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

pretresajo in preizkušajo nas dogajanja, ki nas izčrpavajo in ob katerih ostajamo brez besed. Nič ni 
več gotovo, a vendarle je najbolj gotovo to, da lahko to negotovost premagamo le z optimizmom. 
Le z vedrim pogledom lahko dosežemo ugodne rezultate in zvišujemo kakovost življenja sebi 
in drugim. Veseli me, da je ta način gledanja tudi Slovence vodilo k akciji že v času pandemije. 
Vsi tisti, ki ste se odločili za novogradnjo ali prenovo hiše ali ste vključeni v izvajanje projektov na 
področju gradbeništva, veste, da je mojstra težko dobiti, cene pa nenehno rastejo. Povpraševanje 
po storitvah v gradbeništvu je veliko in narašča. Soočamo se z višanjem cen vhodnih surovin, 
zviševanjem cen energentov, česar posledica so podražitve v celotni verigi. Kar je težava, posebej 
pri dogovorjenih poslih v preteklosti, a to vendarle kompromisno rešujemo. 
Imamo dobre napovedi za panogo. Javne investicije so spodbuda za gospodarsko rast. Veliko 
je infrastrukturnih projektov. V tokratni številki predstavljamo sanacijo mostu čez Savo v Tacnu 
in mostu čez Savo in Krko v Brežicah. Pričakujemo več povpraševanja tudi pri naložbah v špor-
tne objekte, predstavljamo zanimivo igrišče, urbano umetniško delo. Nadaljujemo sodelovanje v 
projektih za zviševanje protipotresne varnosti zgradb, predstavljamo ojačitev zidov v osnovni šoli 
Kolezija, na mednarodnem parketu pa konstrukcijsko utrditev in ojačanje zidov Gaudijeve hiše v 
Barceloni. Pri izgradnji bazena Deep Dive v Dubaju, ki je vpisan v Guinnessovo knjigo rekordov 
kot najgloblji bazen na svetu, je Mapei med drugim sodeloval z izvedbo popolne hidroizolacije 
predorov za nadzorne preglede. O področju projektiranja hidroizolacij, vedno aktualni temi pri 
gradnji, je za našo revijo spregovoril tudi Christian Volpi, ki si je izkušnje pridobival pri najzahtev-
nejših objektih. Sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki še posebej veseli uredniški odbor revije Svet 
Mapei. V rokah namreč držite 50. številko. Skozi pripravo posameznih se je tudi Mapeieva ekipa v 
Sloveniji krepila in bogatila svoje znanje ter se povezovala s poslovnimi partnerji in zunanjimi pisci. 
Nedvomno pomemben povezovalni poslovni dogodek mednarodnega dosega je bila razstava 
Expo v Dubaju, kjer je Mapei prispeval k izgradnji 55 nacionalnih paviljonov. Izdelki Mapei so bili 
izbrani tudi zaradi svojih ekološko trajnostnih lastnosti. Takšne reference nas hrabrijo in ženejo 
naprej. Kajti eden od pozitivnih vidikov epidemije je nedvomno tudi ta, da smo začeli intenzivneje 
razmišljati o svojem zdravju in zaščiti okolja. Veseli nas, da se, ob ozaveščenih naročnikih, pov-
praševanje po ekoloških, zelenih izdelkih povečuje. Pričakovati je, da bo Mapeievo večdesetletno 
vlaganje v to področje obrodilo sadove, saj se tudi slovenska gradbena industrija vse bolj usmerja 
v razvoj energetsko učinkovite in trajnostne gradnje. 
Takšno pot zmorejo le podjetja, ki jim inovativnost in krožno gospodarstvo pomenita temelj za 
dolgoročen razvoj. Letos Mapei praznuje visoki jubilej: 85-letnico nenehnega razvoja. Danes ima 
podjetje 84 proizvodnih obratov v 35 državah, 91 podružnic v 57 državah in 32 razvojno-razisko-
valnih središčih v 20 državah. Razvoj se ni ustavil niti v najbolj kritičnih trenutkih, skozi katere so 
Mapei od leta 1937 spretno vodile tri generacije družine Squinzi. Vse to nas upravičeno navdaja z 
optimizmom. 
Želim vam branje z vedrim pogledom.

Dragi bralci,



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

wwwmapei si, www mapei com

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

NASLOVNICA: 
Na naslove naših partnerjev 
smo poslali 50. številko revije 
Svet Mapei. Ponosni smo. Ne le 
zaradi okrogle številke, temveč 
zaradi poti našega razvoja, 
ki smo jo prehodili. Skupaj s 
sodelavci, partnerji, zunanjimi 
pisci. Z razmišljanjem o ključnih 

DIREKTOR MAPEI, D. O. O.,  
IN ODGOVORNI UREDNIK
Robert Požar
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Po.svet, d. o. o.
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KONTAKT
Mapei, d. o. o., Novo mesto
PE Grosuplje
Brezje pri Grosupljem 1c
1290 Grosuplje
Tel.: 01 786 50 50
Faks: 01 786 50 55
E-pošta: mapei@mapei.si

GRAFIČNA IZVEDBA
Multigraf, d. o. o.

NAKLADA
Revija izhaja 3-krat na leto v 
nakladi 5500 izvodov brezplačno. 
Vaš naslov smo dobili v enem 
izmed javnih imenikov ali pa ste že 
poslovali z nami. Če časopisa ne 
želite prejemati, vas prosimo, da 
nas o tem obvestite po telefonu, 
faksu ali pošti.

Pri pripravi te številke so tekste, 
fotografije in sporočila prispevali: 
Mapei S. p. A. Milano, Mapei, d. o. o., 
Po.svet, d. o. o., I. H. S., d. o. o., 
Christian Volpi, Gregor Knez. 
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vprašanjih, s katerimi se na 
trgu vedno znova soočamo. 
Odprto delimo naše izkušnje 
in znanje tudi skozi številne 
reference doma in po svetu, 
s katerimi razkrivamo naše 
pristope ter jih prepletamo z 
vašimi hotenji in iščemo poti, 
da bi povečali naše skupno 
zavedanje o tem, kakšen svet 
na področju zaključnih del v 
gradbeništvu si želimo.
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Mapei – 85 let
ZGODBA O VELIKEM PODJETJU Z GLOBALNO VIZIJO

NOVICE

V letošnjem letu Mapei slavi 85-le-
tnico. Italijansko družinsko podje-
tje vodi že tretja generacija družine 
Squinzi. Na tem dolgem popotova-
nju se je Mapei pospešeno razvijal 
tudi izven meja Italije, ob tem pa ni 
pozabil na svoje korenine. Vedno 
usmerjen v prihodnost je rastel, širil 
svoje poslovanje in področja delo-
vanja. Rezultate filozofije, v kateri 
so družinske vrednote prepletene s 
poslovnimi cilji, usmerjenimi v ne-
nehen razvoj in internacionalizacijo, 
lahko strnemo v naslednje številke: 
84 proizvodnih obratov v 35 drža-
vah, 91 podružnic v 57 državah ter 
32 centrov za raziskave in razvoj v 
20 državah. Razvojni zagon se ni za-
ustavil niti v času pandemije virusa 
 covid-19. V teh nepredvidljivih pogo-
jih poslovanja se je ponovno poka-
zalo, da ima podjetje trdne temelje, 
hkrati pa je dovolj dinamično, da se 
je sposobno prilagoditi spremem-
bam. Ob tem ostaja zvesto svojim 

ključnim strateškim usmeritvam, 
utemeljenih na internacionalizaciji, 
specializaciji, raziskavah in trajno-
stnemu razvoju. 
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ZGODNJE OBDOBJE
Rodolfo Squinzi je Mapei ustano-
vil februarja 1937. leta v Milanu. 
Ime Mapei predstavlja okrajšavo 
– Materiali Ausiliari Per l'Edilizia e 
l'Industria, kar v prostem prevo-
du pomeni – pomožni materiali za 
gradbeništvo in industrijo. Na za-
četku je bilo podjetje osrediščeno 
na proizvodnjo barv in materialov 
za gradbeništvo. Na prvem sedežu 
podjetja v ulici Via Cafiero, kjer je te-
daj delalo le sedem ljudi, se danes 
nahaja Mapeiev korporativni Center 
za raziskave in razvoj novih izdel-
kov. Silikatna barva SILEXCOLOR 
je bila prvi izdelek s potencialom, 
da postane eden najuspešnejših v 
Mapeievem naboru izdelkov. Nato 
se je podjetje usmerilo k proizvo-
dnji lepil in materialov za polaganje 
elastičnih oblog. Razvojno delo, za 
katero lahko rečemo, da je del DNK 
podjetja, je hitro pripeljalo do na-
stanka ADESILEX-a P, lepila za pola-
ganje linoleja, nato pa še do celega 
niza inovativnih izdelkov, ki se da-
nes uporabljajo po vsem svetu. 
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NOVICE

POT K INTERNACIONALIZACIJI
1984. leta, tedaj je preminul Rodolfo, 
je njegov sin Giorgio Squinzi, inženir 
kemije, prevzel krmilo družinskega 
podjetja in ga usmeril v novo fazo 
razvoja. Po vstopu na kanadski trg z 
izdelki za izgradnjo atletskih stez za 
Olimpijske igre 1976. leta je Mapei 

Giorgia sta pri tem strokovno podpi-
rali njegova sestra, odvetnica Laura 
Squinzi, in soproga Adriana Spazzoli, 
ki je prevzela upravljanje marketinga 
in komunikacij Skupine Mapei. Stalna 
vlaganja v raziskave in razvoj so bila 
usmerjena v cilj oskrbovati uporabni-
ke z zanesljivimi in inovativnimi izdel-
ki, ki izpolnijo pričakovanja, tudi pri 
najzahtjevnejših projektih.
Zahvaljujoč velikemu doprinosu Ma-
peia kemijski industriji je bil Giorgio 
Squinzi dvakrat izbran za predse-
dnika italijanskega združenja kemij-
ske industrije Federchimica. Prvič v 
obdobju 1997. – 2003., njegov drugi 
mandat pa v letih od 2005.–2011. 
Izvoljen je bil tudi za predsednika 
Europskega združenja kemijske in-
dustrije CEFIC 2010. Polno posve-
čen poslovnemu svetu, je bil Giorgio 
Squinzi predsedujoči Confindustrije, 
italijanske konfederacije indu-
strijskih podjetij, in sicer v letih od 
2012.–2016.

odprl svojo prvo tovarno izven Italije, 
v industrijski coni blizu Montreala. 
Zahvaljujoč za tedanji čas briljantni 
ideji Giorgia Squinzija o približeva-
nju kupcem, uporabnikom izdelkov, 
je Mapei nadaljeval z razvojem ter v 
teku let postopoma odpiral nove pro-
izvodne obrate. 
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POGLED V PRIHODNOST
Neprestani moto Giorgia Squinzija 
»Nikoli ne prenehaj pedalirati!« 
ostaja čvrsto vtkan v temelje pod-
jetja ter vliva moč v najtežjih trenut-
kih. Giorgiova in Adrianina otroka, 
Veronica in Marco, ki delata v podje-
tju od zgodnjih 90-ih let, sta leta 2019. 
od očeta prevzela mesti generalnih 
direktorjev. Poleg njiju so v Odboru 
direktorjev tudi ostali člani družine 
– Simona Giorgetta ter odvetnica 
Laura Squinzi v funkciji predsednice 
Odbora. 
Danes Skupina posluje v 57 državah, 
ima 84 proizvodnih obratov v 35 dr-
žavah. Zahvaljujoč naboru izdelkov, ki 
pokrivajo vse potrebe v gradbeništvu, 
s posebno usmeritvijo na skladnost s 
trajnostno politiko ter brezpogojno 
kakovostjo izdelkov, Mapei dosega 
neprestano rast. Trenutno gradi šest 
novih tovarn – po eno na Kitajskem, 
v Indiji, Egiptu in Kanadi ter dve v 
Združenih državah Amerike, vse z 

namenom še intenzivnejšega pri-
bliževanja uporabnikom Mapeievih 
izdelkov.

NERAZDRUŽLJIVA POVEZAVA S 
ŠPORTOM IN KULTURO
Družinska strast do športa, posebno 
kolesarstva, se je potrdila v desetle-
tnem sponzorstvu profesionalne-
ga kolesarskega tima, ki je bil leta 
v samem svetovnem vrhu na vseh 
mednarodnih lestvicah s skupno 
654 zmagami. Sčasoma se je preda-
nost kolesarskemu športu pokazala 
z razširitvijo podpore še mlajšim ka-
tegorijam tekmovalcev ter tudi na 
pokroviteljstvo velikih dogodkov, kot 
je tekma Re Stelvio. Mapei je od leta 
2008 tudi glavni sponzor Svetovnega 
prvenstva v cestnem kolesarjenju v 
organizaciji Mednarodnega kolesar-
skega združenja (UCI).
Zadnja leta so glavne naložbe Mapeia 
v šport namenjene nogometnemu 
klubu Sassuolo. Na začetku je bilo 

zamišljeno, da bo to podpora maj-
hnemu lokalnemu timu iz soseščine, 
a iz tega je nastal velik projekt. V la-
sti Mapeia je od 2003. leta, prvi tim 
Sassuola je iz italijanske Serie C2 na-
predoval do Serie A in leta 2016 celo 
zaigral v Ligi prvakov. 
Na drugi strani obstaja velika ljube-
zen Mapeia do umetnosti in kulture, 
ki se izkazuje kot trajno partnerstvo s 
svetovno znanimi kulturnimi ustano-
vami, med njimi milansko opero La 
Scala. Predan temu področju ume-
tnosti je Mapei svoje že sicer tesne 
vezi s svetovno znano operno hišo 
dodatno okrepil s sodelovanjem pri 
rekonstrukciji Scale z uporabo teh-
nologij in izdelkov Mapei. Leta 2008 
je podjetje dobilo status „ustano-
vitvenega“ partnerja Scale, Giorgio 
Squinzi pa je bil član Upravnega od-
bora v času od 2016.–2019. Skladno s 
to filozofijo Mapei že desetletja pod-
pira različne druge prestižne projekte 
s področja umetnosti in kulture. 
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NOVICE

SPOŠTOVANI BRALCI, 

najprej smo izdali nulto številko revije Svet 
Mapei. Zgledovali smo se po poti, ki jo je do 
tedaj prehodila milanska ekipa. Spomladi 
leta 2005, ko smo v Sloveniji izdali prvo 
številko, so v matičnem podjetju imeli 
že 15 let izkušenj in v tem času nati-
snili 70 številk revije Realta Mapei, z 
dotedanjimi 15 angleškimi izdajami 
pa so si na mednarodnem prosto-
ru začeli utirati pot. Tako smo se 
skupaj učili. Dve leti pozneje, ob 
70-letnici matičnega podjetja, 
smo v slovenski 6. številki spre-
govorili o desetih stopnicah 
Mapeievega uspeha. Po teh 
stopnicah smo se vzpenjali 
tudi člani ekipe slovenskega 
in hrvaškega, kasneje pa še 
srbskega uredniškega od-
bora revije in z nami vsi pi-
sci člankov. Najprej le pisci 
znotraj Mapeia, postopoma 
so se nam pridružili tudi zu-
nanji strokovnjaki, ki so želeli 
prenesti do bralcev svoje 
strokovno mnenje tudi prek 
našega medija. Tega sodelo-
vanja smo bili in smo še pose-
bej veseli.
Tokrat smo na naslove naših 
partnerjev poslali 50. številko 
revije Svet Mapei. Ponosni smo. 
Ne zaradi okrogle številke, tem-
več zaradi poti našega razvoja, ki 
smo jo prehodili. Skupaj s sodelavci, 
partnerji, zunanjimi pisci. Z razmišlja-
njem o ključnih vprašanjih, s katerimi 
se na trgu vedno znova soočamo, smo 

Tako 
smo v 50. 

