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Vesele božične  
in novoletne praznike,  

srečno 2023. 



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: 
Pri sanaciji novejših betonskih 
stavb, v katerih so bili lahko 
uporabljeni tudi jeklo, cementne 
malte in drugi materiali, je treba 
uporabiti združljive materiale, da 
bi ojačali in zaščitili konstrukcije 
in površine ter hkrati ohranili 
funkcionalnost in estetsko 
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Tel.: 01 786 50 50
Faks: 01 786 50 55
Epošta: mapei@mapei.si
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Multigraf, d. o. o.

NAKLADA
Revija izhaja 3krat 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 
Croatia d.o.o., Mapei, d. o. o., Gregor 
Knez, Samo Mlinarič. 
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vrednost prvotnega projekta. 
Mapei ponuja široko paleto 
izdelkov, ki so bili zasnovani 
za konstrukcijsko ojačitev 
stavb, obnovo in sanacijo, 
vključno s hidroizolacijami 
(ravnih) streh. Gre za vedno 
aktualna vprašanja, zato smo 
se v tej številki dotaknili tega 
področja skozi intervjuje, 
objavljamo pa tudi nekatere 
reference, izvedene na tujem 
in doma.
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Tudi 
moderno 
se obnavlja
Kako najbolje obnoviti sodobno stavbo, ki kaže znake propa
danja? Na to vprašanje bomo poskušali odgovoriti v tej števil
ki Sveta Mapei, saj se zavedamo, da tovrstni posegi zahtevajo 
metodologije in tehnike, ki se pogosto zelo razlikujejo od tistih, 
uporabljenih za stare stavbe zgodovinske in arhitekturne vre
dnosti. Pri modernejših stavbah se pogosto namreč srečuje
mo z betonskimi stavbami (v katerih so bili lahko uporabljeni 
tudi jeklo, cementne malte in drugi materiali), znotraj katerih 
so obnovitvena dela pripeljala do vnovičnega razmisleka o 
konceptih konservatorskih in restavratorskih posegov. Pri teh 
posegih je treba uporabiti združljive materiale, zasnovane in 
preizkušene v laboratoriju, da bi ojačali in zaščitili konstrukcije 
in površine ter hkrati ohranili funkcionalnost in estetsko vre
dnost prvotnega projekta.
Mapei ponuja široko paleto izdelkov, ki so bili zasnovani za kon
strukcijsko ojačitev stavb, obnovo in sanacijo, vključno s kon
servatorskimi in restavratorskimi posegi, pri čemer se upošte
vajo zgodovina in posebnosti vsake stavbe.
V tej številki revije predstavljamo tudi projekte in intervjuje, s 
katerimi želimo predstaviti to področje, ki v sodobni arhitekturi 
vzbuja veliko zanimanja.

Zaščita 
armaturnih 

palic

Konstrukcijska ojačitev 
stebrov

Izvedba kemičnih 
pregrad proti 
 kapilarnemu 

dvigu

RESTAVRIRANJE MODERNIH STAVB
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Hidroizolacija  
strehe

Izravnavanje 
površin

Pleskanje notranjih sten

Hidroizolacija 
teras in balkonov

Obnova betona

Zaključna obdelava in 
zaščita površin

Polaganje lesenih, keramičnih 
ali tekstilnih talnih oblog

Montaža fasadnih plošč 

Odstranjevanje 
grafitov

Izvedba sušilnih 
ometov
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Smernice, ki jih je treba 
upoštevati in ki vplivajo 
na izbiro uporabljenih 
materialov, so tudi estetske 
in se razlikujejo od smernic 
za zgodovinske stavbe.

“

Temelj restavriranja – 
znanje in zavedanje 

Pojasnimo, kaj pomeni sodobno restavriranje in ka
kšne so razlike v primerjavi s sanacijo betona.
Če s pojmom restavriranje razumemo vsak poseg na 
spomenikih, arhitekturi, umetniških delih in drugih pred
metih umetniške, zgodovinske ali antropološke vrednosti, 
lahko rečemo, da je metodološki pristop pri obravnavi re
stavriranja sodobne stavbe enak kot pri obravnavi stav
be s priznano zgodovinsko in arhitekturno vrednostjo. 
Resnična razlika je le tehnološka, v smislu gradbenih me
tod in materialov pri sodobni stavbi, kjer se uporabljajo 
predvsem armirani in nearmirani beton ter konstrukcijski 
elementi, ki so zelo pogosto opečnati votlaki. Ko propada
nje vključuje armaturo, se zmogljivost konstrukcije hitro 
poslabša, kar resno ogrozi stabilnost stavbe ali konstruk
cije. Po drugi strani pa, če propadanje prizadene površino 
betona – pomislite na primer na dekorativni beton, sesta
vljen iz barvnih agregatov – bodo katera koli obnovitvena 
dela spremenila njegov estetski videz. Takih težav pri zgo
dovinskih stavbah, kjer je bil zid iz polne opeke, kamna 
in/ali tufa ali pa prekrit z ometom, ki se je staral skupaj s 
stavbo in hkrati varoval konstrukcijo pred vremenom in 
vplivi iz okolja, ni. 
V začetku 20. stoletja je armirani beton spremenil pravi
la igre, hkrati pa so nastajale vse bolj vitke konstrukcije, 
pri katerih je beton postajal viden, poudarjal je teksturo 
opaža, ki je bila včasih iz lesa. Pozneje se je izkazalo, da se 
material, za katerega se je sprva zdelo, da je nedotakljiv 
in trpežen, če ni ustrezno zaščiten, zlahka razgradi pred
vsem zaradi oksidacije armaturnih palic. Tako so začeli 
razmišljati o posegih sanacije armiranega betona, zasno
vanih kot obnova in zaščita poškodovanih delov in hkrati 
kot restavriranje modernih arhitekturnih objektov, pred
vsem tam, kjer so konstrukcije zasnovali ugledni arhitekti. 
Vendar pa restavriranje modernega ne more več temeljiti 
na znanju, ki so ga prenašali restavratorji, saj so materiali 
drugačni.
Nimamo več malt na osnovi apna, temveč cementne 
materiale, ki vključujejo drugačne načine nanosa in grad
benih posegov. Skupni imenovalec je seveda še vedno 
konservatorski poseg na obstoječi stavbi, ne glede na to, 
ali gre za zgodovinski ali sodobni spomeniško zaščiteni 
objekt.

OHRANJANJE SODOBNE ARHITEKTURE VKLJUČUJE PREISKAVO STAVB Z 
ZGODOVINSKEGA, MATERIALNEGA IN KONSTRUKCIJSKEGA VIDIKA

Katera pravila je treba upoštevati, da bi razvili pravil
no metodologijo gradbenih posegov?
Ne glede na to, ali gre za zgodovinsko ali nedavno zgra
jeno stavbo, so pri restavriranju glavni posegi povezani s 
konstrukcijsko ojačitvijo, vključno s konservatorskimi in 
restavratorskimi posegi.
Če smo se pri restavriranju starega lahko zanesli na re
cepture, ki so jih prenašali izkušeni restavratorji, pri sana
ciji sodobnega preidemo od obrtnika k laboratorijskemu 
tehniku, ki, kot to že vrsto let počnemo v podjetju Mapei, 
razvije posebne certificirane izdelke, ki zagotavljajo opri
jem v minimalnih debelinah, materiale na osnovi smol in 
organske premaze, ki jamčijo zaščito notranje armature 
ter ustvarjajo močno povezavo novih sanacijskih malt z 
izvornimi cementnimi konstrukcijami tudi v debelinah le 
nekaj milimetrov.

Davide Bandera

RESTAVRIRANJE MODERNIH STAVBRESTAVRIRANJE MODERNIH STAVB

Odtis časa, ki zgodovinskim stavbam daje pomen in vre
dnost, je za moderne stavbe znak propadanja in slabega 
vzdrževanja. Pri restavriranju sodobnega objekta prvotna 
oblika in videz prevladata nad pomenom časa. Zato je tudi 
usposabljanje izvajalcev ključnega pomena, ko govorimo 
o posegih na spomeniško zaščitenem sodobnem objektu.

