: Samo Mlinarič
Osnovna šola Poljane
Glavni izvajalec del: VG 5, d. o. o.
Odgovorni vodja del: Rok Kurinčič, d. i. g.
Mapeiev distributer: Obnova trgovina, d. o. o.
Podizvajalec: GRAS, d.o.o.
Osnovna šola Vodmat
Glavni izvajalec del: MAKRO 5, d. o. o.
Odgovorni vodja del: Hasan Šabić, d. i. g.
Mapeiev distributer: Merkur trgovina, d. o. o.
Podizvajalec: EPS, d. o. o.
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tako otrok in kot zaposlenih z željo,
da vseh ukrepov za varnejše objekte
nikoli ne bo treba zares preizkusiti ob
pravem potresu.

Osnovna šola Oskar Kovačič
Glavni izvajalec del: MAGG, d. o. o.
Odgovorni vodja del: Barbara Kolenc, d. i. g.
Mapeiev distributer: Obnova trgovina, d. o. o.
Podizvajalec: Obnova-gradnje, d. o. o.
Vrtec Najdihojca, enota Biba
Glavni izvajalec del: Dema Plus, d. o. o.
Mapeiev distributer: Obnova trgovina, d. o. o.
Odgovorni vodja del: Salih Bajrić, u. d. i. g.
IZDELKI MAPEI
Izvedba statične ojačitve: Mape-Antique I, Mape-Antique
Strutturale, Mapegrid G 220, MapeWrap 21, MapeWrap G
Fiocco, Planitop HDM Restauro, Primer 3296, Quarzo 0,5
Podrobnejše informacije o izdelkih najdete na spletnih straneh
www.mapei.si in www.mapei.com.
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Fotograf: Jure Živković

Island Hotels Reception &
Fermata Caffè
KONSTRUKCIJSKE OJAČITVE STEBROV IN STROPNE PLOŠČE S SISTEMOM FRP
V Rovinju, v bližini Grand Park Hotela
in mestnega kopališča ter pristanišča
Delfin, so urejeni novi prostori recepcije za hotele na otokih Sv. Andrije in
Sv. Katarine. Zgradba z recepcijo in
gostinskim lokalom, obnova trga in obnova prometne infrastrukture, skupaj
oblikujejo nov, atraktiven in dostopen
javni prostor.
Stavba recepcije in lokala je bila potrebna statične sanacije. Izvedena je
bila ojačitev stebrov in stropnih plošč
z Mapeievim sistemom FRP, ki predstavlja linijo kompozitnih materialov iz
1
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2

odpornih vlaken in polimerne smole.
Kompozitni materiali s polimerno matrico kot je FRP, so sestavljeni iz epoksidne smole, ojačitve pa zagotovijo
karbonska, steklena, bazaltna in jeklena vlakna, z dobrimi mehanskimi karakteristikami. Tako ima matrica poleg
zaščitne funkcije tudi funkcijo prenosa
obtežbe.
SANACIJA STEBROV
Po čiščenju in pripravi podlage, odstranitvi krušljivih delov betona, z vodo pod
pritiskom, so dobro očistili še armaturo.

Armaturo so premazali s protikorozijsko
zaščito MAPEFER 1K, ki so ga nanesli v dveh slojih. Nato so izvedli glajenje zidov z nanosom enega sloja malte

SLIKA 1: Stanje stebrov pred sanacijo.
SLIKA 2: Prvi korak statične ojačitve – nanos
temeljnega epoksidnega premaza MAPEWRAP
PRIMER 1.
SLIKI 3 IN 4: Tkanina MAPEWRAP C UNI-AX
300/30 je postavljena po vsej višini stebrov z
vzdolžnimi preklopi na 20 cm in 5 cm preklopi
po višini.

3

4

MAPEGROUT T60 v debelini 1–3 cm,
da so zagotovili ravno, gladko podlago
za nadaljnjo izvedbo statične ojačitve.
Prvi korak za izvedbo ojačitve je bil nanos temeljnega epoksidnega premaza
MAPEWRAP PRIMER 1, ki služi za konsolidacijo površine, na katero se nanaša ojačitev. Na še sveži temeljni premaz
so nanesli dvokomponentno, tiksotropno malto MAPEWRAP 11 v 1–2 mm
debelem sloju, s katero so še dodatno izravnali površino in zaoblili kote
stebra. Sledil je nanos impregnacijske
epoksidne smole MAPEWRAP 31, v
katero so utopili tkanino iz karbonskih
vlaken MAPEWRAP C UNI-AX 300/30.
Po vgraditvi tkanine so izvedli še en
nanos epoksidne smole MAPEWRAP
31, ki so jo na koncu posuli s kremenčevim peskom, da bi zagotovili boljši
oprijem zaključnih materialov. Tkanino
MAPEWRAP C UNI-AX 300/30 odlikujejo dobre mehanske lastnosti, teža
300 g/m2 in širina 30 cm. Postavljena je
po vsej višini stebrov, z vzdolžnim preklopom 20 cm in horizontalnim preklopom 5 cm.

SANACIJA STROPNE PLOŠČE
Prenova zgornjega dela stropne plošče se je začela s čiščenjem podlage
in širjenjem razpok, ki so jih nato sanirali z dvokomponentno epoksidno
smolo EPOJET in posuli s kremenčevim peskom. Po sanaciji razpok so
podlago prebrusili in sprali z vodo pod
pritiskom. Z uporabo sanacijske malte
MAPEGROUT T60 so podlago izravnali, da so jo pripravili za izvedbo statične
ojačitve. Sprva so nanesli temeljni epoksidni premaz MAPEWRAP PRIMER 1,
na katerega so, ko je bil še svež, nanesli
sloj epoksidnega lepila za konstrukcijske
ojačitve ADESILEX PG1 v sloju 1–2 mm.
Epoksidno lepilo ADESILEX PG1 so
nanesli tudi na spodnjo stran ojačitvene karbonske lamele CARBOPLATE
E170/50/1,4, z modulom elastičnosti
170 GPa, širine 50 mm, in debeline
1,4 mm, ki so jo nato postavili in vtisnili na mesto ojačitve stropne plošče. S
kovinskim valjčkom so iztisnili odvečno
lepilo, s čimer so zagotovili popolno zlepljenost lamele na konstrukcijo. Lamelo
so na koncu še zagladili z epoksidnim le-

pilom in posuli s kremenčevim peskom,
za dober oprijem naslednjih slojev.
V zadovoljstvo vseh sodelujočih je bila
sanacija uspešna. Dosežena je bila
višja stopnja statične stabilnosti in varnosti stavbe, ki bo s svojim privlačnim
videzom in čudovito lego še naprej
navduševala tudi najzahtevnejše goste. Pogled na novo hotelsko recepcijo in gostinski lokal Caffeteria Fermata
Caffè bo v prihodnje razveseljeval vse,
ki se bodo sprehodili po novi rovinjski
promenadi ob hotelu Grand Park Hotel
Rovinj, kot tudi tiste, ki bodo v pristanišču Delfin čakali na ladjico.

Fotograf: Jure Živković

Fotograf: Jure Živković

SLIKA 5: Gornji del stropne plošče je ojačan
s karbonskimi lamelami CARBOPLATE
E170/50/1,4.