številkah v rubriki 
Mnenje strokovnjaka 

objavili 80 člankov, v ka-
terih smo podajali odgovore 

na aktualna vprašanja, kot so: 
hidroizolacija – tesnjenje, hidro-

izolacija vkopanih delov stavb, 
vlaga in konstrukcijske ojačitve, sa-

nacija betona ter zaključna obdelava 
industrijskih tlakov, priprava podlage 

za zaključne talne obloge ter lepljenje 
keramičnih ploščic različnih dimenzij, 

polaganje kamna, parketa, vinilnih 
oblog, značilnosti lepil ter smernice za 
izbor lepila, fuge ter pojav izcvetanja in 
dilatacije, tesnjenje dilatacijskih reg in 

stikov, načrtovanje obnove, sistem-
ske rešitve za obnovo zgodovinskih 

objektov, sušilni ometi za sanacijo 
kapilarne vlage, potresne ojači-

tve in izboljšanje mehanskih 
lastnosti zidanih objektov … 

Spregovorili smo tudi o 
bolj specifičnih te-
mah, kot so indu-

strijski tlaki 

Svet Mapei – 
50 revij 
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za 
živilsko 
industrijo, o izdel-
kih za obnovo cestišč, 
izravnalnih masah za iz-
vedbo vodnih in električnih 
sistemov talnega gretja pa o 
izgradnji infrastrukturnih objek-
tov – tunelov, mostov, viaduktov in 
nadvozov. V epidemičnem obdobju 
smo izdali tri specializirane izdaje o 
zaključnih delih v stavbah, ki so na-
menjene vzgoji in izobraževanju, špor-
tnim aktivnostim na zunanjih športnih 
površinah, o potresno varni gradnji in 
sanaciji stavb ter izgradnji infrastruk-
turnih objektov. Teme, ki so se izkazale 
kot zelo aktualne. Minulo delo nam 
torej odpira poti za nova sodelova-
nja in nove priložnosti in tudi Svet 
Mapei je način, je pomemben 
medij, ki k temu pripomore.
Ob pregledu jubilejne številke 
Sveta Mapei vam želimo 
veliko odprtosti za nove 
poti. Tu smo, da 
sprejmemo vaše 
predloge.

se pospešeno seznanjali s strokovnimi temami, se 
urili v odprtosti in komunikaciji. Sledili smo cilju, 

da to ne bo le revija, v kateri bomo ogla ševali 
in predstavljali svoje izdelke, temveč da si 

bomo po svojih najboljših močeh priza-
devali za razvoj stroke. Zahvaljujoč temu 

smo prepoznavni ne le zaradi izdelkov 
in rešitev, temveč tudi zaradi tega, ker 

predstavljamo svoje delo in stro-
kovna stališča in s tem vstopamo v 

vaš svet, se povezujemo z vami s 
temami, ki so nam skupne. Tako 
strokovne kot tiste širše, s kate-
rimi izkazujemo svojo družbeno 
odgovornost. S tem mislimo 
na vlaganje v eko izdelke in 
rešitve ter sodelovanje pri de-
javnostih, ki podpirajo višjo 
kakovost našega delovanja 
in življenja. Tako na podro-
čju znanosti kot tudi kul-
ture, športa, humanitarnih 
projektov. 
Odprto delimo svoje iz-
kušnje in znanje tudi skozi 
številne reference doma in 
po svetu, s katerimi razkri-
vamo svoje pristope ter jih 
prepletamo z vašimi hotenji 
in iščemo poti, da bi povečali 

skupno zavedanje o tem, ka-
kšen svet na področju gradbe-

ništva si želimo. Kakšno raven 
kakovosti in s kakšnim načinom 

sodelovanja smo in bomo še na-
prej, verjamemo, dosegali najbolj-

še rezultate v svoji stroki. Na način, 
da bo to dobro za vse – za končne 

uporabnike in tiste, ki smo vključeni v 
proces dela. 
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REFERENCE

Tesna  povezava  med podjetjem in  območjem za  »ust varjanje  prihodnost i«

VERONICA 
SQUINZI, IZVRŠNA 

DIREKTORICA 
DRUŽBE MAPEI

»Povezujemo misli, ustvarja-
mo prihodnost« je bila tema 
letošnje razstave, ki jo je prvič 
gostila regija ME.NA.SA. (Bližnji 
vzhod, severna Afrika, južna 
Azija), območje, kjer Mapei 
krepi svojo prisotnost. Katere 
povezave Mapei vzpostavlja 
med mednarodnimi talenti, da 
bi ustvaril prihodnost lokalnih 
skupnosti?
Tema letošnjega sejma je bila 
Povezujemo misli, ustvarjamo pri-
hodnost, to je ideja, ki je bila vedno 
v središču Mapeieve strategije. 
Pred 85 leti smo začeli v Italiji in z 
vedno večjo prisotnostjo v različnih 
državah prispevamo k povezova-
nju ljudi z vsega sveta, pri čemer 
spoštujemo in krepimo lokalne vire 
ter hkrati sledimo vrednotam in 
kakovosti, ki nas odlikujejo.
Danes smo mednarodno podjetje, 

prisotno na vseh celinah. Veliko 
vlagamo v nova podjetja in lokalne 
vire, saj verjamemo, da nam to 
omogoča ustvarjanje vrednosti v 
državah, kjer delujemo, ter boljše 
razumevanje trga in njegove 
dinamike. Uporaba izkušenj z 
različnih območij nas bogati in 
zagotavlja zdravo rast, pri čemer 
naše vrednote – kakovost, traj-
nost, raziskave – ostajajo trdno na 
prvem mestu, poleg tega pa nam 
omogoča, da imamo visoko speci-
alizirane izdelke, s katerimi rešimo 
marsikateri izziv, ki se lahko pojavi 
na gradbišču.

Kakšen je Mapeiev pristop k 
internacionalizaciji?
V vseh državah po svetu, kjer 
poslujemo, se poleg izgradnje 
objektov za podporo svojemu po-
slovanju zanašamo na lokalne vire, 

EXPO 2020 DUBAJ
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Globalne povezave za 
jutrišnji svet

Tesna  povezava  med podjetjem in  območjem za  »ust varjanje  prihodnost i«

Prvega oktobra 2021 je svoja vrata odprl Expo 2020 Dubaj, 
prva svetovna razstava, ki je potekala v državi na ozemlju 
Bližnjega vzhoda/severne Afrike ali južne Azije. Načrtovan 
je bil za leto 2020, nato pa zaradi zdravstvenih razmer pre-
stavljen na poznejši čas; končal se je 31. marca letos.
Ob 50. obletnici ustanovitve Združenih arabskih emiratov 
je Dubaj postal glavno razstavno mesto sodelujočih dr-
žav, ki so predstavile izbor inovativnih zamisli in projek-
tov, navdihnjenih s sloganom dogodka Povezujemo misli, 
ustvarjamo prihodnost. Kompleksna tema, razdeljena na 
tri ključne besede, okoli katerih se je zbrala svetovna sku-
pnost, da bi našla rešitve za temeljna vprašanja: trajnost 
(napredek in blaginja brez ogrožanja potreb prihodnjih 
generacij), mobilnost (inovativni logistični, prometni in 
komunikacijski sistemi) in priložnosti (ustvarjanje boljše 
prihodnosti z izkoriščanjem potenciala posameznikov in 
skupnosti).

Številke dogodka so impresivne: več kot 200 paviljonov, 
191 sodelujočih držav in približno 25 milijonov obiskoval-
cev, ki so jih sprejeli na skupni površini 4,3 km2, kar je ena-
ko 613 nogometnim igriščem. Expo naj bi po pričakova-
njih okrepil dubajsko gospodarstvo za 33 milijard dolarjev 
in ustvaril skoraj 300 000 delovnih mest. Vse se vrti okoli 
trajnosti – območje Expo je pridobilo certifikat CEEQUAL, 
približno 90 % materialov, uporabljenih pri gradnji, bo 
spet vgrajenih pri gradnji stalnih stavb.
Mapei je bil na Expu 2020 v Dubaju prisoten kot par-
tner italijanskega paviljona in je dobavil svoje izdelke za 
gradnjo številnih paviljonov, območij za gostinstvo in 
infrastrukture. 

ki so usposobljeni za spoštovanje 
področja trajnosti.
Naš dvojni cilj je, da podjetje raste 
in hkrati prispeva k razvoju lokalne 
skupnosti. Prepričani smo namreč, 
da ne moremo »ustvariti priho-
dnosti« brez tesne povezave med 
podjetji, ozemljem in družbo.

Mapei je vnovič podpiral Expo. 
Kakšno vrednost ima ta dogodek 
danes?
Expo 2020 Dubaj je tako kot vse 
svetovne razstave odlično izložbe-
no okno v svet in je za nas bila še 
posebej priložnost, da dokažemo 
ustvarjalno in podjetniško spo-
sobnost ter vnovič potrdimo našo 
odličnost po težkih časih, ki smo 
jih preživeli. Mapei, ki je že vrsto 
let ambasador prenosa znanja in 
izkušenj, takšnega dogodka seveda 
ni mogel zamuditi. Ponudil je tudi 

svojo podporo oblikovalcem, da bi 
bil obisk italijanskega paviljona kar 
se da nepozaben.

Italijanski paviljon je bila de-
lavnica sodelovanja in inovacij 
Made with Italy. Kakšen je bil 
prispevek družbe Mapei k temu 
laboratoriju zamisli, v katerem so 
sodelovali tudi drugi prvaki ita-
lijanske odličnosti, da bi obliko-
vali koncept oblikovanja Lepota 
združuje ljudi?
V zasnovi koncepta Lepota združu-
je ljudi, ki ga ne smemo razumeti 
kot zgolj estetsko lepoto, temveč 
kot harmonijo lepega, resničnega, 
dobrega in pravičnega, smo našli 
močno analogijo z našo dejavno-
stjo. Mapeievih izdelkov in rešitev 
dejansko ni bilo mogoče videti, 
vendar so zaradi svoje inovativno-
sti in specializiranosti prispevali 

k temu, da so bile izvedbe lepše, 
obstojnejše in bolj trajnostne ter so 
udejanjale zamisli oblikovalcev.
To smo storili tudi za italijanski 
paviljon. S tem ko smo v projektu 
omogočili uporabo ikoničnih mate-
rialov italijanske in arabske kulture, 
kot so kava, pomarančni olupki, 
puščavski pesek, smo uresničili eno 
glavnih idej italijanskega paviljo-
na: »Sredozemlje, razumljeno kot 
sožitje kultur«.

Kako pomemben je trajnostni 
vidik?
V koncept lepote vključujemo tudi 
trajnost in obstojnost vsega, kar se 
izvede in zgradi, pri čemer sode-
lujemo s projektanti in velikimi 
izvajalci, ne le pri obsežnih delih, 
temveč tudi pri projektih, ki jih 
bo vsak dan uporabljalo na tisoče 
ljudi.
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Majhen zlat prstan, zakopan v pesek. 
Tako se pod puščavsko sipino, ki je 
videti kot vsaka druga, začne pot na 
Expo 2020. Pozorno oko njegove kra-
ljeve visokosti šejka Mohameda Bin 
Rašida Al Maktuma, podpredsednika 
in predsednika vlade Združenih arab-
skih emiratov ter emirja Dubaja, je 
med izvidniškim ogledom s helikop-
terjem pred približno 20 leti opazilo 
drugačno usmerjenost sipin.
Navdan z radovednostjo je šejk dal 
označiti koordinate in v kratkem 
času so ekipe arheologov z vsega 
sveta odkrile Saruq Al Hadid, velik 
proizvodni center za taljenje brona, 

bakra in železa na južnem vznožju 
emirata Dubaj. Arheološko najdišče 
je bilo pomembno trgovsko sredi-
šče in je doseglo vrhunec v železni 
dobi (1900–600 pr. n. št.). Popotniki 
in trgovci so se v Saruq al Hadidu 
zbirali, da bi poiskali orodje in orožje 
ter nakit, vključno z majhnim okro-
glim prstanom, izdelanim v prefinje-
ni tehniki obdelave zlata, imenovani 
granulacija.
Prav ta prstan je bil izbran za logotip 
svetovne razstave Expo 2020. Slogan 
Connecting Minds, Creating the 
Future (Povezujemo misli, ustvarja-
mo prihodnost) še dodatno poudarja 

DUH R A ZSTAVE IN VREDNOTE DRUŽBE MAPEI

ISKANJE ODLIČNOSTI, 
IZMENJAVA IZKUŠENJ 

IN TEHNOLOGIJ  
SO STEBRI, 

KI PODPIRAJO RAST

V TEMATSKIH 
PAVILJONIH NA 

RAZSTAVI EXPO SO 
BILI IZDELKI SKUPINE 

IZBRANI TUDI ZARADI 
SVOJIH EKOLOŠKO 

TRAJNOSTNIH 
LASTNOSTI

TERRA – TRAJNOSTNI PAVILJON
Srce »trajnostnega okoliša« je bil paviljon za trajnostni razvoj Terra. Odličen pri-
mer futuristične arhitekture je britansko podjetje Grimshaw Architects zasno-
valo v skladu s strogimi parametri ekološke trajnosti in energetske učinkovitosti, 
kar je pripomoglo k pridobitvi certifikata LEED Platinum. V notranjosti so lahko 
obiskovalci raziskovali odnos med človekom in naravo, in sicer prek konstrukcij 
in prostorov, zgrajenih z ničelno neto porabo energije in vode, tudi sredi puščave.
V notranjosti so bile keramične ploščice velikega formata položene z lepi-
lom na cementni osnovi KERAFLEX MAXI S1, fuge pa zapolnjene z maso 
ULTRACOLOR PLUS v suhih prostorih in epoksidno malto KERAPOXY v mo-
krih prostorih. Za odstranjevanje ostankov malte s površine fug so uporabili 
čistilo KERAPOXY CLEANER, za zatesnitev dilatacij pa silikonsko tesnilno 
maso MAPESIL AC. V notranjosti paviljona je bila izdelana klančina, prekrita s 
črno gumo in zalepljena s poliuretanskim lepilom ULTRABOND ECO 571 2K.

V imenu trajnosti
EXPO 2020 DUBAJ
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sposobnost Dubaja, da pritegne ljudi 
in talente z vsega sveta.
Expo 2020 Dubaj želi počastiti tega 
duha, saj združuje radovednost in iz-
kušnje, tradicijo in napredek ter v pri-
hodnost zre z odprto in vključujočo 
miselnostjo. To je filozofija, ki od nek-
daj vodi tudi razvoj Skupine Mapei. 
Rast in mednarodna širitev sta vedno 
usmerjena v iskanje skupnih vrednot 
na globalni ravni z izmenjavo mnenj, 
izkušenj, iskanjem novih tehnologij in 
novih rešitev na mednarodni ravni.
Na Expu 2020 so se srečali predstav-
niki iz skoraj dvesto držav ter svetu 
predstavili ideje in projekte za priho-

dnost na osnovi treh glavnih temat-
skih sklopov: priložnosti, mobilnosti 
in trajnosti. To so osnovne teme, ki 
so tesno povezane s svetom grad-
beništva, kjer lahko rešitve in mate-
riali odločilno vplivajo na ustvarjanje 
boljše in trajnostne prihodnosti. Pri 
razvoju teh avantgardnih sistemov 
Mapei lahko sodeluje, saj so inovativ-
ni raziskovalni procesi osnovni steber, 
na katerem je družba Mapei vedno 
gradila svojo rast. 
Na območjih Bližnjega vzhoda in 
Afrike, kjer je svetovna razstava orga-
nizirana prvič, imajo te vsebine še ve-
čji pomen. Pravzaprav je največji izziv 

združiti jih z močnim in nenadnim 
razvojem, ki ga regija doživlja na go-
spodarski, demografski in projektni 
ravni. To je izziv, ki ga je Mapei spre-
jel s svojo neposredno prisotnostjo 
v različnih državah na tem območju, 
kjer promovira svoje rešitve, zagota-
vlja tehnično pomoč in podpira pro-
jektante, ki oblikujejo svet prihodno-
sti. Svoje izkušnje želi dati na voljo z 
nenehnim teoretičnim in praktično-
-tehničnim usposabljanjem. 

DUH R A ZSTAVE IN VREDNOTE DRUŽBE MAPEI

ALIF – PAVILJON MOBILNOSTI
Paviljon mobilnosti Alif, ki ga je zasnoval prestižni britanski studio Foster+Partners, omogoča raziskovanje gibanja in 
kako je to skozi stoletja vplivalo na človekov razvoj ter njegovo povezavo z digitalnim svetom.
Po obdelavi podlage s premazom PRIMER G so nanesli tri izravnalne mase (ULTRAPLAN, ULTRAPLAN MAXI, 
ULTRAPLAN ECO 20), vsako na drugem območju, da bi zadostili zahtevam podjetja, ki je skrbelo za vgradnjo. Linolej, 
vinil in tekstilno oblogo so nato polagali z lepili ULTRABOND ECO 520, ULTRABOND ECO 375 in ULTRABOND ECO FIX.
V nekaterih notranjih prostorih so bili tlaki iz smole izdelani iz obloge na osnovi epoksidne smole MAPEFLOOR FC 200 
ME, ki jo v Združeni arabskih emiratih trži družba Mapei Construction Chemicals.
V nekaterih servisnih prostorih paviljona so za lepljenje keramičnih ploščic uporabili lepilo KERABOND T, za fugiranje 
maso KERAPOXY, za tesnjenje dilatacijskih reg pa tesnilno maso MAPESIL LM. Pred vgradnjo ploščic iz porcelanizira-
nega gresa z lepilom ADESILEX P7 in fugiranjem z maso ULTRACOLOR PLUS so tla zatesnili pred vlago z membrano 
MAPELASTIC AQUADEFENSE, stene pa z vodotesno maso MAPELASTIC.
Na zunanjih površinah so bile granitne plošče vgrajene z lepilom KERAFLEX MAX S1, nato pa fugirane z maso 
ULTRACOLOR PLUS.

V imenu trajnosti

Andrea Perini, področni vodja Skupine 
Mapei
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MISIJA MOGOČE, 
PAVILJON PRILOŽNOSTI

Paviljon priložnosti, ki je bil v središču istoimen-
skega okrožja, je bil posvečen tretjemu temat-

skemu sklopu, viru navdiha razstave Expo 2020. 
Njegov namen je bil raziskati različne možnosti, 

ki se ponujajo posameznikom in skupnostim 
na našem planetu, ter spodbuditi željo po ukre-

panju za ustvarjanje boljšega sveta. Zasnoval 
ga je arhitekturni biro AGi Architects, raztezal 

se je na več kot 8000 m2 površine in je spomi-
njal na mestni trg kot prostor za srečevanje in 

skupne obrede. Tudi ta paviljon je bil zasnovan 
v skladu s trajnostnimi merili, ki izkoriščajo prav 
težke podnebne razmere v Dubaju, da bi ustva-
rili konstrukcijo z manjšim vplivom na okolje, ki 

bi javnosti omogočila prijeten obisk. Za izdelavo 
estrihov na površini 850 m2 je Mapei dobavil 

TOPCEM, posebno hidravlično vezivo za estrihe 
z normalnim vezanjem, pospešenim sušenjem 

(4 dni) in nadzorovanim krčenjem.

AL WASL PLAZA
Trg Al Wasl je bil utripajoče srce razstavišča Expo, stičišče 
treh tematskih sklopov razstave in kraj, skozi katerega so šli 
vsi obiskovalci. Njegovo ime, staro dubajsko poimenovanje 
za »povezavo«, spominja na eno ključnih tem dogodka. In 
ne po naključju so tu tudi dostopi do mestne podzemne 
železnice. Njegova poglavitna značilnost je ogromna kupo-
la, visoka 65 m in s premerom 150 m, ki se dviga nad njim. 
S svojo mrežasto strukturo spominja na logotip razstave 
Expo Dubaj, hkrati pa je zaslon za 360-stopinjske projek-

cije. Okoli nje in pod njo so restavracije, fontane, vodne in 
zelene površine ter hotel s štirimi zvezdicami. Trg je prejel 
zlati certifikat LEED v skladu s klasifikacijskim sistemom 
LEED v4 BD+C: Core and Shell. K temu rezultatu pa je 
prispeval tudi Mapei z dobavo ekološko trajnostnih mate-
rialov za gradnjo različnih delov trga in vodnih elementov. 
V ta namen so bili uporabljeni izdelki iz linije za polaganje 
keramičnih ploščic in kamna na skupni površini več kot 
10 000 m² ter različni izdelki za hidroizolacijo.