Kako pomembno je razumeti sodobno arhitekturo in 
poznati njene materiale ter konstrukcije za učinkovi
to načrtovanje?
Analize, raziskovanje, širjenje znanja so nujni temelji za 
uspešno restavriranje. Pri konservatorskih in restavrator
skih posegih na moderni arhitekturni dediščini je zlasti 
potreben analitični pristop, ki vključuje zgodovinski, ume
tniški in kulturni vidik. Neposredno soočenje s tehničnimi 
vidiki, ki morajo povezovati konstrukcijsko varnost in kon
servatorske zahteve, je več kot nujno za dela 20. stoletja. 
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Kakšen je Mapeiev predlog za restavriranje moderne 
stavbe?
Ni bistvene razlike med obnovo zgodovinske stavbe ali 
modernega objekta. Ko se natančno ugotovi vzroke za te
žave ali propadanje enega ali drugega, je Mapeieva pred
nost ta, da ima na voljo široko paleto izdelkov, s katerimi 
lahko naročniku/projektantu in izvajalcu pomaga pri izbiri 
najprimernejšega materiala za določen konservatorski 
poseg ali restavriranje posamezne stavbe.
Mapeiev Oddelek za sanacijo in restavriranje, ki ga sesta
vlja skupina strokovnjakov, vsak dan zagotavlja tehnično 
svetovanje z ogledi na kraju, poročili o posegih in tehnič
nimi specifikacijami za popis del ter podporo projektan
tom in odgovornim v podjetjih, vključno s tistimi, ki so 
specializirani za konservatorskorestavratorske posege, 
pa tudi nadzornikom, s katerimi se ekipa povezuje za pov
sem konkretne izzive.
Ena od Mapeievih prednosti je vsekakor, da se vključi 
že prvi fazi, ko je treba raziskati ne le kemičnofizikalno 
sestavo prvotno uporabljenih materialov, temveč tudi 
vzroke, ki so pripeljali do trenutnega stanja propadanja. 
Glede na te ugotovitve je namreč mogoče določiti način 
gradbenega posega, izbrati najprimernejše materiale in 
sisteme, da se lahko pristopi k sanaciji in izvedbi del, ne 
glede na to, ali gre za zgodovinsko ali moderno kulturno 
dediščino.

Mapei s svojimi izdelki prispeva k obnovi pomem
bnih in ikoničnih stavb po vsem svetu. Bi želeli katero 
izpostaviti?
Na področju moderne in sodobne arhitekture je med 
različnimi primeri posegov, izvedenih s prispevkom in po
močjo družbe Mapei, zagotovo treba izpostaviti prenovo 
Guggenheimovega muzeja v New Yorku, ki ga je leta 1943 

zasnoval Frank Lloyd Wright in je ena najpomembnejših 
arhitekturnih mojstrovin 20. stoletja.
Milanska narava podjetja Mapei se ne bi mogla bolje iz
raziti pri ohranjanju več modernih stavb v mestu, kjer je 
podjetje leta 1937 tudi nastalo. Med njimi so številne stav
be, ki jih je zasnoval Giò Ponti, kot so Pirellijev nebotičnik, 
cerkev Santa Maria Annunciata v bolnišnici San Carlo 
Borromeo, ladja in Trifoglio milanske politehnike (po be
sedah arhitekta Renza Piana »najlepša predavalnica na 
svetu«).
Spomnimo se tudi, še vedno v Milanu, nekdanjega sejem
skega paviljona 3, prvega mestnega športnega objekta 
(Palazzo dello Sport), ki ga je zasnoval inženir in arhi
tekt Paolo Vietti Violi in je bil slovesno odprt aprila 1923. 
Predstavljal je povezovalni prostor med mestnim sredi
ščem in nastajajočim sejemskim središčem. Leta 2010 
sta bili končani pomembna prenova in sanacija, pri kateri 
so bili uporabljeni izdelki Mapei, in sicer na osrednji žele
zniški postaji, ki je svojo inavguracijo doživela leta 1931 po 
načrtu arhitekta Ulisseja Stacchinija.

ZGORAJ: Stavba Trifoglio milanske politehnike, ki jo je zasnoval 
Gio Ponti, in milanska glavna železniška postaja. Pri obnovi obeh 
so bili uporabljeni izdelki Mapei.
SPODAJ: Guggenheimov muzej v New Yorku.

Davide Bandera, produktni vodja za izdelke za sanacijo zidanih 
objektov, Mapei S. p. A.
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Malaga (Španija)

Logistični center Mayoral
PREUREDITEV NEKDANJEGA INDUSTRIJSKEGA KOMPLEKSA, PRI ČEMER SE JE 
OHRANILA MOGOČNA, 200 METROV DOLGA ŠTIRIKOTNA DVORANA

RESTAVRIRANJE MODERNIH STAVBREFERENCE

Nominacijo za nagrado Mies van 
der Rohe za evropsko arhitekturo je 
v eni zadnjih edicij dobila tudi pre
ureditev industrijskega kompleksa 
Intelhorce v Malagi v Španiji, ki sta 
ga med letoma 1958 in 1963 zasno
vala Manuel María Valdés in Ramón 
Vázquez Molezún. Španska vlada 
se je takrat odločila, da bo posegla 
v težke gospodarske razmere v po
krajini Malaga in ustanovila držav
no podjetje Industrias Textiles del 
Guadalhorce (Intelhorce).
Valdés in Vázquez Molezún sta za
snovala velik industrijski kompleks, 
ki je poleg proizvodnih hal vključeval 
tudi pisarne ter prostore za dejavno
sti in opremo za delavce.
Hala za zaključna dela, znana tudi 
kot »industrijska katedrala Malage« 
ali »ladja«, je danes zadnji ohranjeni 
arhitekturni primer proizvodne tradi
cije Malage iz 20. stoletja in je vpisana 
v španski register DOCOMOMO za 
ohranjanje urbanih del modernistič
nega gibanja.

Objekt, ki je bil po prenehanju in
dustrijske dejavnosti leta 2004 za
puščen, je leta 2013 kupilo podjetje 
Mayoral za svoj nov logistični cen
ter. Lastniki so se odločili, da bodo 
200metrsko štirikotno zgradbo 
ohranili nedotaknjeno in obnovili več 
kot pol stoletja stare armiranobe
tonske elemente. Prostor je členjen 
vzdolž 9 vzdolžnih in 8 prečnih osi, ki 
tvorijo 15 oziroma 30metrska polja, 
z monumentalnimi stebri »Y«, ki pod
pirajo dvojne nosilce, na katerih sloni 
velika polkrožna montažna betonska 
streha.

OBNOVA IN OJAČANJE 
KONSTRUKCIJE
Obnova objekta se je začela s preno
vo in zaščito konstrukcijskih elemen
tov. Projektanti in strokovnjaki, ki so 
sodelovali pri projektu, so pregledali 
celotno konstrukcijo in določili, da je 
treba izvesti 12 različnih obnovitvenih 
del. Tehnična služba španske podru
žnice Skupine Mapei je na podlagi re

zultatov raziskav in po izmeri mehan
skih lastnosti obstoječega betona 
določila sisteme in izdelke, primerne 
za obnovo konstrukcije in njeno za
ščito proti karbonizaciji ter izposta
vljenosti kloridom.
Najprej so pripravili površine gle
de na njihovo predvideno uporabo. 
Območja, ki jih je bilo treba površin
sko obnoviti, so oprali in mehansko 
odstranili površinske sloje. Na najbolj 
poškodovanih delih so odstranili ves 
beton vse do armature, ki so jo nato 
očistili in zaščitili z enokomponentno 
in proti koroziji odporno cementno 
malto MAPEFER 1K.
Najpomembnejši del gradbenega 
posega je bila sanacija volumnov ter 
obnova glavnih stebrov in pročelij, ki 
so bili različno močno poškodovani. 
Navpične površine so sanirali z eno
komponentno tiksotropno mikro
armirano malto MAPEGROUT EASY 
FLOW s kompenziranim krčenjem, 
ki je odporna proti sulfatom in name
njena sanaciji betonskih konstrukcij, 
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V logističnem centru Mayoral so bila 
betonska tla izvedena s sistemom 
Mapecrete.

TEHNIČNI PODATKI
Logistični center Mayoral, 
Malaga (Španija)
Izgradnja: 1958–1963
Izvorni načrt: Manuel María 
Valdés in Ramón Vázquez 
Molezún
Čas izvedbe del: 2017–2018
Projektiranje in nad
zor: Santiago Perez 
Vidal (Cemosa), System 
Arquitectura

Naročnik: Mayoral S.A.
Izvajalec obnovitvenih 
del: Cimentia Construcción 
y Gestión
Podjetje za sanaci
jo betonskega tlaka: 
Prosistemas
Mapeievi koordinatorji: 
Jose Antonio Sánchez, 
Pedro Madera, Mar Penín, 
Antonio Faura, Manuel 
Millán e José Antonio 

Rodríguez (Mapei Spain)

IZDELKI MAPEI
Zaščita armaturnega železa: 
Mapefer 1K
Sanacija betona: Mapegrout 
Easy Flow, Mapegrout SV T
Izravnavanje površin: 
Planitop Rasa&Ripara
Končna zaščita površin: 
Elastocolor Pittura
Izdelava brezšivne

ga betonskega tlaka: 
Expancrete, Dynamon 
Floor 3*, Mapecure SRA, 
Mapefluid AC40

*Izdelek za španski trg pro
izvaja in trži Mapei Spain.