5

TEHNIČNI PODATKI:
Island Hotels Reception & Fermata
Caffè, Rovinj
Čas izvedbe del: marec 2019
Investitor: Maistra, d. d., Rovinj
Projektant: Studio 3LHD, d. o. o., Zagreb
Projektant konstrukcije: Ivan
Palijan, d. i. g., Palijan, d. o. o., Zagreb
Nadzor: Zlatko Marić, Dino Prašljević,
Ramus, d. o. o., Nova Vas

Glavni izvajalec: Međimurje graditeljstvo, d. o. o., Čakovec
Izvođač radova sanacije:
Gradisan j. d. o. o., Zagreb
Mapei koordinatorji: Marko
Iveković, d. i. g., Darko Žilić
IZDELKI MAPEI
Sanacija stebrov in stropne plošče:
Adesilex PG1, Carboplate E170/50/1,4,

Epojet, Mapefer 1K, Mapegrout T60,
MapeWrap 11, MapeWrap 31, MapeWrap
C UNI-AX 300/30, MapeWrap Primer 1,
Quartz 1,2
Podrobnejše informacije o izdelkih najdete
na spletnih straneh www.mapei.si in
www.mapei.com.
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Sanacija viadukta
Ravbarkomanda
V SANACIJI ZGORNJEGA IN SPODNJEGA DELA VIADUKT TUDI STATIČNO OJAČAN
Viadukt Ravbarkomanda blizu Postojne
na avtocesti Ljubljana–Koper je bil zgrajen leta 1972. Desni viadukt je dolg 592,
levi pa 553 metrov. V zadnjih letih je bila
izvedena njegova celovita sanacija.
V sklopu sanacije zgornjega dela so
bili predvideni odstranjevanje stare asfaltne obloge, rušenje starih in izdelava
novih, razširjenih robnih vencev, zamenjava dilatacij, vgradnja statičnih ojačitev s karbonskimi palicami ter izvedba
nove hidroizolacije in vgradnja nove asfaltne obloge.
V sklopu sanacije spodnjega dela so
bili predvideni menjava ležišč, obnova
prečnikov in stebrov z odstranjevanjem
vseh poškodovanih delov betona, čiščenjem in zaščito armature, vgradnjo
– reprofilacijo s sanacijsko malto ali
izvedba nove betonske obloge (v odvisnosti od potrebne debeline nanosov).
Mapei je z znanjem in širokim naborom
preverjenih izdelkov sodeloval pri celotni izvedbi sanacije.

SLIKA 1: Strojno nanašnje sanacijske malte
MAPEGROUT EASY FLOW GF na predhodno
očiščeno in navlaženo podlago. Armatura je
zaščitena z namenskim izdelkom za zaščito
armature MAPEFER.
SLIKA 2: Izravnavanje in glajenje sanacijske
malte MAPEGROUT EASY FLOW GF z aluminijasto letvijo.
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SANACIJA ZGORNJEGA DELA
VIADUKTA
Zaradi razširitve viadukta in povečanja
njegove obtežbe je projekt sanacije
predvideval tudi izvedbo statičnih ojačitev, in sicer z vgradnjo karbonskih palic
v natezni coni zgornjega dela viadukta.
Odstranitvi asfalta in izvedbi novih robnih
vencev je sledila izvedba statičnih ojačitev. V skladu s projektom so delavci na
natančno določenih mestih v betonsko
ploščo s pomočjo diamantnih rezalk
zarezali utore. Po čiščenju z visokotlačnim pranjem in popolni osušitvi so bili
utori pripravljeni za vgradnjo karbonskih
palic. Za zagotavljanje kakovostnega
oprijema epoksidnega lepila z betonom
so bili utori najprej premazani z dvokomponentnim epoksidnim temeljnim
1

premazom MAPEWRAP PRIMER 1. S
časovnim zamikom nekaj ur so izvajalci
s pomočjo pleskarskih lopatic utore napolnili z dvokomponentnim epoksidnim
lepilom ADESILEX PG1 ter vanje takoj,
v še sveže lepilo, utopili armaturne palice MAPEROD C 12 iz karbonskih vlaken. Utori so bili nato v celoti popolnjeni
z epoksidnim lepilom, odvečno lepilo je
bilo odstranjeno. Po končani vezavi lepila
so bile površine pripravljene za nadaljevanje del, sledile so vgradnja bitumenske
hidroizolacije in nove asfaltne obloge.
Vgradnja armaturnih palic MAPEROD C
je bila prava izbira. Karbonske palice se
odporne na agresivno okolje, ne rjavijo,
imajo višjo nosilnost in približno petkrat
nižjo težo v primerjavi s klasično kovinsko rebrasto armaturo.
2

SANACIJA SPODNJEGA DELA
VIADUKTA
Tako kot vsaka izvedba sanacije betona
se je tudi ta začela s pripravo podlage.
S površine so bili s pomočjo pranja z
vodo pod visokim pritiskom odstranjeni
vsi poškodovani, kontaminirani in slabo sprijeti deli betona. Armatura je bila
očiščena rje. Z namenom ugotavljanja,
ali je bil poškodovani in kontaminirani
beton odstranjen v celoti, so bile opravljene meritve sprijemnih trdnosti in globina karbonatizacije. Po zaključenem
čiščenju je bila armatura zaščitena z
namenskim izdelkom za zaščito armature MAPEFER 1K. Po osušitvi prvega
je sledila vgradnja še drugega nanosa,
debelina obeh skupaj je bila približno
2 mm. Sledil je nanos sanacijske malte.
Pred vgradnjo sanacijske malte je bilo
treba najprej temeljito globinsko navlažiti podlago. Za izvedbo je bila uporabljena cementna, normalno vezoča
tiksotropna malta MAPEGROUT EASY
FLOW GF, armirana s steklenimi vlakni.
Posebna sestava mešanice malte omogoča, da so jo izvajalci sanacijskih del
po strojnem in tudi ročnem postopku
nanašali v debelinah od 10 do 50 mm v
enem delovnem postopku, brez dodajanja armature. Ker so se sanacijska dela

izvajala v poletnih mesecih, je bil – z namenom tako imenovane notranje nege
– malti dodan MAPECURE SRA. Gre za
dodatek, ki v času strjevanja preprečuje prehitro izhlapevanje vode iz malte.
Stebrom, pri katerih so bile potrebne
debeline nanosov večje od 8 cm, je bila
dodana nova armatura, ki je bila v podlago sidrana s pomočjo izdelka za kemično sidranje MAPEFIX EP 385. Sledili
sta izdelava opaža in vgradnja betonske
mešanice, ki je bila pripravljena po posebej pripravljeni recepturi.
Po osušitvi sanacijske malte je na izpostavljenih delih armiranobetonske
konstrukcije sledila izvedba zaščitno-dekorativne obdelave po sistemu
Elastocolor. Na podlago je bil najprej
nanesen temeljni premaz MALECH,
sledil je nanos elastomerne mikroarmirane mase na akrilni osnovi za premoščanje morebitnih lasastih razpok
ELASTOCOLOR RASANTE SF ter na
koncu še dvakratni nanos zaključne,
elastične, zaščitno dekorativne barve
ELASTOCOLOR.
Sanacija viadukta Ravbarkomanda je
bila v letošnjem letu zaključena. Promet
po enem izmed najbolj obremenjenem
avtocestnem odseku vnovič poteka
tekoče.

3
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SLIKA 3: Nanašanje dvokomponentnega
premaza MAPEWRAP PRIMER 1 v utore v armiranobetonski plošči. MAPEWRAP PRIMER 1
zagotavlja še boljši oprijem epoksidnega lepila
ADESILEX PG1.
SLIKA 4: Nanašanje epoksidnega lepila
ADESILEX PG1.
SLIKA 5: Vstavljanje karbonskih palic
MAPEROD C v utore, predhodno napolnjene z
epoksidnim lepilom.
SLIKA 6: Odstranjevanje odvečnega lepila
ADESILEX PG1 s površine po vgradnji karbonskih palic MAPEROD C.