EXPO 2020 DUBAJ
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Številne rešitve 
za številne 
države
MAPEI JE PRISPEVAL K IZGRADNJI 55 
NACIONALNIH PAVILJONOV. PREDSTAVLJAMO 
NEKATERE OD NJIH

Združeni arabski 
emirati
Paviljon Združenih arabskih emiratov, 
ki ga je zasnoval Santiago Calatrava, 
je imel obliko sokola in je spominjal 
na tradicijo sokolarstva v tej državi.
Veličasten videz so dosegli tudi z 
uporabo visokokakovostnih grani-
tnih plošč iz Omana, ki so jih uporabili 
za zunanjost stavbe. Tlaki, prav tako iz 
belega granita, so se morali ujemati z 
barvo pročelja. Plošče za notranje in 
zunanje tlake so vgrajevali z lepilom 
KERAFLEX MAXI S1, fugirali pa z mal-
to KERACOLOR FF in ULTRACOLOR 
PLUS v barvi granita. MAPESIL LM 
so uporabili za tesnjenje dilatacijskih 
reg brez nevarnosti obarvanja plošč. 
Sistem ULTRATOP LOFT je bil na pri-
bližno 800 m2 notranjih talnih povr-
šin prava izbira za izdelavo proti obra-
bi zelo odpornih površin.
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ZDA
Namen paviljona, ki ga je zasno-

val Woods Bagot, je bil predstaviti 
Združene države Amerike svetu kot 

dinamično družbo, ki pozitivno vpliva 
na druge narode ter spodbuja skupno 

svobodo in blaginjo. V notranjosti pavi-
ljona je TOPCEM PRONTO zagotovil iz-
delavo več kot 7000 m2 estriha. Vinilne 
talne obloge so bile položene z lepilom 

ULTRABOND ECO 370. Podlage na mo-
krih območjih so zatesnili z membrano 
MAPELASTIC AQUADEFENSE, premaz 
za utrjevanje PROSFAS pa je zagotovil 
protiprašno obdelavo betonskih talnih 

in stenskih površin.

Savdska Arabija
Kraljevina Savdska Arabija se je želela na Expu 
2020 predstaviti kot bleščeča podoba odprtosti za 
prihodnost. Konstrukcija, ki jo je zasnovalo podjetje 
Boris Micka Associates, spominja na veliko, v nebo 
dvigajoče se odprto okno.
Podlage nekaterih notranjih prostorov so bile obde-
lane s premazom PRIMER G in izravnane z izravnal-
no maso ULTRAPLAN ECO 20, ki jo v ZAE proizvaja 
in trži Mapei Construction Chemicals, nato pa se 
je z lepilom ULTRABOND ECO 520 polagal linolej. 
Za hidroizolacijo jeklene strehe so uporabili sistem 
MAPEPLAN TM 20.

Francija
Objekt svetlobe – tako je bil videti francoski paviljon, 
ki ga je zasnoval Atelier Perez-Prado v sodelovanju z 
birojem Celnikier & Grabli Architectes. 21 metrov visoki 
paviljon je na površini približno 2500 m2 pokrit s foto-
voltaičnimi paneli, njegova terasa pa ponuja čudovit 
razgled. MAPEFILL GP-ME ali MAPEGROUT ME05, ki 
ju v ZAE proizvaja in trži družba Mapei Construction 
Chemicals, sta se uporabljala po vgradnji betonske 
konstrukcije. IDROSTOP PVC BI BE ME, vodotesno 
membrano, ki jo za tamkajšnji trg ravno tako proizvaja 
in trži Mapei Construction Chemicals, so uporabili za 
tesnjenje betonskih rezervoarjev za vodo.

EXPO 2020 DUBAJ
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Avstralija
Paviljon, ki ga je zasnovalo podjetje Bureau 

Proberts, je slavospev avstralski biotski 
raznovrstnosti, sodelovanju in mobilnosti. 

Poleg poklona starodavni astronomski tra-
diciji države je želel obiskovalcem odstreti 

tudi kanček njene naravne pokrajine.
K izdelavi tega projekta so pripomogli tudi 

Mapeievi izdelki za vgradnjo keramičnih 
ploščic. Ploščice velikih dimenzij so se 

namreč vgrajevale z visoko zmogljivim 
lepilom na cementni osnovi KERAFLEX 
MAXI S1, fugirale z maso ULTRACOLOR 

PLUS, stike pa so zatesnili z maso MAPESIL 
AC. Za vgradnjo kamnitih plošč na tlake so 
uporabili lepilo ADESILEX P9, na stene pa 

KERAFLEX MAXI S1.

Brazilija
Brazilski paviljon, nedaleč od puščave, 
ki obdaja Dubaj, je poustvarjal razko-
šno naravno pokrajino amazonskega 
gozda z vsemi njegovimi zvoki, barvami 
in vonjavami ter slavil biotsko raznovr-
stnost in spoštovanje okolja. Za izved-
bo vodnih iger je zaslužen tudi Mapei 
– MAPELASTIC SMART in MAPETEX 
SEL sta bila uporabljena za tesnje-
nje približno 4000 m2 podlage pred 
vgradnjo steklenega mozaika z lepilom 
ADESILEX P10 in fugiranjem stikov z 
maso KERAPOXY.

Katar
Navdih za katarski paviljon, ki ga je zasnoval španski 
arhitekt Santiago Calatrava, so bile podobe iz držav-
nega grba. Nastala je konstrukcija v obliki jadra, ki se 
križa z nižjo stavbo. Paviljon, narejen iz materiala, ki ga 
je mogoče reciklirati in je sestavljen iz dveh tretjin na-
ravnih mineralov in preostanka iz smole, naj bi utelešal 
vrednote mobilnosti, moči in tradicije, s katerimi se 
Katar identificira.
Pri izvedbi zunanjih vodnih elementov je z dobavo 
talne hidroizolacije MAPELASTIC SMART in lepila za 
vgradnjo kamnitih plošč KERAFLEX MAXI S1 sodeloval 
tudi Mapei.
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Deep Dive Dubaj je za vse navdušen-
ce vodnih dejavnosti zagotovo »the 
place to be«. Bazen tega velikega vo-
dnega kompleksa, odprt julija 2021, 
v globino seže do 60 metrov in je po 
novem vpisan v Guinnessovo knjigo 
rekordov kot najgloblji bazen na sve-
tu, prvenstvo pa je odvzel poljskemu 
objektu Deepspot z globino »samo« 
45 metrov. Bazen polni 14,6 milijona 
litrov vode, kar bi bilo dovolj za šest 
olimpijskih bazenov. V njegovi globi-
ni najdemo potopljeno mesto s šte-
vilnimi cestami, stanovanje in garažo, 
ki jih potapljači lahko raziskujejo ob 
poslušanju ambientalne glasbe.
Pročelje objekta spominja na obliko 
ostrige, poklon zgodovini ZAE in po-
gumu iskalcev biserov. Z restavracijo, 
trgovino in prostorom, ki lahko gosti 
do 100 ljudi, je objekt tudi idealni pro-
stor za prirejanje različnih dogodkov.

PRIVLAČNO IN VARNO 
POTAPLJANJE
Po zaslugi dolgoletnih izkušenj pri 
izvedbi športnih objektov in bazenov 
so za dobavitelja najprimernejših iz-
delkov za hidroizolacijo konstrukcije 
in drugih površin ter za vgradnjo ka-
mnitih plošč in mozaikov izbrali pod-
jetje Mapei.
Pred vgradnjo so opravili še številne 
preskuse kamnitih plošč, ki so bile 
položene na hodnikih in v skupnih 

prostorih. Na podlagi rezultatov (plo-
šče so bile dimenzijsko stabilne in 
odporne proti madežem) sta bili iz-
brani cementni lepili KERAFLEX in 
KERAFLEX MAXI S1.
Za polaganje mozaika na vezan les 
v garderobah je bilo uporabljeno 
dvokomponentno epoksidno po-
liuretansko lepilo KERALASTIC T, 
medtem ko je bil poseben beli in 
zlati mozaik fugiran s sistemom, 
sestavljenim iz epoksidne fugirne 
mase KERAPOXY DESIGN in barv-
nih bleščic MAPEGLITTER. Na drugih 
delih okolice bazena, ki jih pokriva 
mozaik, so bili stiki fugirani z maso 
KERAPOXY, ki je bila izbrana zaradi 
svojih visokih zmogljivosti.

HIDROIZOLACIJA POD KOTO 
TERENA
Nekateri predori, ki so se uporablja-
li za kontrolne preglede, so bili pod 
bazenom in so potrebovali popolno 
hidroizolacijo.
Pri delu so bile uporabljene sinte-
tične hidroizolacijske membrane 
MAPEPLAN TU S, ki jih proizvaja 
podjetje Polyglass (hčerinsko pod-
jetje Skupine Mapei) ter vodotesni 
sistem IDROSTOP PVC BI BE ME, ki 
ga v ZAE proizvaja podjetje Mapei 
Construction Chemicals.

LEVO: Nov bazen Deep Dive 
Dubaj je vpisan v Guinnessovo 

knjigo rekordov kot najgloblji 
bazen na svetu.

DESNO: Pročelje objekta 
spominja na obliko ostrige, je 

poklon zgodovini Združenih 
arabskih emiratov in pogumu 

iskalcev biserov. 

Deep Dive Dubaj

IZDELKI MAPEI
Vgradnja mozaika na lesene podlage: 
Keralastic T
Vgradnja kamnitih plošč: Keraflex, 
Keraflex Maxi S1
Fugiranje: Kerapoxy, Kerapoxy Design, 
MapeGlitter
Hidroizolacija pod koto terena: 
Mapeplan TU S (proizvaja Polyglass), 
Idrostop PVC BI BE ME*

*Proizvaja in trži Mapei Construction 
Chemicals.

Podrobnejše informacije o izdelkih 
najdete na spletnih straneh  
www.mapei.com, www.polyglass.it. ter 
www.mapei.si.

TIMSKO DELO – NAJZANESLJIVEJŠE REŠITVE ZA VARNO POTAPLJANJE V 
NAJGLOBLJEM BAZENU NA SVETU
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Casa Batlló v Barceloni
KONSTRUKCIJSKA OJAČITEV ZGRADBE IN OBNOVA KRISTALNIH KROGEL NA 
DIMNIKIH

Casa Batlló je ena najbolj znanih tu-
rističnih in kulturnih znamenitosti 
Barcelone, ki jo na leto obišče mili-
jon obiskovalcev in je od leta 2003 
uvrščena na seznam Unescove sve-
tovne kulturne dediščine. Stavba na 
naslovu Paseo de Gracia 43, ki jo je 
leta 1877 zasnoval Emil Sala Cortés, 
je danes znana predvsem po zaslu-
gi arhitekta Antonija Gaudíja. V času, 
ko je Paseo, ki je nekoč povezoval 
Barcelono in mesto Villa de Gracia, 
postal ena glavnih mestnih ulic in 
so se v njem začele graditi rezidence 
najuglednejših družin, je stavbo ku-
pil tekstilni podjetnik D. Josep Batlló 
y Casanovas, ki je leta 1904 Gaudíju 
naročil njeno obnovo. Prvi projekt je 
predvideval porušenje stavbe, čemur 
se je Gaudí uspel izogniti, preuredil je 
notranjost in popolnoma spremenil 
pročelje ter tako stavbo spremenil v 
funkcionalen prostor ter hkrati ume-
tniški in arhitekturni biser. Po mnenju 
nekaterih je ta arhitekturna stvaritev 
predhodnica avantgarde 20. stoletja. 
Danes je Casa Batlló, ki je v minulih 
letih večkrat zamenjala lastnika in 

uporabo, v lasti družine Bernat, ki jo 
je v celoti obnovila in odprla za jav-
nost ter omogočila obiske te kultur-
ne dediščine in organizacijo dogod-
kov v njej.

NOTRANJA KONSTRUKCIJSKA 
OJAČITEV
Od leta 1940 je bila stavba večkrat 
obnovljena, prenovljena, konstrukcij-
sko utrjena, da bi po eni strani olajšali 
prehod iz pretežno stanovanjske v 
javno (upravno, poslovno in kultur-
no) rabo, po drugi strani pa jo uskla-
dili z novimi predpisi. Leta 2014 je bil 
odobren osrednji načrt za ureditev 
stavbe z veljavnimi požarnimi pred-
pisi in izboljšanje poti oziroma ogleda 
notranjosti, ki je večinoma dostopna 
javnosti. Med letoma 2015 in 2017 
sta bila tako zasnovana stopnišče in 
dvigalo, ki povezujeta različna nad-
stropja stavbe, od kleti do podstrešja. 
Dvigalo je med drugim nadstropjem 
in streho, stopnišče pa povezuje 
vsa nadstropja in zavzema površino 
5,5  x  3  m. Ima kovinsko konstrukci-
jo, ki je namenoma odmaknjena od 

sosednjih sten, razen na nekaterih 
mestih, kjer je bila delno odstranjena 
keramična obloga. Stopnišče ne pov-
zroča težav pri obremenjevanju bli-
žnjih zidov, vendar so bili zidovi zaradi 
večje odpornosti in hkrati duktilno-
sti ojačani s sistemom, ki temelji na 
kompozitnih materialih iz Mapeieve 
ponudbe izdelkov za konstrukcij-
sko ojačitev in sanacijo zidov. Poseg 
se je začel z nanosom prvega sloja 
mase PLANITOP HDM RESTAURO, 
dvokomponentne mikroarmirane in 
visoko duktilne malte iz naravnega 
hidravličnega apna (NHL) in eko pu-
colana, ki je bila uporabljena za izrav-
navanje podlage.
Na malto so nato položili mrežo 
MAPEGRID G 220 iz alkalno odpornih 
steklenih vlaken, ki je primerna za ar-
mirano ojačitev konstrukcij, zidanih iz 
kamna, opeke, tufa in mešanih zidov. 
Utrjevanje so izvedli pred rušenjem 
spodnjega dela stene, pri čemer je 
mreža MAPEGRID G 220 ostala pra-
vilno dolga, tako da jo je bilo mogoče 
obrniti na nasprotni strani in dokon-
čati delo.
V zidove so bile izvrtane luknje za 
vrvice MAPEWRAP G FIOCCO, s či-
mer so bile znotraj obstoječega zidu 
ustvarjene konstrukcijske poveza-
ve. Na koncu so nanesli še drugi sloj 
mase PLANITOP HDM RESTAURO. 
Za zaključno obdelavo sten je bila 
uporabljena fina paroprepustna 
malta MAPE-ANTIQUE FC CIVILE na 
osnovi apna in eko pucolana, ki je od-
porna proti soli.
Isti sistem je bil uporabljen za kon-
strukcijsko utrditev lokov in obokov 
v različnih prostorih znotraj hiše Casa 
Batlló. Izravnalno maso PLANITOP 
HDM RESTAURO, ojačano z mrežo 
MAPEGRID G220, so uporabili tudi 
za sanacijo podlage pod oblogami 
iz stekla in keramike, kjer so sanirali 
obstoječe razpoke in s tem prepre-
čili prenos razpok tudi na obstoječo 
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Casa Batlló je stavba 
v središču Barcelone, 
zgrajena leta 1877, leta 
1904 jo je preuredil 
Antoni Gaudí.
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TEHNIČNI PODATKI
Casa Batlló, Barcelona, 
Španija
Leto izgradnje: 1877
Projektant: Emil Sala Cortés
Leto obnove: 1904
Projektant: Antoni Gaudí
Čas izvedbe del: 2015–2020
Čas Mapeievega posredo-
vanja: 2015–2020

Projektanti: Joan Olona, 
Xavier Villanueva, Mireia 
Bosch, Ana Atance in Ignasi 
Villanueva; Eskubi Turró 
Arquitectes
Izvajalec sanacijskih del 
konstrukcijske utrditve: 
Constructora D’Aro
Mapeiev distributer: 
Seismo

Mapeieva koordinatorja: 
Ismael Carreño Raya in Joan 
Lleal, Mapei Spain

IZDELKI MAPEI
Konstrukcijska utrditev in 
ojačanje zidov: Planitop 
HDM Restauro, Mapegrid 
G 220, Mape-Antique FC 
Civile, MapeWrap G Fiocco

Pritrditev kristalnih krogel 
na dimnike: Mape-Antique I, 
MapeWrap G Fiocco

Podrobnejše informacije o 
izdelkih najdete na spletnih 
straneh www.mapei.com in 
www.mapei.si.

DESNO: Kristalne skulpture so bile vgra-
jene in dodatno sidrane na vrh dimnikov 
z vrvicami MAPEWRAP G FIOCCO impre-
gniranimi z MAPE-ANITIQUE I.
SPODAJ:. Razpoke na (zunanjih) površinah 
obokanih stropov so bile sanirane z vgra-
dnjo palic iz steklenih vlaken MAPEROD G.

keramično oblogo. Za popravilo in 
ojačitev poškodovanih betonskih, le-
senih in zidanih elementov so bile na 
šivih namesto malte uporabljene pa-
lice MAPEROD G iz steklenih vlaken.

NOVE KROGLE ZA DIMNIKE NA 
STREHAH
Mapei je svoj pečat pustil tudi na naj-
višjih točkah te Gaudijeve stvaritve. 
Podjetje Mapei Spain je prispevalo k 
obnovi kristalnih krogel nad dimniki 
na strehi hiše Casa Batlló. Za pritrdi-
tev na dimniške tuljave so bile vnovič 
uporabljene vrvice iz steklenih vlaken 
MAPEWRAP G FIOCCO, impregnira-
ne z MAPE-ANTIQUE I, tekočim, na 
soli odpornim hidravličnim vezivom 
na osnovi apna in eko pucolana, ki se 
po navadi uporablja za izdelavo injek-
cijskih malt za utrjevanje kamnitih, 
opečnih, tufskih in mešanih zidov.