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

ki so ji tokrat dodali MAPECURE SRA 
za zadrževanje (upočasnitev izhlape
vanja) vode v malti.
Treba je bilo izravnati stično površi
no med nosilci in podporami ste
brov v obliki črke »Y«. Izbira tekoče 
malte s kompenziranim krčenjem 
MAPEGROUT SV je zagotavljala hitro 
vezanje in visoko mehansko trdnost. 
Na »rebrih«, ki sestavljajo podlago 
strehe, in na nekaterih delih stebrov, 
ki so bili le površinsko poškodovani, je 
bil poseg omejen na izravnavo povr
šin s tiksotropno mikroarmirano ce
mentno malto razreda R2 PLANITOP 
RASA&RIPARA s pospešenim veza
njem in kompenziranim krčenjem, 
ki se lahko nanaša v debelini od 3 do 
40 mm.
Po končani obnovi so bile površine 
zaščitene proti karbonizaciji z zašči
tnim elastomernim zaključnim pre
mazom ELASTOCOLOR PITTURA, ki 

preprečuje nastanek razpok in po su
šenju tvori elastičen sloj, ki je nepre
pusten za vodo in agresivne atmo
sferske dejavnike (CO₂–SO₂), vendar 
prepusten za prehod vodne pare. 

BETONSKI TLAK S 
KOMPENZIRANIM KRČENJEM
Po zaključeni sanaciji je bil v notra
njosti objekta izdelan nov betonski 
tlak z uporabo sistema MAPECRETE. 
Uporaba ekspanzijskega  dodatka 
EXPANCRETE za beton s kompen
ziranim krčenjem, dodatka MAPE
CURE SRA (posebno zasnovan za 
zmanjševanje nastanka razpok zara
di higrometričnega krčenja betona 
do 50 %) ter dodatkov za izboljšanje 
črpnosti betona DYNAMON FLOOR 3 
in MAPEFLUID AC40 je omogočila iz
delavo visokokakovostnih betonskih 
tlakov s kompenziranim krčenjem, 
dimenzijsko stabilnostjo in manjšim 
številom dilatacij.

SLIKA 1: MAPEFER 1K, enokomponentno 
in proti koroziji odporno cementno malto 
so uporabili za zaščito armaturnega železa.
SLIKA 2: Za sanacijo poškodovanih delov 
stebrov so uporabili malti MAPEGROUT 
SV T in MAPEGROUT EASY FLOW. 
SLIKA 3: Po sanaciji betona so nadaljevali 
z zaključno zaščito površin ob uporabi 
premaza ELASTOCOLOR PITTURA.
SLIKA 4: Novi betonski tlak so izdelali s 
sistemom Mapecrete.

 1
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 4Izveste več
MAPEGROUT SV T

SM št. 51/2022   7



Vukovarski 
vodni stolp
OBNOVA STOLPA 
Vukovarski vodni stolp s svojo prepo
znavno podobo v obliki elegantnega 
vitkega keliha na armiranobetonski 
konstrukciji je bil zgrajen leta 1968. S 
svojo višino 50,33 metra in zmogljivo
stjo rezervoarja 2200 m3 je bil stolp v 
tistem času ena največjih tovrstnih 
zgradb na svetu. Kot hidrotehnični 
objekt je dolga leta izpolnjeval svo
jo primarno nalogo – oskrbo mesta 
Vukovar in okolice z vodo, na vrhu 
vodnega stolpa pa je bila restavraci
ja z razgledno točko in edinstvenim 
pogledom na Vukovar, Donavo in 
okoliške vinograde. Tako je bilo vse 
do državljanske vojne leta 1991, ko ga 
je zadelo več kot 640 granat, vendar 
se kljub temu ni zrušil, bil pa je pre
cej poškodovan in zato potreben 
obnove. 

PROJEKT SANACIJE
Dela, povezana z obnovo vodne
ga stolpa, so se začela maja 2017. 
Sredstva za obnovo so zbrali večino
ma z donacijami hrvaških državlja
nov iz domovine in tujine ter hrva
ških mest, občin, županij in podjetij. 
Projekt obnove je bil zaupan arhitek
tom Zagrebške arhitekturne delavni
ce – Radionica Arhitekture, ki je dela
la že na dveh velikih projektih obnove 
v Vukovarju – gradu Eltz in Muzeju 
vučedolske kulture. Vodovodni stolp 
je bil rekonstruiran le tam, kjer je bilo 
treba zaradi varnosti objekt statično 

sanirati, poškodbe izstrelkov pa so 
ostale nedotaknjene.
Muzejska razstava je na območju 
nekdanjega vodnega zbiralnika, ka
terega vrh se na višini 40 metrov 
doseže s panoramskim dvigalom ali 
stopniščem. Tu je razgledna točka 
s čudovitim razgledom na Donavo, 
Srem in na obnovljeno mesto. Ob vo
dnem stolpu so trgovina s spominki, 
gostinski objekt z otroškim igriščem 
in amfiteater s 100 sedeži. Vsi ti spre
mljevalni objekti so zgrajeni s t. i. zele
no arhitekturo, da ne bi izstopali in s 
tem zmanjševali simbolnega pome
na vodnega stolpa.

OBNOVA IN OJAČITEV 
KONSTRUKCIJE
Poškodovano konstrukcijo stolpa je 
bilo nujno popraviti in utrditi. Pri izbi
ri sanacijskih materialov je bilo treba 
upoštevati tako mehanske kot estet
ske lastnosti. Za sanacijo armirano
betonskega ovoja je bila izbran iz
delek PLANITOP RASA&RIPARA R4, 
drobnozrnata sanacijska malta razre
da R4 po SIST EN 15043. Malta je bila 
nanesena na pripravljeno, očiščeno 
podlago v debelini 4–40 mm v enem 
sloju, pri večjih debelinah nanosa pa 
sta bila potrebna dva sloja. Posebej 
je bilo treba poudariti mesta, kjer je 
bila konstrukcija poškodovana zara
di udara granat. Te poškodbe so bile 
poudarjene z nanosom akrilnega 
premaza MAPECOAT TNS FINISH v 

REFERENCE

Fotografija: Darko Kešnjer

črni barvi. Ojačitev konstrukcije je bila 
izvedena z dodajanjem nove arma
ture, novih konstrukcijskih elemen
tov in vgradnjo jeklenih pasov/lamel 
znotraj konstrukcije. Za sidranje nove 
armature v obstoječo konstrukcijo je 
bila uporabljena masa za kemično 
sidranje na osnovi vinilnih smol brez 
stirena MAPEFIX VE SF. Celovitost 
strukturnih delov in posameznih 
spojev obstoječih in novih elementov 
zagotavlja visoko zmogljiva podlivna 
malta MAPEFILL. Najzahtevnejši del 

 1
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HIDROIZOLACIJA STREHE 
STOLPA
Največji izziv je predstavljala izvedba 
hidroizolacije strehe vodnega stol
pa. Najprej je bila narejena nova AB 
strešna plošča. Za izravnavo podla
ge je bila uporabljena hitro vezoča 
tiksotropna malta s kompenziranim 
krčenjem, armirana z vlakni, ki je 
bila vgrajena v debelinah 3–40 mm. 
Na določenih mestih so bila posta
vljena sidra za nove klopi observa
torija. Na tako pripravljeno podlago 
sta bila do popolne zapolnjenosti 
nanesena dvokomponentni epoksi
dni temeljni premaz PRIMER SN in 
kremenčev pesek. Na vseh robovih 
so bili nameščeni gumirani tesnil
ni trakovi MAPEBAND ter odtoki 
za odvodnjavanje. Jeklena sidra so 
bila z namenom boljšega oprijema 
končnega enokomponentnega poli
uretanskega premaza PURTOP EASY 
premazana s temeljnim premazom 
MAPEDECK PRIMER 200. PURTOP 
EASY po nanosu tvori monolitno in 
izjemno elastično hidroizolacijo z mo
žnostjo raztezanja do 400 %. Poleg 
tega je izdelek certificiran po ETAG 
005, z minimalno življenjsko dobo 25 
let. Nanašanje je bilo zelo preprosto – 
z gladilko in valjčkom v enem sloju na 
streho in navpične dele atike. Fotografija: Miroslav Šlafhauzer

SLIKA 1: Reprofilacija z malto PLANITOP 
RASA&RIPARA R4.
SLIKA 2: Nanos malte PLANITOP 
RASA&RIPARA R4 za konstrukcijsko 
lepljenje.
SLIKA 3: Poudarjena mesta poškodb gra
nat z MAPECOATom TNS FINISH.
SLIKA 4: Za sidranje nove armature v obsto
ječi konstrukciji je bilo uporabljeno kemično 
sredstvo za sidranje MAPEFIX VE SF.
SLIKA 5: Izvedba podzemne hidroizolacije s 
sintetično PVCP folijo MAPEPLAN UG in stik 
s strešno sintetično folijo MAPEPLAN B 15.
SLIKA 6: Nanos enokomponentnega 
poliuretanskega premaza PURTOP EASY 
na atiki razgledne ploščadi. 