TEHNIČNI PODATKI
Sanacija viadukta Ravbarkomanda
Investitor: Dars, d. d.
Projektant: Promico, d. o. o.
Nadzor: Dri, d. o. o.
Glavni izvajalec del: Kolektor
CPG, d. o. o.
Odgovorni vodja del: Damijan
Trošt, u. d. i. g.
Izvajalec opisanih del: Map-Trade, d. o. o.
Vodja del: Davorin Čmak, d. i. g.
Mapeiev koordinator: Gregor
Knez, i. g.

IZDELKI MAPEI
Sanacija betona: Mapefer 1K, Mapegrout
Easy Flow GF, Mapecure SRA
Statična ojačitev: Adesilex PG1, Maperod
C12, MapeWrap Primer 1
Kemično sidranje: Mapefix EP 385
Zaščitna in dekorativna obdelava:
Elastocolor barva, Elastocolor
Rasante SF, Malech
Podrobnejše informacije o izdelkih najdete
na spletnih straneh www.mapei.si in
www.mapei.com.
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Izravnalna masa za izvedbo
vodnih in električnih sistemov
talnega gretja
MAPEI REŠITEV ZA VGRADNJO NA ESTRIHE IN OBSTOJEČE TLAKE
Kompaktni sistemi talnega ogrevanja
in hlajenja postajajo vse pogostejši pri
obnovitvenih delih na stanovanjskih in
poslovnih stavbah. Zdi se, da so našli
svoje naravno okolje. So tudi izbrana
rešitev v vse več novogradnjah.
Pri obnovitvenih delih je višina za vgradnjo novega sistema talnega gretja praviloma omejena in je ni moč spremeniti.
Skoraj nemogoče je vgraditi klasične
sisteme talnega ogrevanja, ker ti zahtevajo najmanj 7 cm višine.
Zato je v primerih omejitev z višino za
namestitev talnega ogrevanja treba
uporabiti sisteme, ki so bili razviti za ta
namen. Čeprav so bolj kompaktni, jih
odlikujejo visoka toplotna učinkovitost,
nizka inercija ter posledično nizka poraba energentov. Tako kot konvencionalne sisteme je tudi te moč obložiti s
keramičnimi ali kamnitimi ploščicami ter
celo večslojnimi gotovimi parketi.
Ta vrsta sistema se vedno bolj uporablja tudi pri novogradnjah. Zahvaljujoč
manjši debelini izravnalnega sloja, v katerega je vgrajen sistem cevi, imajo nizke

toplotne izgube, ki pomagajo pri regulaciji temperature in programiranja. Ker
je temperatura vode v sistemu nekoliko
nižja kot v konvencionalnih sistemih, se
občutno zmanjša poraba energije.
Najpogosteje uporabljeni kompaktni
ogrevalni sistemi so izdelani iz predhodno oblikovanih plastičnih panelov, na
katere se položi cevi v debelini od 12 do
20 mm, odvisno od oblike in postavitve,
ki jo izbere projektant sistema. Plošče so
samolepilne in se lahko pritrdijo neposredno na katero koli vrsto obstoječih talnih
oblog (razen prožnih in tekstilnih) ali estrihov. Drug tip kompaktnega sistema, ki se
po navadi uporablja, je izdelan iz vlakneno cementnih plošč ali mavčno vlaknenih
plošč z režami za postavitev cevovoda.
Za ta sistem se uporabljajo plošče v debelini od 20 do 25 mm. Tudi pri tej rešitvi je
zelo pomembno preverjanje stanja podlage in priprave pred namestitvijo sistema.
PODLAGA
Da bi dobili najboljši rezultat sistema
talnega ogrevanja in obenem zagoto-

SLIKA 1: Tankoslojni sistem talnega gretja s
samolepilnimi paneli debeline 18 mm.
SLIKA 2: Vgrajevanje samorazlivne izravnalne
mase NOVOPLAN MAXI na sistem talnega
gretja.
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vili, da sistem ogrevanja/hlajenja deluje dolgotrajno, moramo veliko pozornosti nameniti podlagi. Cementni
estrihi morajo tako imeti naslednje
lastnosti:
- ravnost, da omogočajo kakovostno lepljenje plošč in pravilni razvod
cevovoda
- čistost: podlaga mora biti nekontaminirana, čista in brez sledi prahu.
Cementno mleko in vse nečistoče,
ki bi lahko vplivale na oprijem, morajo biti odstranjene, priporočamo tudi
brušenje
- brez razpok: kakršne koli razpoke na
podlagi je treba zapolniti z dvokomponentno epoksidno smolo EPORIP ali
EPOJET. Vgrajena epoksidna smola
se zaradi boljšega oprijema nadgrajenih slojev še sveža posuje s suhim
kremenčevim peskom
- trdnost in dimenzijska stabilnost: sušenje je ena najpomembnejših faz za
nove cementne estrihe (čas sušenja
za klasični cementni estrih je približno
28 dni za 5 cm debeline)

SLIKA 3: Lepljenje suhomontažnih panelov z
ULTRABOND-om MS RAPID.
SLIKA 4: Izravnava suhomontažnih panelov z
NOVOPLAN-om MAXI.
SLIKA 5: Štiri dni po vgradnji NOVOPLAN-a
MAXI je možno začeti poskusni zagon talnega
gretja.

- suhost: za preprečevanje nastajanja
kondenza v podlagi ne sme biti povišane vlage (najvišja dovoljena vlaga je
2 % za vse vrste talnih oblog)
- mehanska odpornost: estrih mora dosegati mehansko trdnost vsaj 20 N/mm²
(če je podlaga obstoječa keramična
obloga ali kamen, morajo biti ploščice
popolnoma pritrjene na podlago, vse
nečistoče pa odstranjene s površine).
Neravna podlaga mora biti poravnana
z izravnalno ali gladilno maso. Tukaj
imajo prednost hitro sušeči in tiksotropni izdelki, kot sta PLANIPATCH in
NIVORAPID. Nanašamo jih z gladilko
na vodoravne površine v debelini od
1 do 20 mm. V primeru, ko želimo hitro poravnati celotno površino, uporabimo izravnalno maso ULTRAPLAN
FAST TRACK, nanašamo jo v debelini
od 1 do 10 mm, pohodna je po dveh
urah.
NAMENSKO RAZVITA
IZRAVNALNA MASA
Mapei je razvil poseben samorazlivni
izdelek za vgradnjo in izravnavanje kompaktnih sistemov ogrevanja/hlajenja, in
sicer NOVOPLAN MAXI, visoko tekočo
cementno izravnalno maso.
NOVOPLAN MAXI je bil razvit po posebni formuli v Mapeievih laboratorijih
za raziskave in razvoj ter ima naslednje
značilnosti:
- visoka toplotna prevodnost
(λ = 1,727 W/mK), ki izboljša toplotni
izkoristek sistema
- tlačna trdnost 22 N/mm² in upogibna
trdnost 4,4 N/mm² (na površino, obdelano z NOVOPLAN-om MAXI, se
lahko vgrajujejo keramične, kamnite in
gotove lesene talne obloge
- vsebuje dodana polimerna vlakna za
izboljšanje dimenzijske stabilnosti izravnane plasti med toplotno/higrometričnimi prehodi in zmanjšanje nastanka razpok v fazi strjevanja
- hitro utrjevanje (tehnologija Fast Track):
pohodnost po samo 4–6 urah, kar
skrajša čakalni čas pred zagonom sistema na samo 4 dni
- lahko se nanaša v slojih debeline od 3
do 40 mm, zato je enostavna rešitev
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tudi na območjih, kjer so zahtevane
različne debeline
- enostavno nanašanje: pretočnost mešanice in zmožnost mešanja zmesi
ročno in s stalno mešalno črpalko je
praktična rešitev za majhne in velike
površine.