ZGORAJ IN DESNO: Med zadnjimi ob-
novitvenimi deli je bila izvedena ojačitev 

obokov, veznih konstrukcij in zidovja z 
uporabo sistema na osnovi PLANITOP 
HDM RESTAURO, MAPEGRID G 220 in 

MAPEWRAP G FIOCCO.
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Prenavljate hišo, poslovni ali industrijski objekt? Izberite inovativnost, zanesljivost, trajnost 
in varujte okolje.

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

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

SISTEMI ZA UTRJEVANJE
IN ZAŠČITO STAVB

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

PREDSTAVLJAMO IZDELKE



INTERVJU

Obnova zgodovinskih stavb je ve-
dno kompleksno delo. Ali je bilo 
delo na stavbi Antonija Gaudíja 
še bolj zapleteno?
Zaradi gradbenih tehnik, geometri-
je in materialov, ki jih je uporabljal 
Antoni Gaudí, nas njegova dela ne-
nehno presenečajo. Rešitve, ki jih je 
izbiral, kažejo veliko ustvarjalnost in 
nadarjenost, kar je eden od razlo-
gov, zakaj se je Unesco odločil na 
seznam svetovne dediščine uvrstiti 
sedem Gaudijevih del.
Glavni načrt, ki je bil leta 2014 odo-
bren za sanacijska dela na hiši Casa 
Batlló, je moral zadostiti osnovnim 
merilom: obnova Gaudijevih del je 
morala zagotoviti ohranitev izvir-
nih arhitekturnih rešitev in ni sme-
la biti le praktičen poseg, temveč 
je bil to poskus rekonstrukcije kri-
tičnega konteksta arhitekturnega 
dela. Poleg tega je Casa Batlló že 
sama po sebi rezultat Gaudijevega 
projekta na že obstoječi stavbi. V 
procesu restavriranja smo morali 
preveriti, kaj je Gaudijevo delo, kaj je 
zgodnejše in kaj poznejše. Prav za-

radi teh meril je bil ta projekt za nas 
zapleten izziv.

Kakšni so bili posegi, ki so sle-
dili glavnemu načrtu v hiši Casa 
Batlló?
Prva faza je bila namenjena analizi 
rešitev za izboljšanje dostopnosti in 
evakuacije ter prilagoditvi funkcio-
nalnosti hiše-muzeja novim potre-
bam uporabe. Kar zadeva obnovo, 
so bili izvedeni trije glavni posegi. 
Prvi je bil povezan z glavnim nad-
stropjem in obnovo prvotnega 
ometa, ki je izginil ali postal nepre-
poznaven. Drugi je bil namenjen 
obnovi pročelja in mansarde, tretji 
pa dimnikom na strehi. V ta pro-
jekt sta bila vključena tudi zgornji in 
spodnji del dvorišča.

Kaj ste odkrili med 
restavriranjem?
Na pročelju smo odkrili prisotnost 
dveh vrst malte, s katerima so bili 
prvotno zalepljeni keramični fra-
gmenti, izbrani za njeno prekrivanje: 
eno bele barve, domnevno iz apna, 

in eno sivo iz portlandskega cemen-
ta. Uporabo teh malt so odkrili tudi 
na eni od skupin dimnikov na strehi. 
V tem primeru so ugotovili upora-
bo malte na osnovi portlandskega 
cementa in malte na osnovi narav-
nega cementa. Iz intervjuja, ki ga je 
arhitekt Bassegoda podal Josepu 
Bayóju, lastniku gradbenega pod-
jetja, ki je zgradilo hišo Casa Batlló, 
izvemo, da so bili ti dimniki nekoč 
dopolnjeni s kristalnimi kroglami z 
barvnim peskom. Med restavrira-
njem smo tako izdelali nove kristal-
ne krogle s sistemom mikroarmi-
rane malte in vrvicami iz steklenih 
vlaken, s katerimi smo jih pritrdili 
na dno dimniškega ustja, namesto 
pritrditve prek prvotnega železnega 
okvirja, ki je povzročil zlom.

Ali je v zadnjih letih prišlo do ra-
zvoja gradbenih tehnik in rešitev 
za obnovo zgodovinske in kultur-
ne dediščine?
Največja težava je pomanjkanje 
obrtnikov, ki so sposobni obnoviti 
prvotne gradbene tehnike.

Novi materiali za 
rekonstrukcijo izvirnega 
dela
INTERVJU Z JOANOM OLONO, ČLANOM SKUPINE 
TEHNIKOV, KI JE PRIPRAVILA OSREDNJI NAČRT OBNOVE 
HIŠE CASA BATLLÓ
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Kljub temu da zdaj obstajajo indu-
strijski materiali, ki nam zaradi vla-
ganja podjetij v raziskave in razvoj 
omogočajo, da se bolje prilagodi-
mo tradicionalnim rešitvam. Malte 
na osnovi naravnega hidravlične-
ga apna (NHL), ojačane z vlakni ali 
mrežami iz steklenih vlaken, omo-
gočajo manjši vpliv gradbenega 
posega na okolje, in sicer z manjšo 
težo ter povečano nosilnostjo zidu, 
kot bi to nekoč lahko storile rešitve 
na osnovi cementa in armaturne 
mreže. Poleg tega je prav kombina-
cija zidanih konstrukcij in jeklenih 
elementov tista, ki povzroča večino 
patoloških procesov v arhitekturi.
Sistemi na osnovi steklenih vlaken 
in vrvic zaradi svoje velike prilago-
dljivosti danes odpirajo široko pale-
to možnosti pri obnovi zgodovinske 
in kulturne dediščine. 

Ali se pri načrtovanju posegov v 
zgodovinske stavbe uporabljajo 
trajnostna merila?
Vsi posegi na obstoječi stavbi so 
sami po sebi trajnostna dela. To po-
nazarja pravilo treh r-jev: izogibanje 
uničenju stavbe ali njenih sestavnih 
delov pomeni zmanjšanje (redukci-
ja) uporabe materialov pa tudi pora-
be energije in s tem manjši vpliv na 
okolje. Pomeni tudi vnovično upo-
rabo (reuse) materiala v postopku, 
ki zahteva energijo. Za potrebno ru-
šenje in razstavljanje materialov je 
ustrezna alternativa odlaganju od-
padnih materialov njihova vnovična 
uporaba (recikliranje). 

Danes sistemi na 
osnovi steklenih vlaken 

in vrvic ponujajo 
širok nabor možnosti 
pri obnovi objektov 
naše zgodovinske in 
kulturne dediščine.
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Protipotresna sanacija na 
osnovni šoli Kolezija
V CELOVITI ENERGETSKI SANACIJI SE JE IZVAJALA TUDI SANACIJA ZIDOVJA 
NEKDANJE OŠ BIČEVJE

REFERENCE

SANACIJA ŠOLE 
Osnovna šola Kolezija, enota na 
Splitski 13 v Ljubljani, se je pred av-
gustom 2020 imenovala OŠ Bičevje. 
Zaradi vse večjega vpisa v osnovno 
šolo Kolezija, vpis v nekdanjo osno-
vo šolo Bičevje pa se je zmanjše-
val, so se na Mestni občini Ljubljana 
 odločili za spojitev obeh enot v eno. 
Zaradi dotrajanosti objekta, ki izhaja 
iz 70. let prejšnjega stoletja, in potre-
be po novih, prenovljenih prostorih, 
so na občini sprejeli tudi odločitev o 
celoviti prenovi objekta, ki je vklju-
čeval tudi energetsko prenovo. Pred 
izvedbo celovite energetske sanacije, 
ki je obsegala zamenjavo stavbnega 
pohištva, zamenjavo strehe, posta-
vitev pročelja s toplotno izolacijo ter 
zamenjavo sistemov za ogrevanje in 
hlajenje objekta, je bilo treba izvesti 

statično sanacijo oz. protipotresno 
ojačitev zidovja. Sanacija se je izvajala 
po sistemu FRG – FRCM za ojačitev 
zidov (jeder) z ojačitvenim ometom.

IZVEDBA OJAČITVE – SISTEM 
MAPEI FRCM
Mapeiev sistem FRG (Fibre Re infor-
ced Grout), z vlakni ojačana malta, 
se deli na dva podsistema. Sistem 
CRM (kompozitne armirane malte), 
ki v kombinaciji z alkalno odporno 
mrežico tvori armiran omet debeli-
ne 3–4 cm, in FRCM (armirane ce-
mentne kompozitne malte) debeline 
1–2  cm, ki povečujeta duktilnost zi-
dovja. Zaradi omejene debeline se je 
pri projektu Kolezija uporabil sistem 
FRCM.
Skladno z načrtom – položaji, kjer so 
bile potrebne ojačitve, je bilo treba 

predhodno odstraniti vse obstoje-
če omete do osnovne konstrukcije. 
Najpogosteje je bil to zid iz polnih 
opečnih zidakov, ki je bil opran z vodo 
ali pa se je bila površina očiščena oz. 
posesana. Za doseganje potrebne 
ojačitve je bilo treba povezati obe 
strani zidu, zato je bil tudi omet na 
obeh straneh odstranjen. Pred vgra-
dnjo sistemskih izdelkov je bila površi-
na obdelana s temeljnim premazom 
PRIMER 3296. Ta se lahko redči z vodo 
v razmerju 1 : 1 in se nanaša z brizga-
njem, valjčkom ali čopičem. Njegovi 
glavni nalogi sta površinska utrditev 
in uravnavanje vpojnosti podlage. 
Na tako pripravljeno podlago je bila 
nanešena dvokomponentna malta 
PLANITOP HDM MAXI, ki je na osno-
vi hidravličnih veziv s poculansko 
reakcijo višjih trdnosti (za malte) ter 
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SLIKA 1: V celoti odstranjen omet pred 
nanosom ojačitvenega sistema.
SLIKA 2: Zaključen ojačitveni  sistem 
FRCM – PLANITOP HDM MAXI + 
MAPEGRID G 220.

TEHNIČNI PODATKI
Osnovna šola Kolezija, 
celovita sanacija 
objekta na Splitski 
ulici 13, Ljubljana 
Investitor: Mestna obči-
na Ljubljana 
Glavni izvajalec del: 
Dema Plus, d. o. o.
Odgovorni vodja del: 
Salih Bajrić, u. d. i. g.
Statika: Konstat  
biro, d. o. o., Ljubljana 
Odgovorni projektant: 

Miha Jaklič, u. d. i. g.
Nadzor: DVG  
gradnje, d. o. o., Vladimir 
Hutinec, i. g. 
Čas izvedbe opisanih 
del: julij–avgust 2021
Mapeiev distributer: 
Merkur trgovina, d. o. o.
Mapeiev koordinator: 
Gregor Knez, i. g. 

IZDELKI MAPEI
Izvedba statične 
ojačitve: Mape-

Antique I, Mapegrid 
G220, MapeWrap G 
Fiocco, MapeWrap 21, 
MapeWrap 31 T, Planitop 
HDM Maxi, Primer 3296, 
Quarzo

Podrobnejše informacije 
o izdelkih najdete na 
spletnih straneh  
www.mapei.com ter 
www.mapei.si.

vsebuje visok delež mikroarmature. 
PLANITOP HDM MAXI se lahko nana-
ša v posameznih nanosih do 25 mm. 
V njo so vgradili MAPEGRID G220, 
alkalno odporno stekleno mrežico za 
ojačitev, ki pa je bila prekrita le delno. 
Zakaj? Za povezovanje obeh strani 
ojačitvenega ometa PLANITOP HDM 
MAXI je bilo treba vgraditi povezoval-
ne vrvice iz alkalno odpornih stekle-
nih vlaken MAPEWRAP G FIOCCO. 
Skozi zid so izvrtali luknje ter še do-
datno luknjo pod kotom približno 
30°. Luknje so spihali, da so odstranili 
prah. Sledila je priprava MAPEWRAP 
G FIOCCO, tako da je bila vrvica pri-
bližno 40 cm daljša od debeline zidu. 
Sredino vrvice, ki je enaka debelini 
zidu, so utrdili z epoksidno smolo 
MAPEWRAP 21 in polnim posutjem 
s suhim kremenčevim peskom. Tako 
pripravljen MAPEWRAP G FIOCCO 
je bil vgrajen v luknje, ki so bile nato 
zatesnjene. Prostor med vrvico in 
luknjo je bilo treba zapolniti z injek-
cijsko maso MAPE-ANTIQUE I. To je 
tekoča masa na osnovi hidravličnega 
apna, ki se uporablja za konstrukcij-
sko injektiranje in utrditev zidanih 
konstrukcij. Luknje so zapolnili z vli-
vanjem, tako da se je zapolnilo vse 
proste dele. 
Po utrditvi so izdelali povezavo med 
obema stranema PLANITOP HDM 
MAXI na način, da so MAPEWRAP G 
FIOCCO razprostrli v obliki pahljače in 
vgradili v MAPEWRAP 31 T, dvokom-
ponetno epoksidno smolo. Nato so 
celotno površino preplastili z nano-
som malte PLANITOP HMD MAXI v 
debelini 3–6 mm oz. tako, da so pre-
krili MAPEGRID G 220 v celoti. Ker gre 
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 2za sistem na osnovi hidravličnih veziv, 
je na njega možno nanašati različne 
mineralne mase za glajenje in ravna-
nje sten kot tudi gradbena lepila za 
vgradnjo pročelnih toplotnoizolacij-
skih plošč. 

SODOBNA, VARNEJŠA IN 
ENERGIJSKO BOLJ UČINKOVITA 
ŠOLA

Opravljena dela za konstrukcijsko 
ojačitev so v šoli izvedli skupaj z že 
omenjeno celovito energetsko sa-
nacijo. Učinek opravljenega dela ni 
viden na prvi pogled. Prihranek za-
radi energijske učinkovitosti bo viden 
sčasoma. Le želimo pa si lahko, da 
konstrukcijske jakosti ne bo »preizku-
šal« čisto pravi potresni sunek. Naj se 
namesto njega sliši le veselje šolarjev, 
tako v šoli kot zunaj nje, mar ne?
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Palača v Gregorčičevem 
drevoredu spet zablestela 
NAREJENA TUDI STATIČNA IN PROTIPOTRESNA SANACIJA

V začetku decembra minulega leta 
je bila v Postojni uradno odprta pre-
novljena palača v Gregorčičevem 
drevoredu. Novih prostorov so se 
še posebej razveselile postojnska 
upravna enota, geodetska uprava in 
poslovalnica Ajpesa. Delovno okolje 
je zdaj prijazno tako za zaposlene kot 
tudi obiskovalce. Gibalno oviranim 
dostop omogoča dvigalo, v objektu 
pa so nameščene tudi taktilne ozna-
ke za slepe in slabovidne. 
Objekt je bil zadnjih deset let pra-
zen, brez uporabnikov. Zob časa ga 
je močno načel. Njegova obnova 
je bila zelo zahtevna iz več zornih 
kotov. Zaradi njegove zgodovinske 
vrednosti, zgrajen je bil namreč 
leta 1927 kot podružnica ene izmed 
italijanskih bank, je bilo treba vsa 
sanacijska dela skrbno načrtovati 
skupaj z Zavodom za varstvo kultur-
ne dediščine Slo venije. Objekt, ki je 
potreboval tudi statično in protipo-
tresno sanacijo, je bil velik izziv tako 
za projektanta kot za izvajalce del, 
saj je bilo treba kljub obsežnemu 
posegu njegovo konstrukcijo, čim 

več elementov, kot so pročelje, sto-
pnišče, kamnite obloge  …, ohraniti 
nedotaknjene. 
Z rešitvami in izdelki za statično in 
protipotresno sanacijo je pri obnovi 
sodeloval tudi Mapei. Največji izziv je 
predstavljala protipotresna ojačitev 
medetažne plošče. Sanacijo plošče 
je bilo treba zaradi unikatne lesene 
obloge na spodnji strani, ki je morala 
ostati nedotaknjena, ojačati izključno 
z zgornje strani. Izvedba s klasičnimi 
metodami pa zaradi premajhne viši-
ne ni bila izvedljiva. 

IZRAČUNI S POMOČJO 
PROGRAMA – MAPEI HPC FLOOR 
FORMULA

Glede na dane zahteve in možnosti 
na objektu je projektant za sanacijo 
izbral inovativni, ojačitveni sistem 
HPC Floor. S pomočjo namenskega 
Mapeievega računalniškega pro-
grama Mapei HPC Floor Formula 
je bil narejen izračun sidranja in po-
trebnih debelin nanosa ojačitvene 
malte. PLANITOP HPC FLOOR je 
izjemno zmogljiva, samorazlivna, 
visoko duktilna cementna malta z 
nadzorovanim krčenjem, ojačana 
z jeklenimi vlakni. Uporablja se za 
utrjevanje in popravilo betonskih 
konstrukcij in ojačitve zgornjih po-
vršin talnih, medetažnih plošč. Z 
vgrajenimi sidri v obodne stene in 
zgolj 2 cm debelim nanosom ome-
njene malte so medetažne plošče 
uspešno statično sanirane v skladu 
z veljavnimi predpisi.

VGRADNJA OJAČITVENEGA 
SISTEMA PLANITOP HPC FLOOR 
Najprej so bile iz prostorov odstranjene 
vse talne obloge, vključno z estrihi, vse 
do osnovne nosilne AB-plošče. Plošče 
so bile nato obdelane s postopkom 
rezkanja in temeljito očiščene. Na ste-
nah so bili iz zidov v višini 5–10 cm od-
stranjeni ometi. V zidove so bile nato 
narejene izvrtine 1,5 cm nad ravnijo 
talne plošče. V očiščene izvrtine so s 

 1

26   SM št. 50/2022



SLIKA 1: Priprava podlage pred vgradnjo ojačitvenega sistema PLANITOP HPC FLOOR. 
Armiranobetonska plošča je bila obdelana s postopkom rezkanja. V obodne zidove so bila 
s sidrno maso MAPEFIX VE SF vgrajena jeklena sidra. 
SLIKA 2: Vgradnja samorazlivne ojačitvene malte PLANITOP HPC FLOOR. 
SLIKI 3 in 4: Armiranobetonske plošče so ojačane z lamelami iz ogljikovih vlaken, ki so na 
podlago prilepljene z namenskim konstrukcijskim lepilom ADESILEX PG1. 