 2

 3

 4

 5  6

ojačitve konstrukcije znotraj AB lupi
ne objekta je bila vgradnja jeklenih 
trakov/lamel. Po namestitvi trakov, 
s čimer so dosegli mehansko po
vezavo s konstrukcijo, je bil prostor 
med trakovi in konstrukcijo zalit z 
EPO RIPom, epoksidno smolo za 
strukturno lepljenje. Spodnja stran 
je bila zatesnjena s sanacijsko mal
to PLANITOP RASA&RIPARA R4, da 
epoksidna smola ni puščala. Tak na
čin konstruktivne povezave zagota
vlja popolno povezavo med pasovi in 
betonsko konstrukcijo.
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TEHNIČNI PODATKI
Vodni stop, Vukovar 
(Hrvaška)
Leto izgradnje: leto 1968
Projektanti: Petar Kušan in 
Sergej Kolobov
Čas izvedenih del: maj 
2017–oktober 2020
Investitor: mesto Vukovar
Projektant: Goran  
Rako, d. i. a., Radionica arhi
tekture, d. o. o.
Izvajalec del: Planum

građenje, d. o. o., Vukovar
Odgovorni vodja grad
bišča: Boris Benić, m. i. a., 
Planumgrađenje, d.o.o., 
Vukovar
Izvajalec hidroizolacije: 
Izolacija, d. o. o., Koška
Izvajalec podopolagalskih  
del: Ostendo, d. o. o., Osijek
Nadzor: Hrvoje Anton,  
m. i. a., Institut IGH, d. d.
Mapeievi  koordinatorji: 
Marko Iveković, d. i. g., 

Fausto Ferlin, d. i. g., Nenad 
Karalija, Bojan Mrković

IZDELKI MAPEI
Sanacija konstrukcije: 
Planitop Rasa&Ripara R4, 
Mapefill, Eporip, Mapefix 
VE SF
Zaščita konstrukcije: 
Mapecoat TNS Finish
Hidroizolacija konstrukcije: 
Mapeplan UG15, Mapeplan 
B15, Polydren PP300, 

Mapedeck Primer 200, 
Primer SN, Purtop Easy, 
Polyfond Kit
Zaključni tlaki na osnovi 
reakcijskih smol: Mapefloor 
Pore Filler, Mapecomfort, 
Mapefloor PU 460, 
Mapefloor Finish 58 W

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

IZVEDBA HIDROIZOLACIJE 
SPREMLJAJOČIH OBJEKTOV
Tudi za vse spremljajoče, na novo 
zgrajene objekte je bilo treba zago
toviti ustrezno hidroizolacijo. V pod
zemnem delu konstrukcije je bila 
uporabljena sintetična PVC folija 
MAPEPLAN UG 15 debeline 1,5 mm. 
Najprej je bil na podložni betonski 
sloj položen polipropilenski geote
kstil POLYDREN PP 300, na katere
ga je bila položena sintetična PVC P 
folija z 10centimetrskimi preklopi. Ti 
so bili varjeni s stroji na vroč zrak pri 
temperaturi okrog 450 °C. Po izdelavi 
navpičnih betonskih sten je bila foli
ja mehansko pritrjena na betonsko 
podlago in na mestih preklopa var
jena z ročnimi toplozračnimi napra
vami. Detajli prebojev so bili rešeni z 
dodatnim varjenjem sintetične folije 
in tesnjenjem s trajno elastično te
snilno maso.
Izvedba hidroizolacije v sanitarnih 
prostorih je bila precej specifična. 
Prostor je namreč delno vkopan v 
zemljo, strešni del pa je zasnovan kot 
zelena streha. Na zgornji strani (stre
ha) je bila uporabljena sintetična folija 
PVCP MAPEPLAN B 15, ki je bila na 
preklopih strešne površine in nav
pičnih vkopanih zidov privarjena na 
podzemno hidroizolacijo MAPEPLAN 
UG 15. Na ta način je bila zagotovlje
na kontinuiteta hidroizolacije od te
meljev do strehe. Na koncu je bila 
položena plast polipropilenskega 
geotekstila POYLDREN PP 300, vsa 
navpična mesta izolacije proti tlom 
pa so bila zaščitena s čepno mem

brano POLYFOND KIT, ki je zagoto
vila odlično zaščito hidroizolacijske 
membrane pri zasipanju temeljev in 
hitro odtekanje vode. 

MAPEFLOOR COMFORT SISTEM V 
GOSTINSKEM OBJEKTU
Po ustrezni pripravi podlage se je 
začela vgradnja sistema Mapefloor 
Comfort AR/X, ki je sestavljen iz 
osnovnega sloja sistema iz gumi
jaste preproge MAPECOMFORT, 
ki je bila nalepljena z dvokompo
nentnim poliuretanskim lepilom 
MAPEFLOOR PORE FILLER. Po suše
nju je bil na zgornjo plast gumijaste 
membrane nanesen tanek sloj lepila 
MAPEFLOOR PORE FILLER, z name
nom, da bi zaprli vse luknje in ustvari
li ustrezno podlago za naslednje sloje 
sistema. Naslednji dan je sledil nanos 
barvne smole MAPEFLOOR PU 460. 
Ko so bila skoraj vsa ostala gradbena 
dela končana, je bilo mogoče začeti 
z zadnjo fazo podopolagalskih del 
– nanosom zaključnega zaščitnega 
laka. Sistem Mapefloor Comfort AR/X 
je zaščiten z dvokomponentnim ali
fatskim poliuretanskim lakom v vo

dni disperziji MAPEFLOOR FINISH 
58 W, v barvi po izboru investitorja 
in projektanta. Sistem Mapefloor 
Comfort na osnovi poliuretanskih 
smol odlikuje izjemno udobje med 
uporabo ob hkratnem zmanjševanju 
hrupa. Za ta sistem je značilna nizka 
emisija hlapnih organskih spojin, kar 
je izjemno pomembno, ko govorimo 
o prostorih, kjer se ljudje zadržujejo 
dlje časa. Končni atraktivni, estetski 
videz in obstojnost je zagotovljena za 
kar nekaj časa. 

SIMBOL ODPORA 
Stolp je bil uradno odprt oktobra 
2020. Predstavlja simbol uničenja, a 
tudi upora, kljubovanja in neprema
gljivosti. Naj bo vsem nam v opomin 
in svarilo, da se preteklost nikoli ne 
pozabi. Posledice vsake vojne so na
mreč številna uničena življenja in ve
lika gospodarska škoda. In prav zato 
je bil stolp obnovljen z vso skrbno
stjo, z najboljšimi rešitvami in hkrati 
na način, da so poškodbe bile sanira
ne, a so še vedno vidne in kot takšne 
so opomnik časa, ki naj se nikoli več 
ne ponovi. 

REFERENCE

Fotografija: Vukovarski vodotoranj – simbol hrvatskog 
zajedništva d.o.o. (Vanja Vidaković)

Izveste več
PLANITOP  
RASA&RIPARA R4
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Več na: mapei.si in mapei.com

Sanacijske malte iz linije Planitop Rasa&Ripara so najboljša izbira za hitra popravila in 
fino obdelavo betonskih površin. Vsebnost mikrovlaken preprečuje nastajanje razpok in 
zagotavlja dolgotrajno obstojnost.

NAJBOLJŠA SANACIJSKA MALTA  
ZA HITRE IN TRAJNE REŠITVE

MAPEI IN VSE JE OK.



Luka Koper je edino slovensko med
narodno tovorno pristanišče in je 
geografsko umeščeno tako, da pred
stavlja najbližjo povezavo srednje in 
vzhodne Evrope s Sredozemljem, 
ključni blagovni tokovi pa v pristani
šče prihajajo prek Gibraltarske ožine 
in Sueškega prekopa. S prisotno
stjo pomembnih svetovnih ladjarjev 
vzdržuje morske povezave z vsemi 
deli sveta.
Pristanišče je bilo zgrajeno leta 1957, 
obala veza 7A in 7B v Luki Koper 

Sanacija 
spodnje 
nosilne 
konstrukcije 
obale v Luki 
Koper

pa leta 1976 in zasnovana kot bra
nasta AB konstrukcija s tlorisni
mi dimenzijami 150,8  m  x  33,6  m. 
Branasto konstrukcijo sestavljajo 
vzdolžniki in prečniki ter krovna AB 
plošča debeline 32 cm s tampon
skim nasutjem in asfaltno površino. 
Obalna konstrukcija je temeljena na 
jeklenih pilotih premera 508/8 mm, 
ki so zabiti do nosilne trdne podlage 
na globini okoli 43 m. 
Sanacija konstrukcije obale je bila 
razdeljena na sanacijo vzdolžnikov, 

prečnikov in tirnih nosilcev ter na 
zamenjavo asfaltne površine z be
tonsko ploščo. Tehnologija izvedbe 
je bila odvisna od stopnje in obsega 
poškodb. Poškodbe, kjer so bile po
trebne debeline nanosov večje od 
4  cm, so bile sanirane z namensko, 
samozgoščevalno betonsko me
šanico. Preostale površine z nanosi 
do 4 cm pa z uporabo mikroarmi
rane sanacijske malte z nadzorova
nim krčenjem. Na mestih preveč 
oslabljene armature so bile po iz

REFERENCE

OBNOVITVENA DELA SO SE IZVAJALA NA DELU OBALE VEZA 7A IN 7B

SLIKA 1: Strojno – visokotlačno odbijanje betona.
SLIKA 2: Čiščenje armature ter mineralni premaz.
SLIKA 3: Na novo zabetonirani elementi – obdelava stikov 
obstoječega in novega betona s sanacijsko malto ter premaz s 
sredstvom za zaščito betona pred vdorom agresivnih snovi.
SLIKI 4 in 5: Lepljenje lamel.
SLIKA 6: Sanacija roba obale.
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vedeni reprofilaciji vgrajene FRP 
lamele. Vsi tirni nosilci in prečniki 
so bili zaradi predvidenih novih dvi
gal ojačani s karbonskimi lamelami. 
Celotne površine veza so bile obde
lane z brezbarvnim impregnacijskim 
sredstvom. 