4

5

VGRADNJA SISTEMA
Ko je podlaga pripravljena, lahko namestimo sistem talnega ogrevanja.
Predhodno oblikovan sistem plastičnih plošč namestimo tako:
- površino premažemo z akrilnim premazom ECO PRIM T brez topil z zelo
nizko stopnjo emisij hlapnih organskih spojin (VOC) za vpojne in nevpojne podlage. Uporablja se lahko čist
ali razredčen z vodo 1 : 1, odvisno od
vpojnosti podlage. Ko je temeljni premaz popolnoma suh, lahko plošče
namestimo v skladu s predvideno
postavitvijo;
- namestimo sistem in vgradimo
NOVOPLAN MAXI, da tvori izravnalni
sloj debeline vsaj 3 mm (najdebelejši
je 15 mm) nad cevovodom. Mešanico
lahko nanesemo ročno ali stojno, je
pa maltna črpalka zagotovo bolj zanesljiva metoda, saj se količina mešalne vode v tem primeru dozira bolj
natančno;
- sistem talnega gretja se lahko zažene
prvič po vsaj štirih dneh (v skladu s
standardom UNI 1264-4).
Zelo pomembno je izvesti protokol
talnega gretja pred polaganjem talne
obloge, da se prepričamo, ali deluje
pravilno, in stabiliziramo izravnalni sloj;
- če med protokolom pride do lasastih razpok, jih je treba zalepiti z
EPORIP-om ali EPOJET-om. Sledi

vgradnja izbrane zaključne talne
obloge.
Sistem mavčnih in vlakno-cement
nih plošč se izvede na naslednji
način:
- preverimo, da ni mavčnega ali cementnega prahu na ploščah;
- obstoječa podlaga mora biti čista, stabilna, ravna, suha, mehansko odporna in brez prisotnosti kapilarne vlage;

- plošče vgradimo na cementno podlago z lepilom ULTRABOND-om MS
RAPID, ki se nanese točkovno na
zadnjo stran plošč ter z mehanskimi
pritrdilnimi elementi. Pri obstoječih
podlagah, kot so keramične ploščice,
ploščice iz porcelaniziranega gresa
in marmor, moramo površino obdelati s PRIMER-jem M pred lepljenjem
plošč z ULTRABOND-om MS RAPID.
Počakamo vsaj 24–48 ur in postavimo
cevovod PEX premera 12 mm;
- po postavitvi cevovoda površino vseh
plošč obdelamo s temeljnim premazom
ECO PRIM T, ki ne poškoduje cevi PEX;
- v 48 urah po nanosu ECO PRIM T na
plošče vgradimo NOVOPLAN MAXI.
Debelina mora biti vsaj 3 mm nad cevovodom. Največja debelina sloja izravnalne mase je v tem primeru 20 mm.
Poskusni zagon talnega gretja se lahko začne po vsaj štirih dneh po vgradnji NOVOPLAN-a MAXI. Če imamo
zahtevo po zmanjšanju hrupa, lahko
izberemo zvočno izolacijsko podlogo MAPESONIC CR, ki se vgradi na
NOVOPLAN MAXI. Sistemsko zmanjšamo raven hrupa za do 10 decibelov.
MAPESONIC CR se vgradi na podlago z
ULTRABOND-om ECO V4 SP, če je nad
njim nameščena keramična ali kamnita
obloga. Če bo vgrajen večslojni gotovi
parket, uporabimo lepilo ULTRABOND
S955 1K.
Zaradi nizke toplotne upornosti
MAPESONIC-a CR (R = 0,024 m² K/W)
to ne vpliva na učinkovitost ogrevalnega/hladilnega sistema.
Roberto Orlando, Mapei S. p. A., Tehnična
služba
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Novi prostori
računovodskega
servisa Špica
Prostori računovodskega servisa Špica
so v Metliki. Gre za moderno in dinamično zasnovan računovodski servis,
ki zagotavlja strokoven in celovit pristop
k individualnim potrebam partnerjev.
Ukvarjajo se z računovodstvom, davčnim svetovanjem, poslovnim in pravnim
svetovanjem ter drugimi storitvami s
področja financ. Že 25 let sodelujejo s
strankami po vsej Sloveniji in celo izven
meja, najbolj pa so dejavni na območju
Dolenjske in Bele krajine ter Ljubljane.
V minulem letu je bila sprejeta odločitev za selitev v večje poslovne prostore.
Izbrali so prostore nekdanje trgovine
Beti Metlika v skupni površini 300 m2.
Prostori so bili dotrajani, stari 50 let in
potrebni korenite prenove. Za izvedbo
klasičnega sistema talnega gretja bi za
sistem gretja potrebovali vsaj 7 cm višine, ki pa ga v teh prostorih ni bilo moč
zagotoviti. Treba je bilo poiskati drugo
rešitev. Za vgradnjo novega sistema
gretja skupaj z novo keramično talno
oblogo je bilo na voljo vsega skupaj le
2,5 cm višine.
TALNO GRETJE IZVEDENO PRI
SAMO 2,5 CM VIŠINE
Pri tej prenovi je bila izbrana rešitev z
Uponorjevim sistemom talnega gretja
s cevmi premera < 10 mm. Čeprav je
ta sistem bolj kompakten, ga odlikujejo visoka toplotna učinkovitost, nizka inercija in posledično nizka poraba
energentov.
Najprej je bilo treba odstraniti staro talno oblogo iz vinilnih plošč. Z brušenjem
so odstranili staro lepilo in pripravili
podlago. Suha, čista in ravna podla-

ga je bila osnova, na katero so lahko
izvedli lepljenje plošč in naredili pravilen razvod cevovoda talnega gretja na
podlago.
NOVOPLAN MAXI ZA VGRADNJO
KOMPAKTNIH SISTEMOV
OGREVANJA
Za popolno zapolnjevanje prostora
med cevmi za gretje in kot izravnalni
sloj so uporabili tekočo samorazlivno
cementno malto NOVOPLAN MAXI.
Lahko se nanaša v tankem sloju (vsaj
3 mm nad talnim gretjem), obenem pa
ustreza vsem merilom in zahtevam po
visoki tlačni in upogibni trdnosti ter visoki toplotni prevodnosti. V primeru
prenove prostorov računovodskega
servisa Špica je bil NOVOPLAN MAXI
nanesen v debelini 3 mm nad sistemom talnega gretja.
Sistem talnega gretja so lahko vključili
že po štirih dneh, pred polaganjem talne obloge so izvedli tudi protokol gretja.
Sledila je vgradnja keramičnih ploščic.
Te so na podlago pričvrstili z uporabo
Mapeievega lepila KERAFLEX EASY S1.
To je visoko zmogljivo cementno lepilo
s podaljšanim odprtim časom za enostavno polaganje talnih ploščic z visoko sposobnostjo zapolnitve hrbtišča.
Posebej primerno je za lepljenje ploščic
na talnih površinah.
Za fugiranje je bila uporabljena fugirna
masa ULTRACOLOR PLUS v izbranem
barvnem odtenku. Gre za visoko zmogljivo, hitro vezočo in sušečo polimerno modificirano maso, ki onemogoča
nastanek izcvetanja, je vodoodbojna in
odporna na nastanek plesni. Dilatacijski
TEHNIČNI PODATKI
Novi prostori računovodskega servisa Špica, Metlika
Čas izvedbe: oktober 2019
Investitor: Špica, d. o. o., Metlika
Arhitekt: Studio Artim, Tomšič Martina, s. p.
Izvajalec del: Keramičarstvo Kambič
Peter, s. p., Guštin, d. o. o.
Mapeiev koordinator: Robert Požar
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stiki so bili zapolnjeni z MAPESIL-om
AC, na bakterije in plesen odporno čisto silikonsko tesnilno maso.
ZADOVOLJSTVO IZVAJALCA IN
NOVIH UPORABNIKOV
Obnova tal v prostorih nekdanje trgovine je bila uspešno zaključena kljub
zahtevnosti vgradnje, v predvidenem
časovnem okviru in z uspešnim rezultatom. Zahvaljujoč manjši debelini izravnalnega sloja z izdelkom NOVOPLAN
MAXI, v katerega je vgrajen sistem talnega gretja, bo pri ogrevanju temperatura vode v sistemu lahko nekoliko nižja, kar bo imelo več pozitivnih učinkov
– nižjo porabo energijo in s tem nižje
stroške ogrevanja.
Izvajalec del se je pri tem projektu prvič
srečal z Mapeievimi izdelki. V začetni
fazi je bil skeptičen glede tankoslojnega
izravnalnega sloja NOVOPLAN MAXI.
Celotna sistemska rešitev pa je na koncu prekosila njegova pričakovanja.