TEHNIČNI PODATKI
Obnova palače v 
Gregorčičevem drevo-
redu, Postojna
Investitor: RS, Mini-
strstvo za javno upravo
Glavni izvajalec del: 
Gitri, d. o. o., Peter 
Malenšek, d. i. g.
Izvajalec sistema 
Planitop HPC Floor: 

Diarez, d. o. o. 
Izvajalec sistema FRP: 
Gnom, d. o. o. 
Izvedba del: januar – 
december 2021
Mapeiev koordinator: 
Gregor Knez, i. g.

IZDELKI MAPEI
Priprava podlage: Primer 
3296

Sidranje: Mapefix VE SF
Protipotresna ojačitev: 
Adesilex PG1, Carboplate, 
MapeWrap Primer 1, 
Planitop HPC Floor

Podrobnejše informacije 
o izdelkih najdete na 
spletnih straneh  
www.mapei.com ter 
www.mapei.si.

pomočjo mase za sidranje MAPEFIX 
VE SF vgradili jeklena sidra. Sidra dolži-
ne 80 cm so vgrajena v razmiku 50 cm. 
Pred začetkom vgradnje je bil na 
podlago nanesen namenski temelj-
ni premaz PRIMER 3296. To je zago-
tovilo enakomerno vpojno podla-
go in potreben oprijem sanacijske 
malte. 
Po nanosu temeljnega premaza 
je sledila vgradnja sanacijske mal-
te PLANITOP HPC FLOOR. Malta je 
enostavna za pripravo, saj se meša z 
vodo. Za mešanje so uporabljali ele-
ktrično spiralno mešalo. Mešanico 
so ulili na predhodno pripravljeno 
površino ter jo z gladilko površinsko 
zgladili. Po osušitvi je bil na sanirane 
površine izveden plavajoči estrih ter 
vgrajena nova zaključna obloga. 

VGRADNJA OJAČITVENEGA 
SISTEMA FRP-LAMEL IZ 
OGLJIKOVIH VLAKEN

Na preostalih medetažnih ploščah, 
kjer je bilo možno statično sana-
cijo izvesti s spodnje strani, so bile 
vgrajene lamele iz ogljikovih vla-
ken CARBOPLATE E200/150/1,4. Te 
imajo zelo visoko natezno trdnost in 
zaradi svoje majhne specifične teže 
s svojo lastno težo ne obremenju-
jejo konstrukcije. So izjemno tanke, 
debeline 1,4 mm, ter odporne na 
oksidacijo. 
Na objektu so izvajalci del na kon-
strukciji najprej označili natančno 
lokacijo, kamor bodo vgradili la-
mele. Nato je bil na podlago nane-
sen temeljni premaz MAPEWRAP 

PRIMER  1, z namenom površinske 
učvrstitve podlage in zagotavljanja 
kakovostnega oprijema nadgrajenih 
slojev. Ko je začel temeljni premaz 
vezati, je sledil nanos dvokomponen-
tnega epoksidnega lepila ADESILEX 
PG1. Istočasno so mojstri pripravljali 
tudi karbonsko lamelo, in sicer so z 
nje najprej odstranili folijo, ki je lame-
lo ščitila pred umazanijo, ter nanjo 
nanesli enakomeren, nekaj milime-
trov debel nanos epoksidnega lepila 
ADESILEX PG1. Lamelo so z vtiska-
njem vgradili na določeno mesto. 
Odvečno lepilo so s pomočjo pleskar-
ske lopatice odstranili s površine. 
Po zaključeni izvedbi statične sa-
nacije so sledila ostala obrtniška 
in restavratorska dela. Zahvaljujoč 
natančno izvedenemu pregledu 
objekta, dobremu načrtu z uporabo 
novih tehnologij in pravilni izvedbi 
projekta je bil projekt uspešno izve-
den – verjamemo, da v zadovoljstvo 
vseh strani. 
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Tesnjenje vkopanih 
delov zgradb z Mapei 
(Mapeproof) izdelki
NOVE SISTEMSKE REŠITVE MAPEPROOF DOPOLNJUJEJO ŠIROK NABOR 
IZDELKOV ZA IZVEDBO TESNJENJA IN ZAŠČITE VKOPANIH DELOV PRED VODO, 
AGRESIVNIMI SNOVMI IZ PODTALNICE IN ZEMLJINE KOT TUDI ZAŠČITO PRED 
RADONOM IN METANOM

ZAKAJ SO POTREBNE 
HIDROIZOLACIJE?
V preteklosti so bili prostori v pritličju 
ali vkopani deli namenjeni živalim 
(hlevi), hranjenju orodja za kmetova-
nje ali pa so bili to kletni prostori za 
skladiščenje hrane, kjer je bila povi-
šana vlaga zaželena. Na terenu, ki je 
bil pogosto poplavljen, pa enostavno 
niso gradili zgradb ali delov zgradb, ki 
bi bili lahko »zaliti« z meteorno vodo. 
Danes, ko nam primanjkuje površin 
za gradnjo stavb, gospodarskih ali 
stanovanjskih, pa smo prisiljeni gra-
diti tudi na območjih, kjer je prisotna 
ali povišana vlaga – precedne vode, 
ali pa je celo povišana raven podtal-
nih vod. Na vkopanih delih zgradb so 
zdaj najpogosteje podzemne garaže, 
shrambe, tehnični prostori (kotlovni-
ce, klimati, transformatorji …) in pogo-
sto tudi pisarne ali stanovanja, zato 
si ne smemo dovoliti, da bi bili ti deli 
vlažni ali celo poplavljeni. 
Kljub razvoju in spoznanju, da veliko 
materialov dobro prenaša vodo in 
vlago, je še vedno najboljše pravilo, 
da naj nobena gradbena konstruk-
cija ne bi bila izpostavljena neposre-
dnemu stiku z vodo in v vodi topni-
mi spojinami. Na ta način bistveno 
podaljšamo življenjsko dobo tako 

materialov kot celotne konstrukcije 
– zgradbe. Z vgradnjo najrazličnejših 
sistemov in/ali izdelkov za tesnjenje 
se prepreči neposreden stik z vodo, 
ki zato ne more prodirati v gradbene 
konstrukcije in povzročati poškodb 
zaradi povišane vlage, kemičnih re-
akcij, korozije ali v najhujših prime-
rih zamakanj celotne konstrukcije. 
Sistemov, ki jih lahko uporabimo za 
hidroizolacijo in hidrozaščito, je veliko. 
Njihove lastnosti, kot so odpornost 
na vodne pritiske, kemična agresije, 
prilagodljivost (fleksibilnost), tesnost 
in trajnost so različne, kot tudi cenov-
ni razpon teh. Zato je treba, skladno 
s projektom, vedno izbrati vsaj zado-
voljivo rešitev. Žal za najboljše dosti-
krat ni posluha. Na možen izbor ima 
velik vpliv geotehnično poročilo, ki 
med drugim ugotavlja ali so na te-
renu nove zgradbe podzemne talne 
vode in na kakšni višini so. Treba se 
je zavedati, da je popravilo hidroizo-
lacije vkopanih delov konstrukcij v 
primeru zamakanja izredno drago, 
saj je pogosto treba objekt odkopati. 
Največkrat, še posebej v urbanih sre-
diščih, je to tudi neizvedljivo. Krožijo 
govorice, da je razmerje med vlož-
kom za pravilno izvedbo na začetku 
gradnje z vložkom izvedbe hidroizo-
lacije s poznejšim popravilom/sanaci-
jo 1:10, lahko torej tudi desetkrat višji. 

ZAKONODAJA
Za tesnjenje kletnih sten in tal v 
Sloveniji se večinoma uporabljajo 

bitumenski hidroizolacijski trakovi. 
Zahteve, ki morajo biti izpolnjene gle-
de zaščite stavb pred vlago, navaja 
Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago UL 
RS, št. 29/2004. V tem pravilniku so 
za zaščito zunanjih sten in tal v stiku 
s terenom citirani standardi SIST DIN 
18195–1 do 10. 
Splošne zahteve, ki veljajo za vse vr-
ste bitumenskih trakov za tesnje-
nje, so opisane v standardu SIST EN 
14967:2006 Hidroizolacijski trakovi 
– Bitumenski trakovi za tesnjenje – 
Definicije in lastnosti. Uredba (EU) 
305/2011 določa, da morajo proizvodi 
na trgu izpolnjevati zahteve iz (har-
moniziranih) standardov, ki so obja-
vljeni v Uradnem listu EU. 
Zahteve za trakove in preiskave, s ka-
terimi preverjamo posamezne karak-
teristike, so standardizirane na evrop-
ski ravni. Podane so v evropskih stan-
dardih in tudi v izvirnem slovenskem 
standardu SIST 1031:2011.
V letu 2017 so v Nemčiji začeli veljati 
novi standardi, od DIN 18531 do DIN 
18535, ki ločujejo hidrozaščito v odvi-
snosti prostora oz. dela konstrukcije. 
DIN 18533 je namenjen izvedbi hidro-
zaščite delom konstrukcij, ki so vkopa-
ne, in dodatno ločuje hidroizolacije na 
hidroizolacije v obliki membran in na 
tiste, ki se nanašajo v tekoči obliki, bo-
disi z valjčkom, lopatico ali brizganjem.

OBSTOJEČE REŠITVE ZA ŠIROK 
IZKOP
Zaščito vkopanih delov zgradb, be-
tonskih ali zidanih konstrukcij pred 
precednimi vodami in talno vlago 
najpogosteje izvedemo s klasični-
mi rešitvami, kot je vgradnja bitu-

SLIKA 1: Vdor vode lahko povzroči 
večjo škodo uporabnikom prostorov 
kot  gradbeni konstrukciji. 
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menskih membran z ognjem (npr. 
Polyglass – PLANA P) ali samolepil-
nimi bitumenskimi membranami 
(npr. Polyglass – ADESOSHIELD) po 
izvedbi nosilne konstrukcije. V prime-
rih povišanih obremenitev se bitu-
menske membrane izvajajo v dveh, 
redko v treh plasteh. Kljub videzu, da 
je vgradnja z ognjem enostavna, ni 
tako. Še posebej pri vgradnji na ste-
ne, na navpične površine, kjer je iz-
vedba zahtevna, tudi fizično naporna. 
Zato je Mapei razvili rešitve, ki v veliki 
meri zmanjšujejo oz. izključujejo mo-
žnost napak pri vgradnji. 

BELA KAD
Kaj pa v primeru povišane podtal-
nice in izvedbe hidroizolacije na 
gradbiščih z omejeno širino izkopa, 
pogosto na zagatne ali pilotne ste-
ne? Pogosto uporabljena rešitev je 
izvedba t. i. bele kadi, kjer je tesnjenje 
preneseno na betonsko konstrukcijo. 
Taka izvedba zahteva ustrezno debe-
lino konstrukcije, povečano zaščitno 
plast betona nad armaturo, pravilno 
tesnjenje vseh delovnih in dilatacij-
skih stikov. Treba je pripraviti pro-

jekt betona, ki mora biti vodotesen, 
z zmanjšanim krčenjem in zmanj-
šanim prodiranjem vode ter vodo-
topnih snovi v konstrukcijo. Mapei 
zagotavlja celoten nabor izdelkov za 
pripravo betonskih mešanic (super-
plastifikatorje, gostilce, dodatke za 
kristalinsko reakcijo (trenutno zelo 
aktualno) …) kot tudi nabrekajoče in 
ostale tipe tesnilnih trakov. Pri izved-
bi »bele kadi« se je treba zavedati, 
de je osnovna konstrukcija še vedno 
betonska in da kljub vsem ukrepom 
lahko nastanejo razpoke zaradi kr-
čenja betona in konstrukcijskih po-
mikov ali prihaja do napak pri vgra-
dnji betona, ki se lahko odražajo kot 
netesnost konstrukcije – puščanje. 
Posledično je treba izvesti sanacije 
na teh mestih.

HIDROIZOLACIJA
V teh primerih je izvedba hidroi-
zolacije z bitumenskimi membra-
nami neizvedljiva, saj ni prostora 
za izvedbo. Zato je treba uporabiti 
hidro izolacije, ki omogočajo izvedbo 
te pred gradnjo nosilne konstruk-
cije. Uporabljata se dva tipa hidro-
izolacij, nevezane/prosto položene 
membranske ali pa polno zlepljene 
z betonsko konstrukcijo. Osnovo za 
vse objekte predstavlja armiranobe-
tonska temeljena plošča, ki je lahko 
izvedena na utrjen tampon ali na 
pilote (odvisno od nosilnosti zemlji-
ne). Pri izvedbi na pilote je izvedba 
hidroizolacije zahtevnejša, saj je tre-
ba vsak pilot dodatno obdelati in 
povezati – zatesniti s hidroizolacijsko 
membrano. 

SLIKA 2: Izvedba tesnjenja podzemne konstrukcije – MAPEPLAN UG.
SLIKA 3: Montaža MAPEPROOF-a P5 na podložni beton z izravna-
nimi pilotnimi (jet-grouting) stenami.
SLIKA 4: MAPEPROOF FBT – prikaz vogalnega stika s nabrekajo-
čim trakom IDROSTOP SOFT.
SLIKA 5: Pogled na gradbišče s položenim MAPEPROOF-om AL AP.
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TESNILNA MEMBRANA 
MAPEPLAN UG (SIST EN 13491) 
Hidroizolacija vkopanega dela objek-
ta se izvede kot »vrečka«, v kateri 
stoji objekt. MAPEPLAN UG je tesnil-
na membrana na osnovi mehkega 
 PVC-ja za tesnjenje tako vkopanih 
delov zgradb kot tudi predorov in ga-
lerij. Po navadi je debela vsaj 2 mm, 
stiki med posameznimi membrana-
mi pa se varijo z vročim zrakom. V 
primeru posebnih zahtev je možna 
izvedba varjenja z dvojnim varom, ki 
omogoča izvedbo nadzora zvara. Na 
pilote ali na delovne stike (kampade) 
se privari IDROSTOP PVC-trakove ter 
tako tvori enovito tesnilno membra-
no. Membrana ni vezana na beton-
sko konstrukcijo, zato lahko v primeru 
manjših pomikov ali na novo nastalih 
razpok v konstrukciji te enostavno 
prenese. Slabost tega sistema je le to, 
da v primeru poškodbe in zamakanja 
ni možno natančno določiti mesta 
poškodbe, saj če konstrukcija ni loče-
na na posamezna polja, lahko voda 
neovirano teče med hidroizolacijo in 
konstrukcijo.

BENTONITNA GEOTKANINA 
MAPEPROOF (SIST EN 13491)
Sistem tesnjenja s bentonitnimi geo-
tkaninami MAPEPROOF P5 je najver-
jetneje najbolj enostaven za izvedbo, 
kar se tiče spojev (potreben je le pre-
klop širine vsaj 10 cm) in obdelave de-
tajlov (enostavno se geotkanine pre-
režejo in dodatno zatesnijo z nano-
som bentonitne paste MAPEPROOF 

MASTIC. Njegova slabost je teža, saj 
1 m² tehta več kot 5 kg, zato imajo role 
širine 2,5 m in površine 62,5 m² skoraj 
400 kg. Del se ne izvaja v primeru sto-
ječe vode ali močnih nalivov. Montaža 
je hitra. Bentonitne geotka nine tesni-
jo na osnovi natrijevega bentonita (ob 
stiku z vodo nastane tesnilni gel), ki je 
všit v to polipropilensko membrano in 
se v fazi betoniranja polno zlepi z be-
tonom. Pri izvedbah ob morju je tre-
ba uporabiti namenske bentonitne 
geotkanine, kot npr. MAPEPROOF 
SW, ki so odporne na slano vodo. 
Bentonitna pasta ima sposobnost sa-
moceljenja oz. bolje rečeno samoza-
tesnitve, saj gel objame npr. žebelj, ki 
ga prebije. Slabost je morda le ta, da 
z njimi ne moremo tesniti objektov 
do višine terena ali nad njim, saj mora 
biti zagotovljen stalen pritisk vsaj 
1000 kg/m². Zato se na teh zaključ-
kih kombinira s polimer-cementno 
hidroizolacijo npr. MAPELASTIC-om 
FOUNDATION ali npr. PLASTIMUL bi-
tumenskimi pastami. 

MAPEPROOF FBT IN MAPEPROOF 
AL AP (SIST EN 13967)
Spoznanje, da tesnilni sistemi, ki so 
popolnoma vezani (ang. fully bon-
ded) na betonsko konstrukcijo, pri-
pomorejo k zanesljivosti, predvsem 
pa poenostavijo lociranje mest za-
makanja zaradi npr. preboja, je botro-
valo k razvoju različnih membranskih 
tesnilnih sistemov.
Tesnilni sistem Mapeproof FBT (Fully 
Bonded Tape) tvori tesnilna mem-

brana skupne debeline 1,9 mm. 
Narejena je na osnovi membrane 
TPO, debeline 1,20 mm, na katero je 
laminirana netkana koprena, ki zago-
tavlja potreben oprijem z betonom. 
Role so širine 1 m, na njih pa je v širini 
10 cm (vzdolžno) naneseno lepilo, ki 
zagotavlja trajen in vodotesen spoj 
s sosednjo membrano. Vse prečne 
spoje membran tesnimo s postavi-
tvijo MAPEPROOF SA TAPE samole-
pilnega traku na podlago, nato oba 
konca membran dodatno zatesni-
mo z nalepitvijo traku MAPEPROOF 
FBT 600 TAPE na njuno površino. 
Za dodatno tesnjenje kritičnih mest 
ali spojev je na voljo še dvostranski 
samolepilni trak MAPEPROOF BA 
TAPE. Tako se rešujejo vsi spoji med 
membrani. MAPEPROOF FBT se lah-
ko uporabi tako za vodoravne kon-
strukcije (plošče) kot tudi za navpične 
(stene), ali pa se na stenah kot sistem 
tesnjenja po vgradnji uporabi sistem 
samolepilnih bitumenskih membran 
MAPETHENE LT/HT.
Najnovejši tesnilni sistem Mapeproof 
AL AP (Adhesive Layer Activated by 
Presure) pa je tesnilna membrana 
HDPE, debeline 1,20 mm, na katero 
je naneseno lepilo, ki se aktivira ob 
pritisku betona. Tako se popolnoma 
sprimeta, da nastane kemična vez. 
Osnova membrane MAPEPROOF AL 
AP je membrana HDPE, ki zagotavlja 
visoke mehanske in kemične odpor-
nosti. MAPEPROOF AL AP membra-
ne so široke 1 m in imajo vzdolžno in 
prečno na koncu naneseno posebno 

SLIKA 6: Popolno zlepljenje 
MAPEPROOF-a AL AP in betona.
SLIKA 7: Gradbišče s položenim 
MAPEPROOF-om AL AP, delno tudi že s 
položeno armaturo.
SLIKA 8: Tesnjenje delovnega stika.