SANACIJA POŠKODOVANEGA 
BETONA IN ARMATURE
Kot po navadi je bilo najprej treba s 
konstrukcije odstraniti vse slabo spri
jete, poškodovane in kontaminirane 
dele betona do popolnoma zdrave, 
čvrste in čiste podlage. Odstranjevanje 
poškodovanega be tona so izvajalci 
del izvajali z roboti, pranjem z vodo 
pod visokim pritiskom in uporabo 
lahkih udarnih kladiv.
Vsa armatura je bila očiščena rje z 
visokotlačnim pranjem. Za zaščito 
 proti rjavenju je bila obdelana z na
menskim izdelkom MAPEFER 1K. To 
je visoko alkalen izdelek, ki armaturi 
zagotavlja visoko stopnjo zaščite, po 
drugi strani pa nudi kakovosten opri
jem tudi sanacijski malti in novemu 

betonu. Njegova vgradnja je eno
stavna, saj se mešanica, ki je pripra
vljena z vodo, na armaturo nanaša s 
čopičem, in sicer v dveh slojih, tako 
da je skupna debelina nanosov vsaj 
2 mm. 
Po osušitvi MAPEFERja 1K je sledi
la vgradnja sanacijske malte. Zaradi 
svojevrstnega izvajanja del in spe
cifičnosti agresivnega okolja je bila 
za izvedbo sanacije uporabljena mi
kroarmirana, tiksotropna sanacijska 
malta z nadzorovanim krčenjem 
MAPEGROUT T60. Malta je bila na pri
pravljeno podlago nanesena  strojno, 
s pomočjo namenskih strojev, in roč
no. Način vgradnje je bil izbran v od
visnosti od posameznih površin, ki jih 
je bilo treba sanirati. 

VGRADNJA FRP LAMEL 
Sanaciji je sledila izvedba ojačitve 
konstrukcije z lamelami iz karbonskih 
vlaken. Tip karbonskih lamel in tkani
ne kot tudi njihovo lokacijo vgradnje 
je s pomočjo programa za izračun 
FRP sistemov skrbno določil projek

tant. Vgradnja je na objektu potekala 
v skladu s tehnološkim elaboratom, 
vgrajene so bile lamele iz ogljikovih 
vlaken CARBOPLATE E170/150/1,4. Naj
prej so izvajalci del na konstrukciji 
označili natančno lokacijo, kamor 
bodo lamele vgradili. Nato je bilo na 
podlago naneseno dvokomponen
tno epoksidno lepilo ADESILEX PG1. 
Istočasno so mojstri pripravljali tudi 
karbonsko lamelo, in sicer so z nje 
najprej odstranili folijo, ki lamelo šči
ti proti umazaniji, ter nanjo nanesli 
enakomeren, nekaj milimetrov debel 
nanos epoksidnega lepila ADESILEX 
PG1. Lamelo so z vtiskanjem vgradili 
na svoje mesto, odvečno lepilo pa s 
pomočjo lopatice odstranili s površi
ne. Po končanih sanacijskih delih so 
bile celotne površine veza obdela
ne z brezbarvnim impregnacijskim 
sredstvom z namenom zaščite kon
strukcije proti zunanjim, agresivnim 
vplivom okolja.
Po zaključenih delih je bil vez predan 
v uporabo, da prispelim ladjam nudi 
oporo v času raztovarjanja. 

TEHNIČNI PODATKI
Sanacija spodnje nosilne 
konstrukcije obale veza 
7A in 7B v Luki Koper,  
Koper
Projektant: SPS, Jan  
Pajer, s. p., u. d. i. g. 

Glavni izvajalec del: 
Kolektor CPG, d. o. o. 
Odgovorni vodja del: 
Marko Kovačič
Nadzor: Proctor, d. o. o., 
Tomaž Hribar
Čas izvedbe: avgust–decem
ber 2021, marec–maj 2022

Mapeiev koordinator: 
Gregor Knez, i. g.

IZDELKI MAPEI
Sanacija betona: Mapefer 1K, 
Mapegrout T60

Ojačitev konstrukcije: 
Adesilex PG1, Carboplate 
E170/150/1,4 

Podrobnejše informacije o 
izdelkih najdete na spletnih 
straneh www.mapei.com in 
www.mapei.si.
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Vodni stolp na Muti je bil zgrajen leta 
1927 kot zbiralnik pitne vode za celo
tno mesto Muta. Stolp okrogle oblike 
je zgrajen v treh etažah, pokrit s plit
ko šestkapno streho, ki jo v sredini 
zaključuje majhen stolpič. Pritličje 
objekta je oblikovano kot večvogal
na, na stolp prislonjena stavba. Stolp 
je bil v svoji zgodovini prvič obnovljen 
leta 1931, drugič pa leta 1989. 
Zadnja obnova, ki je bila lani, je ob
segala statično sanacijo armiranobe
tonske konstrukcije objekta, obnovo 
pročelja, notranjosti, vključno z vsemi 
elektro in strojnimi napeljavami. 

ZAŠČITA ARMATURE 
IN REPROFILACIJA AB 
KONSTRUKCIJE

Z objekta so bile odstranjene vse 
strojne napeljave. Sledila je pripra
va podlage za izvedbo sanacijskih 
del. Z električnimi udarnimi kladivi 

so bili odstranjeni vsi poškodovani, 
razpokani in slabo sprijeti deli be
tona vse do zdrave, čvrste podlage. 
Armatura je bila očiščena do kovin
skega sijaja z žičnatimi ščetkami. 
Takoj po čiščenju je bila zaščitena 
z nanosom MAPEFER 1K, to je na
menski izdelek za zaščito armatu
re, pred vgradnjo sanacijskih malt. 
Izdelek je bil pripravljen z vodo, iz
vajalci sanacijskih del pa so ga na 
armaturo nanašali s čopičem v dveh 
slojih. 
Sledila je vgradnja sanacijske mal
te. Sanacija je bila izvedena s hitro 
vezočo, mikroarmirano cementno 
malto PLANITOP RASA&RIPARA R4. 
Malta zaradi svoje edinstvene sesta
ve omogoča tudi fino površinsko 
obdelavo, brez dodatnega nanosa 
fine malte, po drugi strani pa je hitro 
vezoča, kar je omogočilo hitro nada
ljevanje del. 

SANACIJA RAZPOK V AB 
KONSTRUKCIJI
Čez celoten objekt je potekala izrazi
ta navpična razpoka, ki ji je bilo tre
ba nameniti še posebno pozornost. 
Razpoka je bila najprej zarezana v 
obliki črke V v globni približno 2 cm. 
Po čiščenju je bila ta z namenom 
zagotavljanja tesnosti pred injektira
njem zapolnjena z namenskim dvo
komponentnim lepilom ADESILEX 
PG1. V razpoko je bila nato s pomočjo 
injekcijskih nastavkov, ki so bili vsta
vljeni v natančno izvrtane luknje, pod 
pritiskom vbrizgana oz. injektirana 
dvokomponentna epoksidna smola 
EPOJET. To je namenska, nizko visko
zna smola, posebej namenjena za 
konstrukcijska injektiranja. 

OJAČITVE KONSTRUKCIJE NA 
MESTU RAZPOKE
Injektiranju je sledila izvedba oja
čitve konstrukcije na mestu razpo
ke s tkanino iz karbonskih vlaken. 
Vgradnja je potekala po naslednjem 
postopku: najprej je bil na konstruk
cijo z valjčkom nanesen temeljni 
premaz MAPEWRAP PRIMER 1, ki je 
površinsko učvrstil podlago in zago
tovil potreben oprijem nadgrajenih 
slojev. Nadgradnja se je nadaljevala 
po sistemu »sveže na sveže«, in si
cer z nanosom dvokomponentne, 
srednje viskozne epoksidne smole 
MAPEWRAP 31 T, v katero se je takoj 
po nanosu vtisnila tkanina iz karbon
skih vlaken MAPEWRAP C UNI AX 
300/40. Tkanino se je s pomočjo na
menskega aluminijastega valjčka te

REFERENCE

Vodni 
stolp 
na Muti 
v novi 
podobi
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meljito vtisnilo v predhodno nanese
ne še sveže sloje ter v celoti prepojilo 
s še enim nanosom epoksidne smole 
MAPEWRAP 31 T. Še sveži nanos epo
ksidne smole je bil polno posut s su
him kremenčevim peskom, ki je za
gotovil ustrezen oprijem nadgrajenih 
slojev s podlago. 