IZDELKI MAPEI
Izravnalni sloj: Novoplan Maxi
Polaganje keramičnih ploščic: Keraflex
Easy S1, Mapesil AC, Ultracolor Plus
Podrobnejše informacije o izdelkih najdete
na spletnih straneh www.mapei.si in
www.mapei.com.

PREDSTAVLJAMO IZDELKE

Bolj tekoč, bolj hiter

Novoplan Maxi

Samorazlivna izravnalna masa za
zalivanje tankoslojnih sistemov
talnega gretja/hlajenja.
Za izravnavanje vseh vrst talnega gretja.

MAPEI IN VSE JE OK.
Več na: mapei.si in mapei.com
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Oddih s stilom –
Bled Rose hotel
Bled Rose hotel (nekdanji hotel
Jelovica) najdemo v zdraviliškem parku
ob Blejskem jezeru v starem mestnem
jedru Bleda blizu konferenčnega središča. Pred kratkim je precej spremenil
svojo podobo.
Investitor – podjetje Rikli – je delno izvedbo talnih oblog zaupalo
Parketarstvu Savanović. Po ogledu
vzorcev v njihovem salonu je bil za avlo

1
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stopnišča izbran dekorativni sistem
ULTRATOP LOFT v barvi berlin, za del
jedilnice pa hrastov rustikalni parket.
ATRAKTIVEN IZGLED
DEKORATIVNE TALNE OBLOGE
Priprava talne površine je bila izvedena
z brušenjem obstoječe podlage z uporabo diamantnih brusilnih orodij. Na ta
način je bila dosežena trdna, ravna, a

2

hrapava površina, ustrezno pripravljena za nanos dvokomponentnega epoksidnega temeljnega premaza brez topil PRIMER SN. Ta temeljni premaz, ki

SLIKA 1: Nanos temeljnega premaza brez topil
PRIMER SN.
SLIKA 2: Nanos zaključnega sloja ULTRATOP
LOFT W.
SLIKA: Končni izgled.
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SLIKA 4: Ojačitev razpokane podlage z alkalnoodporno mrežico MAPENET, mešanico
PLANIPATCH in LATEX PLUS.
SLIKA 5: Utrditev podlage s poliuretanskim premazom ECO PRIM PU 1K.
SLIKA 6: Pripravljena podlaga pred začetkom polaganja parketa z lepilom ULTRABOND P 909 2K.

mora biti še svež posut s kremenčevim
peskom granulacije 0,5 mm, poskrbi
za potrebno oprijemljivost samorazlivnih in/ali večslojnih sistemov za talne
površine. Po osušitvi PRIMER-ja SN je
bil s površine odstranjen ves odvečen
nesprijet kremenčev pesek, nato pa
je bila površina še dodatno prebrušena in očiščena. Podlaga je bila ravna,
trdna in pripravljena za nadgradnjo z
dekorativno maso ULTRATOP LOFT F.
Masa antracitne barve je bila z uporabo ravne kovinske gladilke na podlago
nanesena v debelini 1 mm. Po 24 urah
sušenja je bil prvi sloj obrušen in premazan z disperzijskim premazom na
vodni osnovi PRIMER LT v razmerju
1 : 1. Sledil je še nanos zaključnega
sloja ULTRATOP LOFT W. Pred tem
je bil nanesen še temeljni premaz
ULTRATOP BASE COAT, celoten sistem pa zaključen z dvojnim nanosom
zaščitnega premaza MAPEFLOOR
FINISH I 58 W.
VGRADNJA GOTOVEGA
PARKETA
Pred polaganjem gotovega parketa so
odstranili dva sloja izravnalne mase, saj
ni bila dobro sprijeta s podlago. Razpoke
v tlaku so bile ojačane s stekleno mrežico MAPENET 150, vključno z mešanico
PLANIPATCH + LATEX PLUS. Nato je
sledilo utrjevanje podlage s poliuretanskim premazom ECO PRIM PU 1K v
dveh nanosih. Zadnji nanos je bil še sveže posut s suhim kremenovim peskom
QUARZO. Površina se je tako dvignila za
3 do 5 mm. Zaradi kratkega roka izved-

be so uporabili hitro sušečo izravnalno
maso ULTRAPLAN FAST TRACK. Masa
je bila pripravljena za brušenje in nadgradnjo že po dveh urah. Zato so lahko
še isti dan nadaljevali s polaganjem gotovega hrastovega parketa. Za lepljenje
so uporabili čisto poliuretansko lepilo
ULTRABOND P 909 2K.

Prenovljeni hotel ima zdaj štiri zvezdice. Poleg sodobno opremljenih sob je
gostom na voljo restavracija s poletno teraso in barom, velnes z zunanjim bazenom, terasa za sončenje ter
studio za zdravje in lepoto. Bled Rose
hotel je lahko tudi vaša izbira za popoln oddih.

TEHNIČNI PODATKI
Bled Rose hotel, Bled
Čas izvedbe del: maj 2019
Investitor: Rikli, d. o. o.
Izvajalec podopolagalskih del:
Parketarstvo Savanović, d. o. o.
Mapeiev koordinator: Gregor
Kokalj, i. g.

IZDELKI MAPEI
Priprava podlage: Primer SN, Quarzo,
Ultraplan Fast Track
Izvedba dekorativnega zaključnega
sloja: Mapefloor Finish I 58 W, Primer LT,
Ultratop Loft F, Ultratop Loft W, Ultratop
Easy Color, Ultratop Base Coat
Polaganje parketa: Ultrabond P 909 2K
Podrobnejše informacije o izdelkih najdete
na spletnih straneh www.mapei.si in
www.mapei.com.