 6

 7 
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1  poravnana pilotna stena
2   Mapeproof AL AP
3   armiranobetonska temeljna 

plošča
4   tesnilni ali nabrekajoči trakovi 

Idrostop
5   armiranobetonske stene

SHEMA 1: Mapeproof AL AP sistem.

2

1

4

5

3

lepilo, ki zagotavlja 100-odstotno vo-
dotesen in trajen spoj med njimi. Za 
dodatno tesnjenje vseh spojev ali pa 
kot dodatna zaščita je na voljo samo-
lepilni trak MAPEPROOF AL TAPE 
D10 AP. Rola MAPEPROOF AL AP 
(20  m²) je težka približno 25 kg, kar 
dodatno olajšuje ročni transport in 
vgradnjo na gradbišču. MAPEPROOF 
AL AP se lahko uporabi tako za vodo-
ravne konstrukcije (plošče) kot tudi 
za navpične (stene). Na stenah se 
kot sistem tesnjenja po vgradnji lah-

ko uporabi samolepilna membrana 
MAPEPROOF AL 1200 AP. Tako sta v 
primeru različne vgradnje tip in de-
belina tesnilne membrane enaka.

PREDNOSTI MEMBRAN 
MAPEPROOF
Skupne prednosti in lastnosti MAPE-
PROOF FBT in MAPEPROOF AL AP so:
 ‐ trajnost,
 ‐ odpornost na hidrostatični pritisk ≥ 
7 barov,

 ‐ odpornost na stransko pronicanje 

vode ≥ 7 barov,
 ‐ popolna povezanost z armiranobe-
tonsko konstrukcijo,

 ‐ hitro popravilo in nizki stroški po-
pravila poškodb membran v fazi 
gradnje,

 ‐ 100-odstotna vodotesnost spojev,
 ‐ pregrada pred vlago, vodo in plini 
(radon in metan),

 ‐ hitra vgradnja brez odprtega 
plamena,

 ‐ neobčutljivost na posedke tal,
 ‐ odlična kemična odpornost. 

Vdor 
vode

Delovni 
stik

Voda, ki se 
nahaja v terenu

Pasovna 
AB stena

Armaturno 
železo 
(Arma turna 
palica)

Pasovni armirano-
-betonski temelj

Trikotno oblikovani 
vogali za preprečevanje 
poškodb/predrtja izola-
cijskih membran

Delovni stik

Nabrekajoči 
hidrofilni trak

 8

SM št. 50/2022   31



SLIKA 9: Povezava med horizontalnim in vertikalnim vodotesnim trakom – IDROSTOP 
PVC BI z IDROSTOP-om B25
SLIKA 10: Tehnična navodila – priročnik detajlov.
SLIKE 11 in 12: Primer izvedbe tehničnega detajla – stik horizontalnega in vertikalnega 
tesnjenega z IDROSTOP PVC in IDROSTOP B25 trakovi (načrt (slika 9) in dejansko na 
gradbišču).

11 12

TESNJENJE DELOVNIH IN 
DILATACIJSKIH STIKOV, PRED, 
MED ALI PO VGRADNJI 

Ne glede ne izbrani primarni sis-
tem tesnjenja je treba dodatno 
tesniti vse delovne in dilatacijske 
stike med posameznimi takti be-
toniranja. Delovne stike najpo-
gosteje tesnimo z nabrekajočimi 
trakovi IDROSTOP SOFT na osnovi 
bentonita ali pa z vgradnjo tesnil-
nih IDROSTOP PVC trakov različ-
nih oblik. IDROSTOP PVC trakovi 
so na voljo v različnih oblikah in 
širinah ter se lahko uporabijo tudi 
za tesnjenje dilatacijskih stikov (z 
omejenimi premiki). Pri vgradnji 
IDROSTOP PVC trakov je pogo-
sto treba prilagoditi vsaj stremen-
sko armaturo, da se lahko pravilno 
vgradijo. V primerih, ko ali ni mo-
žno ali pa prihaja do netesnosti 
stikov, se ti lahko tesnijo naknadno 
z nalepitvijo TPO tesnilnih trakov 
MAPEBAND FLEXROLL različnih ši-
rin in debelin z epoksidnim lepilom 
ADESILEX PG4. V tem primeru se je 
treba zavedati dejstva, da tokrat te-
snimo vodo z negativnim pritiskom 
ter da bo armatura ali mozniki (ki so 
v delovnem ali dilatacijskem stiku, 
izpostavljeni vlagi in vodi), posledič-
no v procesu korozije. Zato je vedno 
najbolje, da vsa tesnjenja izvedemo 
na zunanji strani konstrukcije in 
preprečimo vdor vode vanjo. 

BELA KAD IN MAPEPROOF 
Sistem gradnje po principu bele 
kadi se trenutno pogosto upora-
blja, a kot je opisano v članku, se je 
pri projektiranju, vgradnji in možni 
poznejši sanaciji treba zavedati do-
ločenih dejstev. V Mapeiu imamo 
sicer veliko možnosti za reševanje 
problemov zamakanja. Vendar me-
nimo, da je na tem področju preven-
tiva mnogo boljša od kurative. To so 
v praksi izkusili mnogi. Zato je v do-
ločenih državah zahtevana vgradnja 

kombinacije (vsaj) dveh tesnilnih 
sistemov. 

Navedeni sistemi so dejansko do-
polnilo betonske konstrukcije. V tem 
članku je težko predstaviti celotno 
širino izzivov kot tudi rešitev zanje. 
Zato priporočamo, da za vsa pojasni-
la in pomoč pokličete vsak delavnik 
na 01/786 50 54 ali pa nam pošljete  
e-sporočilo na: tehnika@mapei.si. 

10 cm
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2

4

3
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1. Teren

2. Podložni beton / sloj

3. MAPEPROOF

4. A.B. plošča

5. IDROSTOP B25

6. MAPEPROOF SWELL

7. IDROSTOP PVC BI

Tehnična navodila / priročnik detajlov 

VODOTESNOSTI IN HIDROIZOLACIJE
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MNENJE STROKOVNJAKA
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Gregor Knez, i. g., Mapei, d. o. o. 
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Z A TR A JNO SUHE IN VARNE  
PODZEMNE PROSTORE

Plin RADON

Tesnilne membrane iz sintetičnih polimerov Mapeproof 
FBT, Mapeproof SA, Mapeproof AL AP so najboljša iz-
bira za zaščito podzemnih delov konstrukcij pred vlago 
in vašega zdravja pred vdorom plina radon.

Več informacij na tel.: 01 786 50 54,  
e-mail: tehnika@mapei.si, oz. www.mapei.si.

POPOLNA 
POVEZANOST Z A.B. 

KONSTRUKCIJO

HITRA VGRADNJA 
BREZ OGNJA 

BARIERA PRED 
RADONOM IN 

METANOM

VODOTESNOST 
TLAKA DO 
7 BAROV

100 % 
VODOTESNOST 

SPOJEV

Najboljši sistemi za zaščito pred  
vodo, vlago in radonom.



Nov 
proizvodni 
objekt 
podjetja 
I.H.S. 
Začetki družinskega podjetja I.H.S. 
segajo v leto 1990. Danes je to eno 
izmed vodilnih evropskih podjetij, ki 
pod lastno blagovno znamko projek-
tira, proizvaja in trži stroje za pakira-
nje, paletizacijo in transportne siste-
me. Ekipa šteje prek 150 ljudi. Že od 
začetka podjetje stremi k nenehne-
mu razvoju, posodabljanju in širjenju 
svoje ponudbe. V letu 2019 je bil na lo-
kaciji sedeža podjetja v Krškem pre-
dan v uporabo nov proizvodni objekt. 
Objekt je zasnovan v treh nadstro-
pjih, s klasično, nosilno, skeletno ar-
miranobetonsko konstrukcijo ter 
vmesnimi zidanimi stenami. Izdelki 
Mapei so bili uporabljeni za izvedbo 
tesnjenja vkopanega dela stavbe. 
Izbran je bil sistem z uporabo bento-
nitne geotkanine MAPEPROOF P5. 
Ta je sestavljena iz dveh slojev igla-
ne polipropilenske tkanine, ki tvorita 
»sendvič«, v katerem je sloj naravne-
ga, natrijevega bentonita. Bentonit v 
stiku z vodo nabrekne in ustvari pa-
sto, ki je vodoneprepustna.
Po končanem izkopu gradbene jame 
je bil najprej izveden tampon. Nanj 
je izveden podložni beton v debelini 

REFERENCE

TEHNIČNI PODATKI
Proizvodnji objekt 
podjetja I.H.S., Krško
Investitor: I.H.S., d. o. o.
Projektant: Kostak  
GIP, d. o. o., Ervin  
Mahne, u. d. i. a.
Glavni izvajalec del: GIC 

Gradnje d. o. o. 
Čas izvedbe: maj–de-
cember 2019
Mapeiev koordinator: 
Gregor Knez, i. g.

IZDELKI MAPEI
Mapeproof Mastic, 

Mapeproof P5

Podrobnejše informacije 
o izdelkih najdete na 
spletnih straneh  
www.mapei.com ter 
www.mapei.si.

SLIKA 1: MAPEPROOF P5 bentonita mem-
brana je bila na objekt dobavljena v rolah 
dolžine 20 m in širine 5 m. Enostavno se 
vgrajuje in kroji s preklopi, brez dodatnih 
pomožnih izdelkov.
SLIKA 2: Bentonitna membrana je zaščite-
na z XPS izolacijo pred zasipavanjem in 
komprimiranjem nasutja.
SLIKA 3: Armiranobetonska plošča 
v objektu, vgrajena neposredno na 
MAPEPROOF P5 bentonitno membrano.

 1

 2

 3

HIDROIZOLACIJA VKOPANEGA DELA STAVBE 
V KRŠKEM

pribl. 8 cm, na katerega je bila nato 
položena bentonitna geotkanina 
MAPEPROOF P5. Vgradnja je eno-
stavna, saj stiki ne potrebujejo nobe-
ne posebne obdelave, pomembno je 
le, da naredimo zadostne preklope. 
Po vgradnji MAPEPROOF-a P5 sta 
sledila vgradnja armature ter betoni-
ranje talne, temeljne plošče. 
Z izgradnjo nove stavbe so v podjetju 
I.H.S. bistveno povečali svoje zmo-
gljivosti za montažo. Ob odprtju je 
ustanovitelj in direktor podjetja Tadej 
Buršič izrazil svoje veselje, da bo ta 
naložba prispevala k uresničitvi vizije, 
ki jim bo zagotavljala izpolnjevanje 
pričakovanj kupcev tudi v prihodnje.
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INTERVJU

Christian Volpi
PRIZNAN STROKOVNJAK, KI SE VEČINO ČASA 
UKVARJA S SVETOVANJEM IN PROJEKTIRANJEM 
HIDROIZOLACIJSKIH SISTEMOV. SVETOVALEC 
NA PODROČJU GRADBENE FIZIKE NA 
NAJZAHTEVNEJŠIH OBJEKTIH

Iz Trsta je kot zamejec prišel na študij arhitekture v Ljubljano, vpisal se 
je na fakulteto za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, in ga dokončal 
leta 2002. Že med študijem je sodeloval z ekipo arhitektov v Trstu, kjer si 
je nabiral izkušnje s projektiranjem vseh vrst objektov, od stanovanjskih, 
poslovnih, javnih stavb pa tudi industrijskih. Takoj po študiju se je pridru-
žil strokovnjaku za gradbeno fiziko, arhitektu Petru Žargiju, z namenom 
nabiranja izkušenj pri projektih v fazi izvedbe na področju gradbene fizi-
ke, pomembnih detajlov v arhitekturi, uporabljenih materialov ter izbora 
tehnologij gradnje. Istočasno je deloval na obeh delovnih mestih do leta 
2009, ko se je v celoti posvetil sodelovanju s Petrom Žargijem, s katerim 
sta se lepo dopolnjevala, in z njim ustvarjal do njegove smrti oktobra 
lanskega leta. Na začetku se je pretežno posvečal projektiranju detajlov 
obodnih konstrukcij novogradenj ter sanacij objektov s poudarkom na 
hidrozaščiti, toplotni ter redkeje zvočni zaščiti. Pozneje je prevzemal tudi 
svetovanje projektantom arhitekture na področju gradbene fizike, pri 
pisanju ekspertiz, mnenj itd. To delo je izjemno raznovrstno, vendar naj-
več časa posveča svetovanju na področju gradbene fizike in tehnologije 
materialov. S projektanti sodeluje pri najrazličnejših projektih, od manjših 
stanovanjskih hiš do večjih stanovanjskih sosesk, industrijskih, poslovnih 
objektov, zahtevnejših tehnoloških objektov z občutljivo opremo ter tudi 
pri adaptacijah in rekonstrukcijah obstoječih objektov, pri zadnjih prven-
stveno z vidika hidro ter tudi toplotne zaščite. Pripravlja elaborate sana-
cijskih del z vsemi potrebnimi detajli za načrtovane posege. Dvajsetletne 
izkušnje na gradbeno-fizikalnem področju ter tehnologije materialov pri 
zaključnih delih v gradbeništvu so izoblikovale specifično dejavnost, ki je 
pri projektiranju in gradnji objektov zelo pomembna, a je v stroki še pre-
malo zastopana. Kot protiutež zahtevnemu delu se v prostem času posve-
ča tudi sproščujočim vodnim in zimskim športom ter teku in kolesarjenju.

Kaj vse so vaša področja dela? 
Katera znanja so pri tem ključna?
Moje področje delovanja je predvsem 
gradbena fizika, torej hidrozaščita 
in toplotna zaščita objekta, v manjši 
meri gradbena akustika. Pomemben 
segment predstavlja svetovanje 
projektantom arhitekture. Zelo po-
membno je, da se že v zgodnjih fazah 
projektiranja določijo gradbeno-fizi-
kalne karakteristike tako zgradbe v 
celoti kot pri posameznih obodnih/
etažnih konstrukcijah, kar je osnova 
za nadaljevanje projektiranja. Za pro-
jektante arhitekture imam že v zgo-
dnjih projektnih fazah konzultacije 
na področjih gradbene fizike in teh-
nologije materialov ter pregledam že 
projektirane sestave konstrukcij. Na 
področju hidrozaščite npr. svetujem, 
kakšen tip hidroizolacije je racionalen 
in regulativno ustrezen za specifične 
primere gradnje. Svetujem tudi izbor 
pravilne hidro in toplotne izolacije 
ravnih streh, ploščadi, teras in podob-
nih konstrukcij ter ob tem predla-
gam načine odvodnjavanja meteor-
ne vode. Skupno s projektanti statike, 
požarne varnosti in strojnih napeljav 
urejamo vse potrebne tehnične para-
metre, ki so tesno povezani z gradbe-
no-fizikalnimi zahtevami in so mno-
gokrat medsebojno odvisni. S tem je 
projektantu arhitekture prihranjeno 
veliko dela, predvsem glede na dej-
stvo, da mu vse navedene zahteve 
niso poznane v določenih podrob-
nostih, ki pa jih je treba spoštovati. 
S tem dosežemo hitrejše delo, pred-
vsem pa izbor kar najbolj racionalnih 
rešitev. Pomemben segment projek-
tne dokumentacije PGD predstavlja-
jo tehnični opisi sestava tipičnih obo-
dnih in etažnih konstrukcij. V praksi 

 1

SLIKA 1: Galerija Cukrarna, Ljubljana (pro-
jektant Scapelab, d. o. o.).
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prepogosto opažamo, da projektant 
arhitekture teh tehničnih opisov ne 
izdela dovolj natančno ali pa so celo 
napačni. Največ napak ali nepopol-
nosti izhaja iz preslabega poznavanja 
gradbeno-fizikalne problematike kot 
tudi tehnologije materialov (upo-
rabne vrednosti, kemijsko-fizikalnih 
lastnosti in s tem kompatibilnosti, 
odpornosti na določene vplive in 
trajnosti). Čim popolnejši je tehnični 
opis, tem večje je zagotovilo, da bodo 
tehnično korektno izdelani tudi popi-
si del in s tem projektne kalkulacije. 
In kar je najbolj pomembno – da bo 
posamezna konstrukcija izvedena 
tehnično neoporečno. Pri detajlih 
obodnih konstrukcij, ki predstavljajo 
ključni del projekta za izvedbo (PZI), 
gre pretežno za podrobnosti vgraje-
vanja toplotnih in hidroizolacij, skupaj 
s sodelujočimi finalnimi obdelavami. 
Veliko detajlov na tem področju je 

tudi v medetažnih konstrukcijah in 
povezavah teh konstrukcijah na obo-
du objekta. Zvočna izolacija je v tem 
sklopu manj prisotna, vendar se več-
krat pojavljajo detajli, ki v primeru na-
pačne rešitve lahko povzročijo tako 
velik problem, da po izgradnji objek-
ta velikokrat ni več možna ustrezna 
sanacija. Pri delu zasledim napačne 
rešitve, katerih končna posledica je 
ta, da prihaja do določenih funkcio-
nalnih anomalij, od izrazitih linijskih in 
točkovnih toplotnih ali zvočnih mo-
stov, prekomernega kondenziranja 
vodne pare, do zatekanja meteorne 
ali talne vode oz. vpliva talne vlage. 
Projektantom nudim strokovno po-
moč pri reševanju vseh detajlov, po-
veznih z aplikacijami toplotne, hidro- 
in zvočne zaščite. Izdelujem elabo-
rate energetske sanacije ali projekte 
za sanacijo s popisom sanacijskih ali 
prenovitvenih del z vsemi potrebni-

mi detajli, ki se tičejo načrtovanih po-
segov. Ti izvedbeni projekti za sanaci-
jo stavb ali njihovih delov so pomem-
bno področje mojega delovanja.