OBDELAVA NOTRANJOSTI 
VODOHRANA
Pripravi podlage in reprofilaciji poško
dovanih delov AB konstrukcije vodo
hrana je sledila zaključna obdelava 
površine, ki je v stalnem stiku z vodo. 
Za ta namen je Mapei razvil poseben 
izdelek, ki je popolnoma vodotesen 
in enostaven za vgradnjo. Izdelek 
PLANISEAL 88 ima tudi vsa slovenska 
dokazila, da je za vodo neoporečen. 
Na podlago je bil nanesen s kovinsko 
gladilko v treh slojih. 
Dostopne servisne poti okoli vo

dohrana so bile prebrušene z dia
mantno brusilko, lokalno pokrpa
ne s sanacijsko malto PLANITOP 
RASA&RIPARA R4 ter v celoti obdela
ne z dvokomponentnim epoksidnim 
premazom v vodni disperziji, posebej 
razvitim za obdelavo površin v čistih 
prostorih, MAPECOAT I 62 W. Na pod
lago je bil nanesen z valjčkom v dveh 
nanosih. 
Po opravljenih gradbenih delih je na 
objektu sledila vgradnja nove strojne 
opreme, s pomočjo katere bo vodni 
stolp v svoji novi preobleki služil svo
jemu namenu ter prebivalcem Mute 
zagotavljal nemoteno oskrbo s pitno 
vodo. 

TEHNIČNI PODATKI
Celovita obnova vodnega 
stolpa, Muta
Investitor: Občina Muta
Projektant: Bojan Čas 
Glavni izvajalec del: 
Slemenšek, d. o. o.

Izvajalec opisanih del: 
Vertikala X, d. o. o. 
Čas izvedbe: maj–oktober 
2021
Mapeiev koordinator: 
Gregor Knez, i. g.

IZDELKI MAPEI
Sanacija betona: Epojet, 
Mapefer 1K, Planitop 
Rasa&Ripara R4
Izvedba ojačitve: Adesilex 
PG1. MapeWrap Primer 1, 
MapeWrap C UNIAX, 
MapeWrap 31 T

Zaključna obdelava notra
njosti: Mapecoat I 62 W, 
Planiseal 88 

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

SLIKA 1: Notranjost vodohrana pred začetkom ob
nove. Vodohran je bil pozneje obdelan z namen
sko vodotesno cementno malto PLANISEAL 88.
SLIKA 2: Notranjost objekta po opravljenemu 
čiščenju in pred začetkom obnove. 
SLIKA 3: Sanacija betonskih površin – odstra
njevanje poškodovanih delov betona, čiščenje in 
zaščita armature pred nanosom sanacijske malte 
z namenskim izdelkom MAPEFER 1K. 
SLIKA 4: Poškodbe na zunanjem delu objekta so 
bile dodatno statično ojačane z vgradnjo tkanine 
iz karbonskih vlaken MAPEWRAP C UNI AX. 
SLIKA 5: Notranjost objekta po izvedeni sanaciji s 
sanacijsko malto PLANITOP RASA RIPARA R4. 
SLIKA 6: Talne površine so bili obdelane z namen
sko epoksidno barvo MAPECOAT I 62 W. 

 1  2  3  4

 6 5

Izveste več
PLANITOP  
RASA&RIPARA R4
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Ravne strehe –  
nuja ali le trend? 
RAVNE STREHE, KI SO SE V PRETEKLOSTI NAJVEČKRAT DELALE 
NA INDUSTRIJSKIH OBJEKTIH, SO VEDNO BOLJ POGOSTE TUDI 
NA STANOVANJSKIH 

MNENJE STROKOVNJAKA

Samo Mlinarič

ZAKAJ POTREBUJEMO STREHO
Če začnemo s šalo, povezano z odgo
vorom, ki ga najpogosteje slišijo uprav
niki stavb od stanovalcev, živečih v pri
tličjih večnadstropnega stanovanjske
ga objekta, da zase ne potrebujejo ne 
dvigala ne strehe, potem je jasno, da 
je težko najti pravo pot za dosego so
glasja pri obnovah stavb z več lastniki. 
Streha je zgornji del objekta in tako za
gotavlja zaščito stavbe in stanovalcev 
pred dežjem, snegom, sončno sve
tlobo, ekstremnimi temperaturami 
in vetrom. Vključuje vse materiale in 
konstrukcije, ki so potrebni za podpo
ro objektu, po navadi pa je streha tudi 
del (zunanjega) ovoja stavbe. 

RAZVOJ KRITIN SKOZI ČAS
Človek se je v pradavnini pred zu
nanjimi vplivi zaščitil tako, da je po
seljeval jame in votline. Z njegovim 
razvojem in večanjem števila ljudi 
je začel poseljevati tudi ostale pre
dele in graditi na začetku enostavne 
koče, ki so bile pokrite z vejami, listi 
ali slamo in ga tako ščitile pred vre
menskimi vplivi. Z razvojem lončar
stva se je najverjetneje razvila tudi 
obrt izdelave opečnih strešnikov. Ti 
so bili na začetku zaradi omejene 
ročne proizvodnje rezervirani za po
membnejše zgradbe in premožne 
lastnike, z industrijsko revolucijo pa 
se je povečala dostopnost. Z razvo

jem opečnih strešnikov, predvsem 
zareznikov, je bilo možno tudi zmanj
šati strešne naklone in odpraviti 
dvojno prekrivanje, kot npr. pri bo
brovcu. Naklon streh je po navadi ve
čji od 20 °. Zaradi potrebe po ostreš
ju, še posebej v preteklosti, ko so jih 
gradili kot samostoječe konstrukcije 
v obliki različnih trapeznih vešal (ki 
so sicer dobro kljubovala potresom), 
so bila podstrešja pogosto neizko
riščena. S povečevanjem stroškov 
gradnje, predvsem v mestih, so pod
strešja začeli izkoriščati za mansar
dna stanovanja, in tudi zato kritine 
pridobivajo na pomenu. 

RAVNA STREHA
Dele streh, ki so imeli prevelik (pre
strm) ali premajhen naklon, so v pre
teklosti izvajali iz različnih pločevin 
in ustreznim krivljenjem ter »folca
njem«. Te strehe so se izkazale kot 
zanesljive in trajne. Z rastjo industrij
skih zgradb je postala gradnja klasi
čnih ostrešij in streh predraga. Razvoj 
jeklenih in armiranobetonskih kon
strukcij je omogočal večje razpone in 
nižje naklone. Med prve hidroizolacij
ske izdelke, bolje rečeno – sisteme, ki 
so to omogočili, lahko zagotovo uvr
stimo katran (vroča vgradnja) in oja

SHEMA 1: Osnova vsake ravne 
strehe (izpostavljene ali balastne) je 
nosilna konstrukcija.
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stolpnice), v zadnjem času pa tudi 
na manjših zgradbah, kot so eno ali 
večstanovanjske hiše. Izvedba ravne 
strehe sicer ni vedno dovoljena, kot 
so npr. središča starih mestnih jeder. 
Treba je upoštevati občinske prostor
ske načrte (OPN). Ravne strehe niso 
nikoli narejene brez naklona! Po 
navadi je naklon od 1,0 do 3,0 %. Pri 
strehah z nasutjem naklon ne sme 
presegati 3 %. 

ALI JE RAVNA STREHA LAHKO 
TRAJNA
Ob pravilnem projektiranju, izvedbi 
in vzdrževanju zagotovo! Sistemov, 
ki jih lahko uporabimo za hidroizo
lacijo ravnih streh, je veliko. Njihove 
lastnosti so različne, cenovni razpon 
prav tako. Od enostavne enopla
stne izvedbe izpostavljene hidro
izolacije do večplastnih, obrnjenih 
z balastom ali ozelenitvijo. Zato je 
treba, skladno z željami investitorjev 
in projektom, izbrati najprimernejšo 
rešitev.