SM št. 44/2019 35

REFERENCE

Gostinski lokal z unikatno
dekorativno cementno oblogo
Iz ideje postaviti prostor za dobre ljudi
je nastala picerija Kralj Matjaž v Novem
mestu. Najdemo jo nedaleč od središča mesta.
Že v fazi priprave projekta in med obnovo lokala sta tako arhitekt kot investitor imela visoka merila glede kakovosti,
funkcionalnosti in izgleda – estetike.
Tem standardom je bil prilagojen izbor
izdelkov in materialov, uporabljen pri
obnovi. V toaletnih prostorih je bila načrtovana obloga v videzu betona v temno sivi barvi, odporna na poškodbe in
enostavna za čiščenje, hkrati pa je bilo
pričakovano, da bo imela atraktiven –
estetski videz.
Tehnična služba Mapei je za stenske in
talne površine predlagala dekorativne
cementne obloge ULTRATOP LOFT.
Skupaj z arhitektom in izvajalcem smo
se dogovoril za tehnologijo in določili
barvno kombinacijo. ULTRATOP LOFT
omogoča izvedbo v različnih barvnih
odtenkih in vzorcih, veliko vlogo pri
končnem videzu ima tudi mojster, ki
ULTRATOP LOFT vgrajuje. Gre namreč
za unikatno delo, ki zahteva tehnično
znanje – izkušeno roko in tudi nekaj
umetniške žilice.
Na stenskih površinah je bil kot podlaga izveden klasičen, podaljšan omet, ki
ga je mojster pred nanosom temeljnega premaza površinsko obdelal z brusnim papirjem in ga očistil vseh slabo
sprijetih delcev. Pri izvedbi temeljnega
premaza je bil z namenom zagotavljanja kakovostnega oprijema nadgrajenih
slojev uporabljen namenski enokomponentni izdelek PRIMER GRIP WHITE.
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Na podlago je bil v enem sloju nanesen
z valjčkom.
Cementni estrih na talnih površinah je
bil najprej površinsko obrušen z diamantno brusilko in temeljito posesan z
industrijskim sesalcem. Za temeljni premaz je bil uporabljen dvokomponentni
epoksidni izdelek PRIMER SN, ki je bil
še svež polno posut s suhim kremenčevim peskom QUARZO 0,5.
Osušitvi temeljnih premazov je sledila
izvedba prvega nanosa dekorativne cementne mešanice ULTRATOP LOFT F.
Izdelek je bil pripravljen z vodo, ki ji
je bilo dodano barvilo ULTRATOP
COLOR PASTE. Mešanico so mojstri
na podlago nanašali z namenskimi
kovinskimi gladilkami z enakomernimi
kretnjami v izbranih smereh. Osušitvi
prvega nanosa je sledilo rahlo brušenje površin z brusnim papirjem in
nanos vmesnega sprijemnega premaza PRIMER LT. Za izvedbo drugega sloja je bila uporabljena mešanica
ULTRATOP LOFT W, prav tako pri-

pravljena z vodo in dodatkom barvila
ULTRATOP COLOR PASTE. Brušenju
je sledilo še lakiranje površin z namenskima izdelkoma MAPEFLOOR
FINISH 52 W, kot temeljni premaz, in
MAPEFLOOR FINISH 58 W, dvokomponentni, poliuretanski premaz kot
zaključni, abrazijsko odporni sloj. Oba
izdelka sta bila na površino nanesena
s kratkodlakim valjčkom.
Po osušitvi ima dekorativna cementna
obloga ULTRATOP LOFT zelo visoko
mehansko in obrusno trdnost, odpornost na mehanske poškodbe in unikaten, estetski izgled, ki daje prostoru
nove dimenzije. Površine so gladke,
brez fug, čiščenje in vzdrževanje pa sta
nezahtevna in enostavna.
Prenova lokala je bila izvedena na
podlagi ideje lastnikov ter njihovega
arhitekta in je bila kot takšna zelo všeč
novim najemnikom, ki so lokal tudi
opremili. Skupaj so ustvarili prostor, v
katerem se sedaj dobro počutijo tudi
njihovi gostje.

TEHNIČNI PODATKI
Gostinski lokal Kralj Matjaž, Novo
mesto
Investitor: Zasebni investitor
Arhitekt: Stereo-art, Tomaž Šuln, s. p.
Izvajalec del: Keramont zaključna gradbena dela Matej Ramuta, s. p.
Čas izvedbe: januar 2019
Mapeiev koordinator: Gregor
Knez, i. g.

IZDELKI MAPEI
Priprava podlage: Primer SN, Quarzo
Zaključna in zaščitna obdelava površin:
Mapefloor Finish 52 W, Mapefloor
Finish 58 W, Primer Grip White, Primer LT,
Ultratop Loft W, Ultratop Loft F, Ultratop
Color Paste
Podrobnejše informacije o izdelkih najdete
na spletnih straneh www.mapei.si in
www.mapei.com.
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Trgovina Decathlon
– četrta v Sloveniji
Oktobra letos so na Rudniku pri
Ljubljani v trgovskem središču Rutar
odprli že četrto trgovino Decathlon
v Sloveniji. To je francosko podjetje,
specializirano za razvoj, proizvodnjo in
prodajo športne opreme. Na 1700 m2
površine je mogoče izbrati opremo za
več kot 70 različnih športov.
Decathlon za svoje trgovine uporablja
standardizirane rešitve. Pri tem projektu je zato sodelovala celotna ekipa
– investitor, projektant, izvajalec in tehnična služba Mapei Milano ter Mapei
Slovenija.
ZAHTEVA PO TRDNOSTI IN HITRI
IZVEDBI DEL
Obstoječo podlago je bilo treba obrusiti
s strojem za brušenje betona. Po odprašitvi podlage so bile sanirane razpoke v estrihu s PRIMER-jem MF, ki je bil
še sveže posut s suhim kremenčevim
peskom QUARZO 0,9 mm. Temeljni
premaz je bil izveden z dvokomponentnim epoksidnim izdelkom PRIMER SN,
ki se ga je na podlago nanašalo v
kombinaciji s kovinsko gladilko in valj
čkom, ter suhim kremenčevim peskom
0,9 mm.
BARVNA MEŠANICA POSEBEJ
ZA DECATHLON
Zaključna obloga v debelini 5–6 mm je
bila izvedena s samorazlivno cementno
maso ULTRATOP. Ta ima povišane mehanske in abrazivne trdnosti. Mapei za
Decathlon pripravlja posebno barvno
mešanico z oznako ULTRATOP DCT.
Zaradi velikosti in želje po hitrejši izvedbi se je vgradnja izvajala strojno.
Uporabili so Putzmeistrovo črpalko, ki
ima dodaten protitočni mešalnik. Tako
so lahko naenkrat zamešali 100 kg
ULTRATOP-a z ustrezno količino
vode. Dnevno so vgradili ULTRATOP
na približno 500 m2 površine. 24 ur
po vgradnji so v ULTRATOP zarezali
dilatacije.
V zarezane in nezapolnjene dilatacije se je najprej vstavilo polnilno vrvico
MAPEFOAM, oblepilo rego, naneslo
temeljni premaz PRIMER M, vtisnilo tesnilno maso MAPEFLEX PU 45 FT ter

nato odstranilo odvečno maso in zaščitne trakove. MAPEFLEX PU 45 FT je
enokomponentna poliuretanska tesnilna masa z višjim modulom elastičnosti,
kar pomeni, da je trša in zato primerna
za talne površine. Z namenom zagotavljanja lepega videza in enostavnejšega vzdrževanja se je celotno površino
premazalo z dvakratnim nanosom
dvokomponentnega izdelka na osnovi
akrilnih smol MAPEFLOOR FINISH 630.
Tako na nove kot tudi na obstoječe površine se ga je naneslo z bombažnimi
brisalci. S tem je bila zagotovljena možnost poznejšega rednega obnavljanja
premaza.
MAPEIEVA STALNA
POVEZANOST S ŠPORTOM
Mapei je že od nekdaj na različne načine povezan s športom. S trgovsko
mrežo Dechatlon sodeluje že vrsto let.
V večini njihovih trgovin je bila zaključna
obloga izvedena s sistemom Ultratop.
Skupaj ima Dechatlon že prek 1000 trgovin v 21 različnih državah. Za vaše in
naše športne užitke.
SLIKA 1: Nanos zaključnega akrilnega premaza
MAPEFLOOR FINISH 630.
SLIKA 2: Šivanje razpok v tlaku z dvokomponentno
smolo PRIMER-jem SN.
SLIKA 3: Pripravljena dilatacija za kitanje s
MAPEFLEX-om PU 45 FT.
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TEHNIČNI PODATKI
Trgovina Decathlon, Ljubljana
Čas izvedbe: september 2019
Investitor: Rutar, d. o. o.
Izvajalec del: Hipox, d. o. o.
Nadzor s strani izvajalca :
Mapeievi koordinatorji: Tatjana
Bizjak, u. d. i. g., Gregor Knez, i. g.,
Gregor Kokalj, i. g.
Površina vgrajenega Ultratopa
(trgovina): 1700 m2
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IZDELKI MAPEI
Priprava podlage: Primer MF, Primer SN,
Quarzo
Izvedba dekorativnega tlaka: Mapefloor
Finish 630, Ultratop DCT
Zapolnitev in tesnjenje dilatacijskih stikov
in reg: Mapeflex PU45 FT, Mapefoam,
Primer M
Podrobnejše informacije o izdelkih najdete
na spletnih straneh www.mapei.si in
www.mapei.com.
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Prenovljena
trgovina
Iglu šport
Iglu šport je vodilno podjetje pri prodaji
»outdoor« opreme v Sloveniji. V okviru
svojih sestrskih podjetij imajo vodilno
vlogo tudi na hrvaškem in srbskem trgu.
Zastopajo več tujih proizvajalcev vrhunske športne opreme. Maloprodajna
mreža v Sloveniji obsega 14 trgovin, v
katerih je kupcem na voljo najširši izbor opreme za gorništvo, pohodništvo,
alpinizem, plezanje in taborjenje. Velik
poudarek dajejo tudi strokovnemu svetovanju kupcem pri izbiri opreme.
Protrend je mlado podjetje, ki se ukvarja s suhomontažno gradnjo in polaganjem vseh vrst talnih oblog. Kakovostna
izvedba del ter nenehno izobraževanje
in usposabljanje zaposlenih je vodilo njihovega poslovanja. Nenehno se
posvečajo tehnološkim inovacijam in
sledijo smernicam razvoja. Temelj zadovoljstva njihovih strank je kakovostna izvedba, usklajena s časovnim
načrtom.
Prenova njihove največje trgovine v
BTC-ju v Ljubljani je zahtevala dobro
pripravo projekta. Za zaključno talno
oblogo so bile izbrane vinilne plošče
(LVT), zato je bilo še posebej pomemb-