Ste eden vodilnih strokovnjakov 
na področju gradbene fizike, pred-
vsem na področju projektiranja 
hidroizolacij ter toplotnih izolacij. 
Kako to, da ste se odločili za ta-
kšno pot?
Kot absolvent študija arhitekture 
na fakulteti za arhitekturo, gradbe-
ništvo in geodezijo sem ob pripravi 
svoje diplomske naloge arhitekta 
Petra Žargija prosil za svetovanje 
na področju gradbene fizike. Bil je 
torej moj zunanji mentor pri pripra-
vi diplome – projekta, ki je vseboval 
nekaj zahtevnih elementov na po-
dročju hidrozaščite objekta, zato mi 
je njegova pomoč prišla zelo prav. 
Odprl mi je drugačen pogled na ar-
hitekturo, ki ni bila več samo estet-
ske narave, ampak tudi tehnološke 
– v smislu pravilne uporabe grad-
benih materialov ter poznavanja 
teh. Delo me je navdušilo, takoj sem 
vedel, da me to področje zelo zani-
ma. Po opravljeni diplomi sem takoj 
začel z njim sodelovati, na začetku 
sem kot praktikant risal detajle in se 
hitro učil ter pridobival znanje s po-
dročja gradbene fizike. Pozneje sem 
se vklopil v svetovalno dejavnost, za-
čel sem projektirati in pisati sestave 
konstrukcij, pisal mnenja. Nekaj časa 
sem se ukvarjal tudi z izdelovanjem 
energetskih izkaznic ter elaboratov 
gradbene fizike. Zdaj to prepuščam 
svojim sodelavcem.

Kaj je vaše osnovno vodilo pri do-
ločanju hidroizolacijskih sistemov 
pri projektih?
Načrtovanje oziroma določanje tipo-
logije hidrozaščite objekta je odvisno 
od različnih dejavnikov, npr. od tipa 
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objekta, oblike, tipa konstrukcije, obli-
ke in izgleda stavbe. Včasih je odloči-
tev glede različnih tipov hidroizolacij-
skih sistemov odvisna tudi od oblike 
detajla. Vsekakor vedno načrtujem 
hidrozaščito objekta tako, da se od-
ločam in izbiram preizkušene mate-
riale, za katerimi stojijo večja podjetja, 
ki nudijo tudi vso tehnično podporo. 
Varnost in zanesljivost hidrozaščite 
seveda postavljam na prvo mesto.

Novi materiali in tehnologije na-
predujejo zelo hitro, kako jim sle-
dite in jih vključujete v svoje delo?
Komunikacija s ponudniki – proizva-
jalci in dobavitelji materialov je vsa-
kodnevna. Veliko je tudi posvetova-
nja z drugimi strokovnjaki z različnih 
področij ter raziskovanja na spletu, 
odgovore iščem v strokovni litera-
turi, ob obisku sejmov, seminarjev, 
predavanj  ... Povezan sem z mnogi-
mi izvajalci na gradbiščih, od katerih 
dobivam neposredne informacije o 
izkušnjah pri uporabi materialov, kar 
je zelo dragoceno, večkrat pa tudi o 
novostih. Načinov, da pridem do po-
trebnih informacij, je veliko. 

Kateri elementi so ključni za zane-
sljiv hidroizolacijski sistem?
Elementi, ki nedvomno pripomorejo 
k zanesljivosti hidroizolacijskega sis-
tema stavbe, so predvsem uporaba 
kakovostnih izdelkov, pravilno načr-
tovanje in strokovna vgradnja pravih, 
kakovostnih materialov. Poleg tega 
je tudi zelo pomembno vzdrževanje 
objekta v fazi uporabe. Zelo pogosto 
se namreč dogaja, da zaradi slabe-
ga vzdrževanja izolacijski sistem ne 
opravlja več svoje osnovne funkcije, 
in je treba pozneje pristopiti k dražji 
sanaciji. Ne smemo pa zanemariti 
pravilnega in rednega vzdrževanja 
stavbe. Pogosto se namreč dogaja, 
da je zaradi neustreznega vzdrževa-

nja objekta potrebna precej dražja 
poznejša sanacija.

Sodelujete z veliko arhitekti. Je 
izziv uskladiti njihove želje z zmo-
gljivostmi tehnologij?
Sodelovanje z arhitekti je velikokrat 
prav zaradi takih izzivov zelo zanimi-
vo. Zavedam se, da je izgled detajla 
zelo pomemben, vendar pa mora biti 
ta tudi izvedljiv v praksi ter funkciona-
len. Seveda pride kdaj do primera, da 
si projektant zamisli določen detajl, ki 
ni pravilen in ga je treba zaradi tega 
nekoliko spremeniti. Vedno skušam 
razumeti, kakšno je bistvo zunanje 
forme in se v največji možni meri 
približati željam projektanta. V vseh 
primerih pa se držim varnosti in za-
nesljivosti hidrozaščite s pravilno na-
črtovanimi detajli in materiali.

Skozi leta ste pridobivali izkušnje 
na številnih področjih. Kateri pro-
jekt bi izpostavili in zakaj? 
Projektov, ki so bogatili moje izku-
šnje, je veliko in vseh vrst – od sta-
novanjske gradnje, poslovnih in 
industrijskih objektov, bolnišničnih 
stavb, garažnih hiš in tudi mostov ... 
Zanimiv projekt je bil med drugim 
prenova galerije Cukrarna, kjer se je 
izvajala ojačitev obstoječega oboda 
stavbe s popolnoma novo notranjo-

stjo stavbe, vključno s kletno etažo. 
Načrtovanje vseh slojev sestav kon-
strukcij ter povezanih detajlov je bilo 
v pogledu gradbene fizike ter tehno-
logije materialov v tem primeru še 
posebej zanimivo.

Kateri so bili še »drugačni 
projekti«?
Med projekti v času mojega sodelo-
vanja s Petrom Žargijem na področjih 
gradbene fizike in tehnologije mate-
rialov bi morda izpostavil te: Kolosej, 
prvi kino center pri nas, stanovanj-
sko-poslovni objekt Trnovska vrata, 
dozidava in adaptacija ljubljanske 
Opere, Tehnološki park v Ljubljani, 
sklop fakultete za kemijo in kemijsko 
tehnologijo, računalništvo in infor-
matiko, Mesarski most v Ljubljani, ho-
tel v BTC-ju – danes hotel Radisson, 
terminal diagnostično-terapevtske-
ga servisa v Ljubljani. Pa tudi poslov-
no stavbo Eles, ki se še vedno projek-
tira po fazah, kompleks IVKC ali bolje 
poznano džamijo, poslovno-stano-
vanjski objekt in hotel Šumi, poslov-
no stavbo Darsa ter InnoRenew CoE 
center v Izoli. To so posebej zanimivi 
ali »drugačni projekti«.

Kako danes gledate na svoj razvoj 
in seveda področje, na katerem 
delujete?
Na svoj razvoj danes gledam prav-
zaprav kot na stalnico. Že od otro-
ških let sem ure in ure ustvarjal in 
sestavljal lego kocke v vse mogoče 
predmete, stavbe, vozila, plovila, me-
hanizme … Danes pa »sestavljam« se-
stave obodnih in etažnih konstrukcij 
vseh vrst objektov z enako vnemo in 
zanimanjem.

SLIKA 2: Fakulteta za kemijo in kemij-
sko tehnologijo, Ljubljana (projektant 
Inženiring 4M, d. o. o.).
SLIKA 3: Poslovna stavba Eles, Beričevo 
(projektant Scapelab, d. o. o.).
SLIKA 4: Poslovno stanovanjska stavba 
Trnovska Vrata, Ljubljana (projektant 
Genius Loci, d. o. o.).
SLIKA 5: Mesarski most, Ljubljana (projek-
tant Atelierarhitekti, d. o. o.).

 4
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KERAPOXY EASY DESIGN je dekora-
tivna dvokomponentna epoksidna 
fugirna masa z zelo nizko stopnjo 
hlapljivih organskih spojin (HOS) – 
EMICODE EC1, ki je enostavna za 
vgradnjo. Primerna je za fugiranje 
fug širine od 1 do 15 mm, zato je ideal-
na za steklene ali keramične mozaike 
kot tudi za keramične ploščice in na-
ravni kamen. Lahko se uporabi tudi 
kot lepilo.
Po zaključeni vezavi postane kislino-
odporna in bakteriostatična masa, 
zahvaljujoč Bio-Block®  tehnologiji, 
kar je še posebej pomembno pri 
vgradnji na površine, ki morajo biti 
čiste, kot so kuhinjske površine po 
sistemu HACCP kot tudi domače po-
vršine, npr. v kopalnicah, še posebej v 
predelu tuša ali klasičnih kadi.

KONČNI VIDEZ – BARVE IN 
BARVNE KOMBINACIJE
KERAPOXY EASY DESIGN je na vo-
ljo v 40 barvah, ki so enake naboru 
ULTRACOLOR PLUS in silikonske-
mu kitu MAPESIL AC , kar omogoča 
lažjo kombinacijo z njimi. Dodatna, 
41. možnost je prosojna/nevtralna – 
KERAPOXY EASY DESIGN 700, ki je 
namenjena mešanju s kovinskimi 
bleščicami MAPEGLITTER ali pra-
hom MAPECOLOR METALLIC 
(3 % težnostno). Le tako se 
lahko ustvari kovinski videz. 
Fugirnim masam KERAPOXY 
EASY DESIGN dodajamo ko-
vinske bleščice MAPEGLITTER 
(do 6 % težnostno) in s tem lahko 
ustvarimo različne videze in učin-
ke, število pa je skoraj neomejeno. 
Bistvene lastnosti površin, zafugi-
ranih s KERAPOXY EASY DESIGN, 

Kerapoxy Easy Design
NOVA, ŠE IZBOLJŠANA EPOKSIDNA FUGIRNA MASA ZA LAŽJE VGRAJEVANJE 
IN ENOSTAVNEJŠE ČIŠČENJE PRI VGRADNJI. NA VOLJO V ŠE VEČ BARVAH.

so enotna in enakomerna barva fug, 
skoraj ni videti razlike pri mokri ali 
suhi podlagi, enostavno vzdrževanje 
in trajnost. KERAPOXY EASY DESIGN 
je najboljša kombinacija kot lepilo in 
fugirna masa pri vgradnji steklenih 
mozaikov, še posebej na izpostavlje-
nih površinah, kot so plavalni baze-
ni, turške savne, kadi v toplicah ali 
wellnessih. 

EN 12004

POTRJENA KAKOVOST
KERAPOXY EASY DESIGN izpolnjuje 
zahteve, podane v harmoniziranem 
evropskem standardu SIST EN 13888 
kot fugirna masa na osnovi reakcij-
skih smol (oznaka RG) ter kot izbolj-
šano lepilo na osnovi reakcijskih smol 
brez lezenja na navpičnih površinah z 
oznako R2T po SIST EN 12004.
Lahko se uporabi kot lepilo in/ali 
fugirna masa na talnih in stenskih 
površinah ter delovnih pultih v pro-
storih, kjer je zahteva po uporabi 

sistema HACCP, kot je dolo-
čeno v Evropski direktivi št. 

852/2004 za zagotavljanje 
higiene živil. Kot doda-
tno potrdilo je bil izvedeni 

test v neodvisnem labo-
ratoriju v Združenem kralje-

stvu Industrial Microbiological 
Services Ltd. skladen s standar-
dom ISO 22196:2011, da fugirna 
masa ščiti pred razvojem in širje-
njem mikroorganizmov. 

Glavne prednosti za končnega upo-
rabnika in projektanta/arhitekta:
 ‐ fina, gladka in zaprta površina
 ‐ nevpojna površina, kemična od-
pornost, enostavno čiščenje – 
vzdrževanje, higienična, odlične 
mehanske lastnosti, trajnost

 ‐ enakomerna barva
 ‐ razširjena barvna paleta: na voljo 
je 41 barv

 ‐ izvedba dodatnih estetskih kom-
binacij z dodajanjem kovinskih 
bleščic MAPEGLITTER ali prahu 
MAPECOLOR METALLIC

 ‐ tudi za najbolj zahtevne izvedbe: 
javne ali stanovanjske površine, 
plavalne bazene in wellness cen-
tre, kuhinje, prostore s pripravo ali 
predelavo hrane …
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posebej velja za podlago, saj se pri 
nižjih temperaturah kemična reakci-
ja ustavi. KERAPOXY EASY DESIGN 
je na voljo v 3 kg vedru, ki vsebuje 
obe komponenti. Tako sta prepre-
čena možnost napačnega mešalne-
ga razmerja in zmanjšana količina 
odpadka. Obe komponenti je treba 
zmešati med seboj z električnim me-
šalnikom z nizkimi obrati. Po potrebi 
se nato doda še kovinske bleščice 
MAPEGLITTER ali prah MAPECOLOR 
METALLIC in spet premeša. Tako pri-
pravljen KERAPOXY EASY DESIGN 
je treba vgraditi v roku 45 min (pri 
23 °C). 
Nanos na podlago je najenostav-
nejši z Mapei gumirano lopatico za 
fugiranje diagonalno na smer fug. 
Nato z gumirano lopatico s površine 
odstranimo odvečno oz. preostalo 
fugirno maso. Čiščenje površin iz-
vedemo z Mapei celulozno gobo, 
ki jo med čiščenjem čim večkrat 
operemo. Namig: za lažje čiščenje 
površine navlažimo s čisto vodo ter 
uporabljamo dva vedra, enega za 
umazano in drugega za čisto vodo. 
Čiščenje je treba opraviti v času, ko 
je KERAPOXY EASY DESIGN še svež 
oz. nikakor pozneje kot 60 minut po 

vgradnji. Za večje površine in hitrejše 
čiščenje, še posebej na strukturira-
nih/grobih površinah, lahko upora-
bimo namenske čistilne filce – bele 
(npr. Scotch-Brite®).
Končno čiščenje se lahko opravi z 
namenskim čistilom ULTRACARE 
KERAPOXY CLEANER, ki ga lahko 
uporabimo že pri čiščenju sveže fu-
girne mase (odstranimo ga po 5 mi-
nutah s čisto vodo) ali pa naslednji 
dan (lahko ga pustimo delovati do 
20 min pred pranjem). 

KERAPOXY EASY DESIGN je nova 
epoksidna fugirna masa, ki izvajal-
cu omogoča hitrejšo in enostav-
nejšo izvedbo, uporabniku pa daje 
kakovostno, lepo in trajno fugirno 
maso. Prav zaradi trenda vse ve-
čjih formatov keramičnih ploščic 
apeliramo na vse deležnike, da se 
KERAPOXY EASY DESIGN uporabi 
za vse, še posebej pa talne površine. 
Poraba je zaradi že omenjenih ve-
čjih formatov zelo majhna, zadovolj-
stvo uporabnika pa je zaradi fugirne 
mase, ki ostaja skozi čas enake bar-
ve, neprecenljivo. Treba je le ustre-
zno predstaviti razloge za malce 
višjo ceno in prepričani smo, da se 
bo marsikateri investitor odločil za 
KERAPOXY EASY DESIGN.

Za dodatna pojasnila in pomoč smo 
vam na voljo vsak delavnik med 8. in 
16. uro na tel. št. 01/786 50 54 ali elek-
tronskem naslovu tehnika@mapei.si. 

VGRADNJA – ENOSTAVNEJE NE 
MORE BITI
Prepričani smo, da ga lahko vgradi 
vsak polagalec keramičnih ploščic. 
Za vgradnjo je optimalna tempera-
tura med 20 °C in 25 °C. Nikakor pa 
ne sme biti manj kot 12 °C, kar še 

Glavne prednosti za izvajalca:
 ‐ hitrejša izvedba
 ‐ odlična obdelavnost
 ‐ kremasta konsistenca za lažje 
vgrajevanje

 ‐ enostavno čiščenje
 ‐ za fuge širine od 1 do 15 mm
 ‐ fina, gladka in zaprta površina
 ‐ vedno enotna in prava barva
 ‐ kljub lažji vgradnji in enostavnej-
šemu čiščenju ima vse lastnosti 
epoksidnih fugirnih mas (visoko 
kemično odpornost in visoke me-
hanske trdnosti, zato je trajna) 

 ‐ brez krčenja – posledično brez 
razpok.
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Lepila Ultralite Flex 
ULTRALITE FLEX JE SKUPNO IME ZA ŽE ZNANO, A 
OBNOVLJENO DRUŽINO LAHKIH LEPIL ZA VSE  
NAMENE

DRUŽINA LEPIL ULTRALITE FLEX
Družino lepil Ultralite Flex sestavlja 
edinstvenih 5 lepil: ULTRALITE FLEX, 
ULTRALITE S1 FLEX, ULTRALITE S2 
FLEX ter hitrovezoča ULTRALITE S1 
FLEX QUICK in ULTRALITE S2 FLEX 
QUICK. Vsem sta skupni lažja izved-
ba z bistveno manj prašenja pri pri-
pravi in manjša specifična teža, zato 
so vreče enakega volumna kot obi-
čajne, a težke le 15 kg, imajo pa tudi 
ročaj za lažje prenašanje. Lepila so na 
voljo v sivi in beli barvi. 

PREDNOSTI 
Bistvena prednost vseh je že ome-
njena nižja specifična teža in lahko 
nanašanje. Posledično je zato poraba 
lepil Ultralite Flex manjša. Povedano 
drugače – z vsebino 15  kg vreče je 
možno nalepiti enako količino/po-
vršino zaključne obloge kot s 25  kg 
vrečo primerljivega cementnega le-
pila. Poleg tega pa je tudi potrebna 
količina lepil Ultralite Flex bistveno 
manjša, kar se odraža v nižjih prevo-
znih (npr. 1 paleta – 50 vreč (750 kg) 
Ultralite Flex, ki ga lahko pripelje tudi 
manjši kombi, zadostuje za lepljenje 
do 350 m² zaključne obloge v pri-
merjavi s 50 vrečami (1250 kg) nava-
dnega cementnega lepila), manipu-
lativnih (lažji ročni prenos zaradi nižje 

teže in integriranih ročajev za prenos) 
in skladiščnih stroških. 