PREDPIS
Za tesnjenje streh se v Sloveniji še ve
dno pogosto uporabljajo bitumenski 
hidroizolacijski trakovi. Zahteve, ki mo
rajo biti izpolnjene glede zaščite stavb 
pred vlago, navaja Pravilnik o zaščiti 
stavb pred vlago UL RS, št. 29/2004. V 
tem pravilniku so za zaščito streh citi
rani standardi SIST DIN 181951 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 izdelki na 
trgu izpolnjevati zahteve iz (harmo
niziranih) standardov, ki so objavlje
ni v Uradnem listu Evropske unije. 
Zahteve za trakove in preiskave, s ka
terimi preverjamo posamezne karak
teristike, so namreč standardizirane 
na evropski ravni. Podane so v evrop
skih standardih in tudi v izvirnem slo
venskem standardu SIST 1031:2011.
V letu 2017 so v Nemčiji začeli veljati 
novi standardi, od DIN 18531 do DIN 
18535, ki ločujejo hidrozaščito v odvis
nosti prostora oz. dela konstrukcije. 
DIN 18531 – Abdichtung von Dachern 
sowie von Balkonen, Loggien und 
Laubengangen pa je namenjen iz
vedbi hidrozaščite delom konstrukcij, 
kot so strehe, terase, balkoni in lože, 
ter dodatno ločuje hidroizolacije v 
obliki membran na bitumenske (pla
stomerne ali elastomerne) in sinte

tične (PVCP, TPO/FPO, EVA, ECB in 
EPDM). Tiste, ki se nanašajo v tekoči 
obliki, bodisi z valjčkom, lopatico ali 
brizganjem, pa morajo imeti certi
fikat ETA, skladen z zahtevami po 
ETAG 005.

SESTAVA RAVNE STREHE
Za vse ogrevane stavbe je običajna 
sestava strehe taka:
 ‐ podlaga – nosilna konstrukcija,
 ‐ parna ovira/zapora,
 ‐ toplotna izolacija,
 ‐ hidroizolacija,
 ‐ dodatki – ni obvezno (nasutje, oze
lenitev, atika, kupole …).

PODLAGA – NOSILNA 
KONSTRUKCIJA
Podlaga (nosilna konstrukcija) je 
osnovni gradnik – temelj strehe. V 
stanovanjski gradnji je najpogostejša 
armiranobetonska konstrukcija, ki je 
lahko izvedena v naklonu ali pa ji je 
dodan naklonski estrih. Tudi lesene 
konstrukcije so pogoste. Pri industrij
ski gradnji pa prevladujejo betonske 
in kovinske ali pa kovinske v kombi
naciji z leseno konstrukcijo.

PARNA OVIRA/ZAPORA
Parna zapora naj bi se izvajala na 
minimalni naklon in mora imeti 
odtok. Na odtok dostikrat pozabijo 
in je pogost razlog, da so potrebne 
sanacije ravnih streh. Ta odtok mora 
zagotavljati odtekanje meteorne 

SLIKA 1: Vrtec Šoštanj.
SLIKA 2: Proizvodni obrat Mebor Železniki.

 1

 2

čitev (od enostavnega impregnira
nega papirja do raznih mrežic in ko
pren) ter pozneje bitumenske varilne 
trakove. Dobre izkušnje s strehami z 
nižjimi nakloni in potrebe po gradnji 
vedno večjega števila objektov so pri
spevale k uporabi ravnih streh sprva 
na večstanovanjskih objektih (bloki, 
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vode v času gradnje. Prav tako je 
odtekanje manjše količine vode po
trebno tudi pozneje v primeru kon
denzacije v tem sendviču. S tem je 
omogočeno hitrejše sušenje. Zakaj 
potrebujemo parno zaporo? Ta 
sloj mora preprečevati vstop zrač
ne vlage iz notranjosti v naslednje 
sloje – po navadi je ta sloj toplotna 
izolacija. Kako projektirati pravilno? 
Zelo enostavno – Sd vrednost parne 
zapore mora biti višja od seštevka 
Sd vrednosti materialov nad njo. Pri 
izbiri parne zapore želimo opozoriti 
še na dejstvo, da mora ta sloj kljubo
vati vremenskim vplivom (po navadi 
je navedeno v tehničnem listu) tudi 

v času gradnje zgradbe in seveda 
mora zanesljivo tesniti. Zato se pri 
gradnji stanovanjskih objektov par
na zapora pogosto izvede z upora
bo bitumenskih varilnih trakov z ali 
brez vgrajene aluminijaste folije (kot 
npr. Polyglass Polyvap Radonshield 
PAL, EN 13970, Sd ≥ 1500 m). Pri 
gradnji industrijskih objektov v 
kombinaciji s sintetičnimi strešnimi 
membranami, še posebej pri upo
rabi visoko profilirane pločevine 
(HiBond), pa se pogosto uporablja 
samolepilno aluminijasto membra
no (kot npr. Mapeplan EVOSK, EN 
13984, Sd≥1 500 m), ki je hkrati tudi 
dodatna požarna zaščita. 

TOPLOTNA IZOLACIJA
Tip in debelino toplotne izolacije pogo
juje izračun gradbene fizike. Zavedati 
se moramo, da so ravne strehe vsaj 
servisno pohodne, zato mora biti tlač
na trdnost mineralnih toplotnih izola
cij vsaj 70 kPa (EN 826) oz. 150 kPa (EN 
826) za EPS, XPS … Priporočata se pola
ganje plošč za toplotno izolacijo v vsaj 
dveh slojih in pozneje še mehansko 
pritrjevanje. Na izbor toplotne izolaci
je vpliva tudi zahteva po negorljivosti 
(npr. izdelki iz mineralne volne ali PUR/
PIR) oz. odzivu na ogenj. Toplotna izo
lacija je lahko izdelana tudi v naklonih 
in tako še dodatno preprečuje zastaja
nje vode na hidroizolaciji. 

MNENJE STROKOVNJAKA

1   Nosilna konstrukcija, trapezna 
pločevina

2   Obstoječa hidroizolacija
3   Nova toplotna mineralna izolacija kašira-

na z bitumensko membrano, mehansko 
pritrjena

4   Bitumenski temeljni premaz (npr. 
Idroprimer)

5    Prvi sloj, bitumenska membrana 
(Polyflex Light P4 mm)

6   Drugi sloj (zaključni), bitumenska 
membrana z mineralnim posipom 
(npr. Polyflex Light P GF 5 mm)

SHEMA 3: Prerez obstoječe strehe z 
dodano toplotno izolacijo in bitumensko 
membrano.

2

1

3

4

5

6

Odpornost na prehod vodne pare  
Sd vrednosti

Mineralna volna 150 kg/m3 µ 1,5 x 0,10 0,15 m

Les µ 60 x 0,02 1,26 m

EPS 25 kg/m3 µ 50 x 0,10 5 m

Mikroperforirana membrana iz LDPE µ 54.000 x 0,0001 5,4 m

XPS 30 kg/m3 µ 180 x 0,10 18 m

Beton 2400 kg/m3 µ 100 x 0,20 20 m

MAPEPLAN PVCP µ 19.000 x 0,0015 28,5 m

Mapeplan VB PE (LDPE) µ 250.000 x 0,0003 75 m

MAPEPLAN TPO/FPO µ 150.000 x 0,0015 225 m

Bitumenske membrane µ 80.000 x 0,004 320 m

Bitumenske membrane + Alu µ 1.000.000 x 0,003 3000 m

SHEMA 2: Prikaz prehoda toplote in vlage v konstrukciji 
ravne strehe.

ZUNAJ  
(nižja 

temperatura)

ZNOTRAJ  
(višja 

temperatura)

TO
P

LO
TA

TO
P

LO
TA

V
LA

G
A

V
LA

G
A

TABELA 1: Sd vrednosti gradbenih materialov.
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HIDROIZOLACIJA
Bitumenske membrane so se izkazale 
kot trajna izvedba. Poleg že omenjenih 
membran za parne zapore (EN 13970) 
je za izvedbo strešnih hidroizolacij tre
ba upoštevati zahteve standarda EN 
13707, kjer so navedene minimalne 
zahteve glede sestave bitumenske 
membrane – polimerni dodatki (APP, 
SBS, APAO), upogljivost pri nizkih 
temperaturah, odpornost na preboj 
korenin (zelene strehe – FLL test) in 
minimalna debelina. V stanovanjski 
gradnji se danes redko izvajajo izpo
stavljene ravne strehe iz bitumenskih 
membran – torej tiste s posipom, saj 
so strehe pogosto ali izkoriščene s te
rasami, klimatskimi napravami ali pa 
enostavno pohodne. Zato so zaščite
ne z balastom, to je nasutjem iz prod
ca debeline 5 cm, prekrite s ploščami 
(betonskimi ali keramičnimi) ali leseno 
oblogo na podkonstrukciji oz. zaradi 
zahtev tudi izvedene kot zelena stre
ha. Industrijski objekti so zaradi eko
nomskih zahtev pogosteje izvedeni 
kot izpostavljena streha (enostavnejša 
izvedba), saj je predvideni čas za obno
vo krajši v primerjavi s stanovanjsko. 