no, da je bila podlaga popolnoma ravna. V obstoječem prostoru je bilo več
različnih podlag ter višin in treba jih
je bilo izravnati. Obstoječa izravnalna
masa ni bila dobro sprijeta s podlago,
zato so jo morali odstraniti. Na podlagi so se pojavile razpoke v estrihu, ki
so jih sanirali. Na poglobljeno vzdolžno
razpoko so naredili prečne zareze, vanje vstavili kovinske moznike in jih zalili
z namensko epoksidno dvokomponentno smolo EPORIP. Še svež nanos so
zaradi poznejšega boljšega oprijema
izravnalne mase posuli s suhim kremenčevim peskom QUARZO. Za sprijemni sloj so uporabili vodni epoksidni
premaz MAPEPRIM SP, polno posut s
suhim kremenčevim peskom QUARZO
0,9 mm. Epoksidni premaz je utrdil
podlago in izboljšal oprijem pri izvedbi
izravnalne mase.
Nekajdnevni pripravi podlage je
sledila vgradnja izvravnalne mase
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TEHNIČNI PODATKI
Trgovina Iglu šport, Ljubljana
Čas izvedbe: september 2017
Investitor: Iglu šport, d. o. o.
Izvajalec del: Protrend, d. o. o.
Mapeievi koordinatorji: Gregor
Kokalj, i. g.
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ULTRAPLAN ECO (C25/F6) v debelini
od 3 do 10 mm. Manjši del površine je
bil niveliran z ULTRAPLAN-om MAXI
(C35/F7), cementno samorazlivno debeloslojno izravnalno maso za nanose
od 3 do 40 mm. Še pred tem so na
stik stena–tla namestili penast trak. Ta
zagotavlja, da pri sušenju izravnalne
mase ne pride do prekomernih napetosti in posledično do lasastih razpok
v tlaku. Po vgradnji izravnalne mase so
bile zaradi delovanja objekta in oblike
prostora v podlago vrezane dilatacije v
črki U. Te so bile zapolnjene s polnilno vrvico MAPEFOAM širine 6 mm in
zatesnjene z MAPEFLEX-om MS45. To
je namenski izdelek za tesnjenje dilatacijskih reg in stikov na vodoravnih in
navpičnih površinah, ki prenese delovanje rege do 20 % od izhodiščne širine
zapolnitve.
Sledila je še zadnja faza – lepljenje vinilnih (LVT) plošč. Uporabili so lepilo, ki
je primerno za vinilne, gumene in PVC
talne obloge, to je disperzijsko lepilo
ULTRABOND ECO V4 SP z izredno
nizko emisijo hlapnih organskih spojin
(VOC) in dolgim odprtim časom.
Tako obnovljena trgovina je pričakala
kupce, željne novih športnih užitkov.
SLIKA 1: Brušenje obstoječe podlage z diamantnimi rezili do čvrste osnove.
SLIKA 2: Pripravljena podlaga za lepljenje vinilnih plošč na disperzijsko lepilo ULTRABOND
ECO V4 SP.

IZDELKI MAPEI
Priprava podlage: Eporip, Mapefoam,
Mapeprim SP, Mapeflex MS45, Quarzo,
Ultraplan Eco, Ultraplan Maxi
Polaganje talne obloge: Ultrabond ECO V4 SP
Podrobnejše informacije o izdelkih najdete
na spletnih straneh www.mapei.si in
www.mapei.com.

DOGODKI

Majice
2019

ZMAGOVITA KOMBINACIJA ZA TRAJNO USPEŠNOST
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Šport je za Mapei vrednota, način razmišljanja, je pomembno poslanstvo, ki
je že tako močno vgrajeno v temelje
poslovne politike, da lahko mirno rečemo – šport je del korporativnega DNK
podjetja. Mapei brez športa, vizije in
vztrajnosti športnikov danes zagotovo
ne bi bil to, kar je. In enako lahko rečemo, da tako močne povezanosti, ki
jo čutimo danes s sodelavci, partnerji
in prijatelji Mapeia, brez Stelvia, tega
vsakoletnega velikega športnega dogodka, ne bi bilo. Kajti šport pomaga
presegati ovire, naj bodo to jezikovne,
kulturne, verske ali družbene ter ustvarja ugodno okolje za komunikacijo in
spletanje tesnejših vezi.
Ljubezen do kolesarjenja, ki je osrednje
športno dogajanje tudi na Stelviu, se je

začela z ustanoviteljem Mapeia, ki se
je tedaj profesionalno ukvarjal s tem
športom. Letos se je tako že petintridesetič na tem vsakoletnem športnem
prazniku Mapeia zbralo več kot 3000
udeležencev iz vse Evrope. Vzpon na
2753 m visok prelaz tudi za letošnje
udeležence ni bil mačji kašelj. Brez težav so te mistične serpentine premagali
le dobro pripravljeni športniki. Najboljši
pa so se pomerili v dirki, posvečeni
Aldu Sassiju, preminulemu direktorju
Mapeieve športne dejavnosti. Tekači
so preizkusili svojo pripravljenost na
polmaratonu, Bormio golf klub pa je
že petnajstič vzel pod okrilje Mapeieve
tekmovalce v golfu.
Prijateljsko ozračje, podporni navijači,
čudovita narava, druženje in vsestran-

3

ska pozornost organizatorjev – vse to je
pripomoglo k temu, da je bil tudi letošnji
ReStelvio nepozaben.
4

2

SLIKA 1: Polmaraton se začenja.
SLIKA 2: Premagane serpetnine, na cilju smo.
SLIKA 3: Robert Požar, direktor slovenskega
Mapeia, že devetič na težkem vzponu.
SLIKA 4: Tudi letos je bil na Stelviu slovenski
kolesarski tim Mapeia.
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TRAJNOSTNA GRADNJA