ZA KAJ SO NAMENJENA
Družina lepil Ultralite Flex je name-
njena (odvisno od posameznega le-
pila) za:
 ‐ lepljenje vseh vrst in velikosti kera-
mičnih ploščic, mozaikov in narav-
nega kamna na notranjih in zuna-
njih površinah; 

 ‐ za lepljenje velikoformatnih kera-
mičnih ploščic (idealna), še posebej 
tanjših, tudi na tlake z vgrajenim 
talnim gretjem;

 ‐ lepljenje na fasadnih površinah 
(tudi na kontaktnih z vgrajeno to-
plotno izolacijo), tudi za večje for-
mate keramičnih plošč zaradi izre-
dne sposobnosti omočanja hrbti-
šča ploščic; 

 ‐ lepljenje na vse običajne podlage v 
gradbeništvu;

 ‐ izvedbo hitrih popravil, obnov ali 
povsod, kjer morajo biti površine 
predane v uporabo v čim krajšem 
času (le lepila Quick);

 ‐ lepljenja v navtični industriji zaradi 
certifikata MED (le ULTRALITE S1 
FLEX). 

Še posebej pa so primerna za leplje-
nje keramičnih ploščic večjih forma-
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tov, ker je kremaste konsistence, ki 
se zelo hitro in enostavno nanaša 
na površine in nato popolnoma za-
polni prostor med oblogo in podla-
go. S tem ko je ta prostor popolno-
ma zapolnjen z lepilom, so bistveno 
zmanjšane možnosti za nastanek 
poškodb zaradi mehanskih obre-
menitev na talnih površinah ali zmr-
zovanja vode, ki bi se lahko zadrže-
vala v prostih mestih na zunanjih 
površinah. Manjša specifična teža 
bistveno pripomore pri premikanju 
in montaži velikoformatnih keramič-
nih ploščic, saj je treba lepilo nane-
sti tudi na njeno hrbtišče, kar tudi ni 
zanemarljivo.

KOMU SO NAMENJENA
Lepila iz družine Ultralite Flex so na-
menjena vsem polagalcem keramič-
nih ploščic in kamna, ki se zavedajo 
prednosti, ki jih nudijo specifično 
lažja lepila zaradi lažjih prenosov in 
enostavno mazljive mešanice. To so 
visoko zmogljiva cementna lepila, ki 
močno presegajo minimalne zahte-
ve za oznako C2 (po SIST EN 12004) 
in visoko prilagodljiva – do razreda S2. 
Pomembnejše je tudi potrdilo nem-
škega instituta GEV, ki jim je dodelilo 
oznako za zelo nizko vsebnost hlaplji-
vih organskih spojin (HOS), ki poleg 
že omenjene nižje teže dodatno pri-
pomorejo k varovanju zdravja izvajal-
cev. Projektanti, še posebej tisti, ki se 
ukvarjajo s trajnostno oz. t.  i. zeleno 
gradnjo, pa bodo poleg naštetega 
veseli zelo nizkega vpliva na okolje, 
merjeno po metodologiji LCA, kakor 
tudi možnost pridobivanja kreditnih 
točk LEED. 

ZAKLJUČEK
Lepila iz družine Ultralite Flex so rezul-
tat najsodobnejših tehnologij in ra-
zvoja enokomponentnih cementnih 
lepil. Sledimo razvoju proizvodnje 
keramičnih ploščic, kjer so formati 
vedno večji ter posledično zahtevajo 
drugačen pristop k izvedbi. O vgra-
dnji velikoformatnih ploščic smo 
obširno pisali v mnenju strokovnja-

ka v Svetu Mapei št. 39 (v letu 2018). 
Prepričani smo, da so lepila iz družine 
Ultralite Flex najboljši izbor za izvedbo 
najzahtevnejših del, saj so ultralahka 
in prilagodljiva za vsako gradbišče. 

Za dodatna pojasnila in pomoč smo 
vam na voljo vsak delavnik med 8. in 
16. uro na tel. št. 01/786 50 54 ali elek-
tronskem naslovu tehnika@mapei.si. 

GLAVNE PREDNOSTI ZA IZVAJALCA:

lahka in kremasta konsistenca za lažje vgrajevanje in manjše 
zvijanje pri vgradnji večjih formatov

višja izdatnost (15 kg vsebina vreče lepil Ultralite Flex je primer-
ljiva s 25 kg navadnega lepila pri nanašanju z isto lopatico) – 
nižji stroški pri prevozu

lažji prenos zaradi vgrajenih ročajev na vrečah

manj prašenja (Low dust Technology pomeni manj prašenja 
pri pripravi, kar pomeni manj prahu na gradbišču, in kar je 
pomembneje, manj prahu vdihuje delavec)

lažje nanašanje, tudi pri višjih temperaturah

odlična omočenost/zapolnjenost hrbtišča keramičnih ploščic

+30 pri hitrih različicah podaljšan čas uporabe, tudi pri višjih 
temperaturah. 
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Obnova mostu 
čez reko Savo in 
Krko v Brežicah
DEŽELI KRANJSKA IN ŠTAJERSKA STA PO PETIH 
LETIH VNOVIČ POVEZANI 

Oktobra lani je bilo v Brežicah slav-
nostno odprtje obnovljenega mostu 
čez reko Savo in Krko. Gre za most, ki 
poleg gradu in vodovodnega stolpa, 
ki je ravno tako v fazi prenove, pred-
stavlja simbol mesta Brežice s statu-
som tehničnega spomenika. 

POMEMBNA PROMETNA 
POVEZAVA
Železni most čez Savo in Krko so za-
čeli graditi leta 1905 in je bil zgrajen v 
rekordnem enem letu, čeprav so mo-
rali večino del opraviti ročno. Skupna 
dolžina mostu znaša 524 m. Za tiste 
čase je bil to tretji najdaljši tovrstni 
most v Avstro-ogrski monarhiji in 
menda največji na Balkanu. Most je 
še posebej v preteklosti predstavljal 
pomembno prometno povezavo 
med Kranjsko in Štajersko, še pose-
bej v času poplav, ko brod ni mogel 
prečkati Save.

OBSEŽNA OBNOVA
Skozi celotno obdobje pa vse do 
danes je bil most deležen kar nekaj 
obnov. Zadnja sanacija železnega 
mostu je bila najobsežnejša, zelo 
zahtevna in dolgotrajna. Trajala je 
dve leti. Nosilni elementi mostu so 
bili poškodovani do takšne mere, da 
jih je bilo treba v večini nadomestiti 
z novimi. Prenovili so celotno nosilno 
konstrukcijo, zamenjali vsa vozlišča, 
uredili odvodnjavanje, postavili hidro-
izolacijo in celoten most prebarvali. 
Dela so potekala v dveh fazah – naj-
prej je bil obnovljen most čez Savo in 
nato še čez Krko ter povezava med 
njima. 

PRIPRAVA PODLAGE 
ARMIRANOBETONSKIH DELOV
Ob sanaciji železnega dela mostu 
je potekala tudi obnova armirano-
betonskih delov konstrukcije. Kot 

pri vsaki sanaciji je bilo tudi tokrat 
treba posebno pozornost nameniti 
pripravi podlage. Ta faza je ena iz-
med najpomembnejših za učinko-
vito in uspešno izvedeno sanacijo. 
Z uporabo električnih udarnih kla-
div so bili s konstrukcije odstranjeni 
vsi poškodovani deli betona. Pred 
nadgradnjo so bile površine teme-
ljito oprane z vodo pod visokim 
pritiskom. 
Armatura je bila pred nadgradnjo v 
celoti očiščena rje vse do kovinskega 
sijaja. Čiščenje armature je bilo izve-
deno z ročnimi jeklenimi ščetkami 
in ščetkami, nameščenimi na kotnih 
brusilkah. Takoj po zaključku čiščenja 
je bila uporabljena enokomponentna 
zaščita armature na osnovi cement-
nega veziva s korozijskimi inhibitorji 
MAPEFER 1K. Ta je bil na armaturo 
nanesen v dveh slojih v skupni debe-
lini 2 mm. 

 1  2
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SLIKA 1: Priprava podlage. Mehansko od-
stranjevanje poškodovanih in razpokanih 
delov betona do zdrave in čiste osnove. 
SLIKA 2: Zaščita očiščene armature 
pred rjavenjem z namenskim izdel-
kom MAPEFER 1K. Nanos na podlago s 
čopičem.

TEHNIČNI PODATKI
Most čez reko Savo in 
Krko, Brežice
Investitor: Občina 
Brežice 
Projektant: Hiša Niša, 
načrtovanje in svetova-
nje, d. o. o., mag. Tomaž 
Habič , u. d. i. g.,  
Promico, d. o. o.
Nadzor: HSE Invest, d. o. o.

Izvajalec del:  
Rafael, d. o. o.
Čas izvedbe: 2020–2021
Mapeiev koordinator: 
Gregor Knez, i. g. 

IZDELKI MAPEI
Sanacija konstrukcije: 
Adesilex PG1, Epojet, 
Mapefer 1K, Mapegrout 
SV, Idrostop Multi ST 12, 

Planitop Rasa&Ripara R4
Zaščita konstrukcije: 
Elastocolor, Elastocolor 
Primer, Elastocolor 
Rasante 

Podrobnejše informacije 
o izdelkih najdete na 
spletnih straneh  
www.mapei.com ter 
www.mapei.si.

SANACIJA RAZPOK 
Razpoke v betonu so bile s kotno re-
zalko poglobljene in razširjene v obli-
ki črke V ter nato zapolnjene z dvo-
komponentnim epoksidnim lepilom 
ADESILEX PG1. Nanos tega lepila v 
razpoke je pozneje, v fazi injektiranja, 
preprečeval izlivanje epoksidne smo-
le iz razpok. Po osušitvi lepila so skozi 
predhodno vstavljene injektorske na-
stavke IDROSTOP MULTI ST 12 s po-
močjo ročne injektorske črpalke pod 
pritiskom vgradili namensko, redko 
tekočo dvokomponentno epoksidno 
smolo EPOJET. Zahvaljujoč odlič-
nim zalivnim lastnostim te smole in 
vgradnje pod pritiskom je bilo zago-
tovljeno popolno zalitje razpok in s 
tem vnovična monolitnost – tesnost 
konstrukcije.

REPROFILACIJA AB 
KONSTRUKCIJE S SANACIJSKO 
MALTO

Po osušitvi MAPEFER-ja 1K je sledila 
vgradnja sanacijske malte. Sanacija je 
bila izvedena s hitro vezočo mikroar-
mirano cementno malto PLANITOP 
RASSA&RIPARA R4. Malta zaradi svo-

je edinstvene sestave omogoča tudi 
fino površinsko obdelavo, brez do-
datnega nanosa fine malte, hkrati je 
hitro vezoča, kar je omogočalo hitro 
nadaljevanje del. 
Močneje poškodovani deli konstruk-
cije, kjer so bili nanosi malte večji od 
5 cm, so bili sanirani po postopku 
zalivanja z namensko malto. Po iz-
vedbi protikorozijskega premaza je 
bil na konstrukcijo nameščen leseni 
opaž. Beton so temeljito namočili z 
vodo. Za sanacijo je bila uporablje-
na namenska, mikroarmirana, hitro 
vezoča samozalivna sanacijska malta 
MAPEGROUT SV. 

ZAKLJUČNA OBDELAVA 
KONSTRUKCIJE
Vse sanirane površine armirano-
betonske konstrukcije so bile še 
dodatno zaščitene s sistemom 
Elastocolor. Najprej je bil na kon-
strukcijo nanesen temeljno spri-
jemni premaz na osnovi topil 
ELASTOCOLOR PRIMER. Potem je 
bila na vse razpoke nanesena eno-
komponentna, mikroarmirana pol-
nilna masa na osnovi akrilnih smol 

za premoščanje lasastih razpok 
in zaščito betona ELASTOCOLOR 
RASANTE. Kot zaključni zaščitni in 
dekorativni sloj pa je bila upora-
bljena zaščitno dekorativna barva 
na osnovi akrilnih smol v vodni dis-
perziji ELASTOCOLOR. Nanesena je 
bila v dveh slojih. Sistem Elastocolor 
betonskim konstrukcijam zagotavlja 
visoko zaščito in dolgo življenjsko 
dobo. 

NAJ POVEZUJE IN ZDRUŽUJE
Ureditev prometa prek mostu je po 
vnovičnem odprtju podobna kot 
pred njegovim zaprtjem – osebna vo-
zila se bodo lahko vozila v eno smer, 
in sicer iz Brežic, pešci in kolesarji pa 
lahko prehajajo v obe smeri. 
Slikovit brežiški železni most je bil 
v preteklosti tudi že atraktivno pri-
zorišče snemanj določenih filmskih 
kadrov. Mogoče ga tudi v prihodnje 
čaka kakšna podobna zanimiva 
zgodba. Nekaj velja zagotovo – do-
mačini in okoliški prebivalci so bili 
vnovičnega odprtja zelo veseli. Naj 
čim dlje opravlja svojo funkcijo – naj 
povezuje in združuje!
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REFERENCE

Sanacija 
mostu čez 
Savo v Tacnu
Tacenski most čez reko Savo je bil 
v takšni obliki, kot ga poznamo da-
nes, zgrajen leta 1979. Pred tem je 
na tem mestu levi in desni breg po-
vezoval železni most, pred njim pa 
še leseni. V letu 2019 je bil potrjen 
projekt za izvedbo rekonstrukcije 
90 m dolgega in 13,20 m široke-
ga mostu. Izvajalec je začel z deli v 
začetku leta 2020. Narejena je bila 
celotna zamenjava krovne plasti 
mostu, in sicer s povečanjem širine 
prečnega prereza, kjer je zdaj tudi 
kolesarska steza. 

PRIPRAVA PODLAGE IN ZAŠČITA 
ARMATURE
Z udarnimi kladivi so bili najprej s 
stebrov in nosilcev odstranjeni vsi po-
škodovani, razpokani in slabo sprijeti 
deli betona vse do zdrave in kompak-
tne podlage. Po mehanskem odstra-
njevanju poškodovanih delov so bile 

površine oprane z vodo pod visokim 
pritiskom. Armatura je bila očišče-
na do kovinskega sijaja z žičnatimi 
ščetkami. 
Takoj po čiščenju je bila le-ta zašči-
tena z nanosom MAPEFER 1K. To je 
namenski izdelek za zaščito arma-
ture pred vgradnjo sanacijskih malt. 
Izdelek je bil pripravljen z vodo, na 
armaturo so ga nanašali s pomočjo 
čopičev. Po osušitvi prvega nanosa 
je sledil še drugi v skupni debelini 
2 mm. 
Po osušitvi MAPEFER 1K so bile po-
vršine temeljito prepojene z vodo, 
temu je sledila vgradnja sanacijske 
malte. Uporabljena je bila sulfatno 
odporna, mikroarmirana tiksotropna 
sanacijska malta z nadzorovanim kr-
čenjem MAPEGROUT T60. Malta je 
primerna za posamezne nanose v 
debelini od 5 do 40 mm v enem de-
lovnem postopku. 

ZAKLJUČNA, ZAŠČITNO 
DEKORATIVNA OBDELAVA 
KONSTRUKCIJE

Po izvedenih vseh betonskih in sa-
nacijskih delih je bila celotna armira-
nobetonska konstrukcija obdelana 
z dvokomponentno, visoko prila-
godljivo cementno malto za zaščito 
betonskih gradbenih konstrukcij, ki 
so predmet povišanih obremenitev, 
MAPELASTIC GUARD. Ta ščiti armi-
ranobetonsko konstrukcijo pred ne-
gativnimi kemičnimi vplivi iz okolja, 
kot so ogljikov dioksid, soli za od-
mrzovanje, kloridi, sulfati. S tem se 
bistveno podaljša njena življenjska 
doba. MAPELASTIC GUARD je še 
posebej primeren za zaščito kon-
strukcij, ki nimajo dovolj zaščitnega 
sloja betona nad armaturo. Nanos 
MAPELASTIC-a GUARD v debelini 
2,5 mm nadomesti 3 cm zaščitnega 
sloja betona. 

TEHNIČNI PODATKI
Sanacija mostu čez 
Savo, Tacen
Investitor: DRSI
Projektant: IMK 
Inženiring, d. o. o., Gregor 
Gruden, u. d. i. g.
Glavni izvajalec 
del: IPI, d. o. o., Jože 
Borovšak, d. i. g.

Nadzor: Mosting, d. o. o., 
Darko Pangerc, i. g.
Čas izvedbe: februar–
oktober 2020
Mapeiev koordinator: 
Gregor Knez, i. g.

IZDELKI MAPEI
Izdelki za sanacijo be-
tonskih površin: Mapefer 

1K, Mapegrout T60, 
Mapelastic Guard 

Podrobnejše informacije 
o izdelkih najdete na 
spletnih straneh  
www.mapei.com ter 
www.mapei.si.
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TRAJNOSTNO prihodnost
gradimo skupaj 

Zahvaljujoč raziskavam in razvoju ponujamo najboljše izdelke in trajnostne rešitve 
za gradnjo kakovostnih zgradb ter prispevamo k rasti in razvoju skupnosti po vsem 
svetu.

UDOBJE  
BIVANJA

RECIKLAŽA IN  
PONOVNA UPORABA

RAZISKAVE 
IN RAZVOJ

CERTIFIKATI

VARNOST IN 
ZDRAVJE PODPORA  

LOKALNIM 
SKUPNOSTIM

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



85 let timskega dela. Skupaj s sodelavci in s partnerji smo premagovali 
izzive, s strastjo poustvarjali inovativne pristope, vse s spoštovanjem do 
ljudi in okolja. Še vedno želimo mnogo narediti, izgraditi. Naredimo to 
skupaj.

www.mapei.si