Mapei in trajnostna
gradnja
KLEPET Z MIKAELO DECIO, VODJO TRAJNOSTNEGA
RAZVOJA SKUPINE
Poleg treh nosilnih stebrov Mapeieve
poslovne politike – internacionalizacije, specializacije in razvojno-raziskovalne dejavnosti – se že lep čas uveljavlja tudi četrti, ki svojo pozornost
usmerja v ekologijo, vpliv izdelkov na
okolje in zdravje ter izpust v ozračje.
Na kratko – četrti steber strategije
Mapeia je usmerjen v okoljske vidike,
v trajnostni razvoj.
»Že skoraj 20 let se ukvarjamo s hlapnimi organskimi spojinami (HOS),«
pravi Mikaela Decio. »Naša naloga
je preverjati lastnosti izdelkov in njihov vpliv na zdravje. V preverjanje jih
pošiljamo tudi neodvisnim laboratorijem, da lahko pridobimo certifikat
EMICODE, ki ga izdaja nemško združenje za nadzor izpustov izdelkov na
področju gradbeništva GEV. Mapei
pa je član tega združenja vse od leta
2005.«
Maja 2015 je Mapei, tudi po zaslugi uspešne prijave na državni razpis
italijanskega Ministrstva za okolje o
ogljičnem odtisu izdelkov iz leta 2013,
pridobil naprave in izkušnje za merjenje okoljskega vpliva svojih izdelkov v
njihovem celotnem življenjskem krogu (Life Cycle Assessment). To nam
je omogočilo postavitev novega oddelka znotraj Mapeia, ki se z ukvarja z ocenjevanjem LCA in okoljskimi
izjavami izdelkov (EPD).
»Med drugim s svojimi kolegi sodelujem tudi pri delovnih skupinah,« dodaja Mikaela Decio, »ki se ukvarjajo s
certificiranjem okoljske neoporečnosti stavb, predvsem s certifikati LEED
in BREEAM. Mapei je v svetu Green
Building Council Italija, jaz sem članica upravnega odbora. To vsekakor
pozitivno vpliva tako na moje delo
kot na celotno podjetje, saj protokoli
LEED predpisujejo celo vrsto okolj40 SM št. 44/2019

skih parametrov za sisteme in izdelke, uporabljene v procesu gradnje. In
v tem procesu, ki predstavlja napreden vidik sodobnega gradbeništva,
Mapei preprosto mora biti zraven.«
Kaj pomeni ukvarjati se s trajnostnim
razvojem kemičnih izdelkov?
»Med drugim slediti raznovrstnim dejavnostim,« nadaljuje Mikaela Decio,
»katerih cilji so zdravje in varnost
polagalcev ter končnih uporabnikov,
udobnost bivanja in kar se da majhen
vpliv na okolje v proizvodni fazi, pri
pakiranju, uporabi ter ne nazadnje
ekološka neoporečnost stavb, v katerih je ta izdelek uporabljen.«
Nepogrešljivo gonilo podjetja pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja je
zagotovo raziskovalna dejavnost, še
eno bleščeče področje milanskega
podjetja (70 odstotkov Mapeievih raziskav je namenjenih razvoju sonaravnih izdelkov). Raziskovalna dejavnost
je v teh letih sledila dvema glavnima
linijama, usmerjenima v zaščito in bivanjsko ugodje oseb v notranjih prostorih, raven kakovosti in obstojnosti

pa je ob tem ostajala enaka – to sta
progresivno zmanjševanje nevarnih
snovi v izdelkih (Substances of Very
High Concern, SVHC) in zmanjševanje emisij izdelkov v fazi vgradnje in
uporabe (HOS).
Ob upoštevanju teh dveh smernic
delovanja je Mapei postopoma opustil uporabo topil v svojih izdelkih, na
primer v lepilih za prožne obloge, jih
zamenjal s pripravki na vodni osnovi, prav tako pa tudi opustil uporabo
tako imenovanih izredno zaskrbljujočih snovi, navedenih v evropski uredbi REACH (Registration, Evaluation,
Authorisation of Chemicals).
Za Mapei je varstvo okolja pomenilo
začeti s proizvodnjo izdelkov z nizkimi izpusti prahu v fazi mešanja in
uporabe (Mapeieva tehnologija Low
Dust), z zelo nizkimi izpusti hlapnih
organskih spojin in šibkim vonjem.
Za zaščito notranjih prostorov in preprečevanje širjenja radona je Mapei
razvil celo vrsto samolepilnih bitumenskih membran (MAPETHENE) in linijo
bitumenskih emulzij (PLASTIMUL) za

KDAJ JE MAPEIEV IZDELEK
TRAJNOSTEN?
Trajnosten izdelek za Mapei pomeni:
• z agotoviti zdravje in varnost polagalca, končnega uporabnika ter
bivanjsko ugodje oseb,
• z manjšati vpliv na okolje v proizvodni fazi, pri pakiranju in
uporabi,
• u
 sposobiti ekološko neoporečnost stavb, v katere je bil izdelek
vgrajen, ter s tem zmanjšati vpliv na okolje in/ali povečati
varnost.

Naravni viri

Surovine

Recikliranje

Predelava

LCA

Odpadki

Uporaba in
vzdrževanje
zunanjo hidroizolacijo temeljev in vkopanih zidanih ali armiranobetonskih
objektov. Za zaščito okolja pred radonom in metanom so nedavno razvili
MAPEPROOF FBT, sintetično hidroizolacijo iz FPO, ki se povsem zlepi z
vkopanim delom stavbe.
Leta 2016 je Mapei prejel certifikat
organa Certiquality za okoljsko izjavo
izdelka EPD (Environmental Product
Declaration). Od takrat pa do danes
so dosegli 41 EPD izjav za izdelke,
eno tudi za toplotno izolacijo stavb.
Z merjenjem okoljskega odtisa svojih
izdelkov si Mapei prizadeva kompenzirati vse izpuste CO2. Sem na primer
sodi cementno lepilo za keramične
ploščice KERAFLEX MAXI S1 ZERØ,
za katerega se izpust toplogrednih
plinov v zvezi z življenjskim krogom
izdelka, ki je izmerjen in preverjen z
izjavami EPD, kompenzira z nakupom

ŽIVLJENJSKI KROG
IZDELKOV
MAPEI

Proizvodnja

Vgradnja
certificiranih kreditov za projekt pogozdovanja na območju prek 21 tisoč
hektarjev. Da bi podpiral delo projektantov, ki se zavzemajo za visoko
kakovostno trajnostno gradnjo po
protokolih LEED, BREEAM in WELL,
Mapei poleg izdelkov z nizkimi izpusti
ponuja tudi take z izjavami EPD in rešitve, s katerimi je mogoče zmanjšati
energetsko porabo v stavbah ter povečati toplotno učinkovitost notranjih
prostorov. Gre za sisteme toplotne
izolacije (MAPETHERM) ali izdelke, ki
po zaslugi močne sončne odbojnosti
pripomorejo k zmanjševanju toplotnih
otokov v mestu (AQUAFLEX ROOF).
Od leta 2017 so v Italiji v veljavi
Minimalni okoljski kriteriji (CAM), ki
jih je izdalo italijansko Ministrstvo za
okolje in varstvo ozemlja in morja, in
so pri javnih razpisih za načrtovanje
in gradnjo novih objektov ter obno-

vo starih vključeni v tako imenovano strategijo zelenih nakupov GPP
(Green Public Procurement). Na ta
način Mapei prispeva k izvedbi trajnostnih javnih projektov.
Glavni Mapeievi proizvodni obrati delujejo tudi v skladu z okoljskim standardom ISO 14001 in vsako leto je
vse več certificiranih podjetij.

Ta članek, čigar avtor je Pietro Mezzi, je bil
objavljen na spletni strani InfoBuild (www.
infobuild.it), za kar se jim zahvaljujemo.
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gradimo skupaj.

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.

MAPEI IN VSE JE OK.
Več na: mapei.si in mapei.com