SINTETIČNE MEMBRANE 
MAPEPLAN 
Sintetične membrane ne vsebujejo 
bitumna in so izdelane iz različnih 

polimerov. Najpogosteje so izde
lane iz PVCP, TPO/FPO, EVA, ECB 
in EPDM, in se zato tudi razlikujejo 
med seboj. Sintetične membrane se 
uporabljajo že več kot 50 let, in zato 
lahko upravičeno trdimo, da so tudi 
trajne. Morda se poraja vprašanje, 
zakaj se proizvajajo in vgrajujejo, če 
pa so ravne strehe lahko izvedene iz 
bitumenskih membran ali pločevine. 
Morda je najpomembnejši razlog v 
hitrejši izvedbi (prosto položene z ali 
brez mehanskega pritrjevanja), ki je 
še posebej opazna pri izvedbi večjih 
industrijskih hal, manjši porabi suro
vin (so tanjše in lažje), zato so cenejše 
in enostavnejše za transportiranje, 
vgrajevanje brez odprtega plamena 
(ne povečujejo se količine izpustov 
toplogrednih plinov, kot je CO2) itd.
Za izvedbo ravnih streh se najpogo
steje vgrajujejo sintetične membra
ne na osnovi mehkega polivinilklori
da (PPVC) in fleksibilnega poliolefi
na (TPO/FPO). 
V čem se razlikujeta? V osnovi v ke
mični sestavi:
 ‐ membrane PPVC (Mapeplan) se
stavljajo polimerne verige polivinil
klorida z dodanimi mehčali (zato je 
membrana mehka), ki z leti delno 
izhlapevajo in lahko vplivajo na la
stnosti ter so omejeno paroprepu
stne (dihajo),

 ‐ membrane TPO/FPO (Mapeplan T) 
v večini sestavljajo polimeri poliole
fina (molekule sorodne PE – poli
etilen), zato so fleksibilne in s časom 
skoraj ne izgubljajo materiala in vo
lumna. Zato so tudi parozaporne 
(ne dihajo), trajnejše in bolj kemič
no odporne. 

Obema je skupna lastnost, da so to 
termoplasti, zato imajo možnost spa
janja s toplozračnim varjenjem (fizija 
molekul), in sicer pri različnih tem
peraturah (450 °C – PPVC, 350 °C – 
TPO/FPO) z veliko in opazno razliko 
– membrane TPO/FPO (Mapeplan T) 
se varijo brez dima!
Življenjska doba izpostavljenih mem
bran na osnovi PPVC je od 15 do 30 
let oz. od 30 do 50 let za membrane 
TPO/FPO (odvisno od debeline in iz
postavljenosti UVsvetlobi). V prime
ru zaščitenih membran z balastom 
ali npr. ozelenitvijo se življenjska doba 
membran bistveno podaljša. 
Sintetične membrane so lahko raz
ličnih debelin, najpogosteje od 1,5 do 
1,8 mm, za zelene strehe pa je zahte
vana minimalna debelina 1,8 mm in 
certifikat FLL. Prav tako so izdelane 
na različnih nosilcih zaradi specifičnih 
zahtev – steklena tkanina za balastne 
izvedbe z večjo razteznostjo in poliestr
ska mreža z manjšim raztez kom in viš
jimi nateznimi trdnostmi za mehansko 
pritrjene sisteme streh. Obstajajo tudi 
neke vrste hibridni tipi membran, ki so 
namenjeni obema vrstama izvedbe 
(pogosto na nemškem tržišču). 
Ker se membrani vgrajujeta vedno le 
enoplastno in je po navadi širina zva
ra, ki mora zagotavljati vodotesnost, 
med 2 cm (ročno varjenje) in 4 cm 
(strojno varjenje), je pravilna in stro
kovna vgradnja izredno pomembna. 
Zato vsi proizvajalci skrbijo za ustre
zno izobraževanje izvajalcev. Na zah
tevo opravljajo tudi dodatne nadzore 
med vgradnjo. 
Skupne prednosti in lastnosti mem
bran Mapeplan:
 ‐ trajnost,
 ‐ odlična UVodpornost,
 ‐ prilagojene specifičnim zahtevam, 
 ‐ lahko vgrajevanje,
 ‐ enostavno vzdrževanje,
 ‐ možnost recikliranja. 

Standard SIST EN 13707:2004: strehe

Enoslojna izvedba   za izpostavljene površine in balastne 
sisteme 

  za izpostavljene površine in balastne 
sisteme 

  za izpostavljene površine in balastne 
sisteme 

  za balastne – ozelenjene sisteme

Večslojna izvedba   zaključni sloj
 spodnji sloj

Koreninska zaščita

Minimalne zahteve za izvedbo hidroizolacij streh v odvisnosti od fleksibilnosti pri 
nizkih temperaturah

Enoslojna izvedba *EPB – 20 °C *PPB – 15 °C

Večslojna izvedba *EPB – 15 °C *PPB – 5 °C

Pri izvedbi balastnih streh je minimalna skupna debelina bitumenskih membran 7 mm  
(npr. 4 + 3 mm)!

*EPB – elastomerne polimerne membrane (585} 
*PPB – plastomerne polimerne membrane (APP}

Standard SIST EN 13970: parna zapora/ ovira

Parna ovira membrane z aluminijastim nosilcem in 
stekleno armaturo

TABELA 2: Minimalne zahteve navedene v standardih za bitumenske ravne strehe.
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ZELENE STREHE – ZAKAJ IN 
PREDNOSTI
Ker so zelene strehe zahtevnejše in 
dražje za izvedbo pa tudi za vzdrževa
nje, morajo obstajati razlogi, zakaj jih 
imeti, mar ne? Zagotovo je pomem
ben razlog zahteva po deležu zelenih 
površin, ki jih zdaj lahko nadomesti
mo tudi z zelenimi strehami. Prve 
študije o pozitivnem vplivu zelenih 
streh naj bi bile narejene že konec 19. 
stoletja v Nemčiji. 
Zelene strehe v grobem delimo na 
dva tipa: 
 ‐ ekstenzivne: strehe s substrati ter 
najpogosteje s sedumi in gomoljni
cami, ki potrebujejo manj vzdrževa
nja, a sta še vedno potrebna obča
sno gnojenje in zalivanje,

 ‐ intenzivne: strehe z intenzivnej
šo ozelenitvijo ali rastlinami (npr. 
vrtovi).

Pri projektiranju takih streh je treba 
upoštevati višjo lastno težo in višino, 
ki sta bistveno večji pri intenzivnih, 
kot tudi zahtevo, da so hidroizolacija 
in ostali materiali korozijsko obstojni, 
odporni na razvoj mikroorganizmov 
in preboj korenin (FLLtest za certifi
kat koreninske odpornosti). Morda ni
ste vedeli, da test za pridobitev tega 
certifikata traja kar 2 leti! Pri vgra

dnji sintetičnih membran Mapeplan 
je treba uporabiti tiste v debelini 
vsaj 1,8 mm in tiste z oznako B (npr. 
Mapeplan T B 18), saj so namenjene 
izvedbi balastnih streh in posledično 
odporne na razvoj mikroorganizmov 
in preboj korenin. 
Zakaj jih torej projektiramo in izdelu
jemo? Zato ker imajo te prednosti in 
lastnosti:
 ‐ ustvarjanje novih zelenih površin,
 ‐ ustvarjanje novih urbanih površin,
 ‐ znižanje temperature – pregrevanja,
 ‐ zmanjšanje emisij CO2 in prašnih 
delcev,

 ‐ lastna proizvodnja kisika,
 ‐ izboljšani toplotna in zvočna 
izolacija,

 ‐ upočasnjeno odtekanje meteornih 
vod,

 ‐ podaljšanje življenjske dobe hidro
izolacij. 

PROJEKTIRANJE IN IZVEDBA 
IZPOSTAVLJENIH – MEHANSKO 
PRITRJENIH STREH 

Ravne strehe, ki bodo narejene iz sin
tetičnih membran (npr. Mapeplan 
TM) brez balasta v obliki nasutja ali 
kot zgoraj omenjena zelena stre
ha, morajo biti mehansko pritrje
ne. Zakaj? Bitumenske membra
ne so po navadi polno varjene na 
površine in na ta način prilepljene. 
Sintetične membrane so prosto po
ložene, in zato se z mehanskim pri
trjevanjem prepreči premikanje in 
lezenje (npr. zaradi snega in ledu). 
Najpomembnejša stvar, zaradi česar 
morajo biti membrane mehansko 
pritrjene, pa je preprečevanje vetrne
ga srka. Ustrezen način pritrjevanja 
je odvisen od vrste nosilne konstruk
cije, debeline slojev (izbor pritrdil) in 
izračuna, ki ga mora pripraviti odgo

MNENJE STROKOVNJAKA

1   Nosilna konstrukcija (npr. armirano- 
-betonska plošča)

2    Bitumenski temeljni premaz (npr. 
Idroprimer)

3  Parna zapora (npr. Polyvap)
4  Toplotna izolacija
5    Sintetična membrana za izpostavljene 

strehe (npr. Mapeplan TM 18 Broof T1)
6   Mehansko pritrjevanje sintetične 

membrane na atiko (z npr. Mapeplan 
Metalbar profili)

7   Sistem fotovoltaičnih panelov na 
nosilni konstrukciji

SHEMA 4: Prerez nove strehe s toplotno 
izolacijo, sintetično membrano in foto-
voltaiko na strehi.

2

1

3

4

56

7

SLIKA 3: Zelena streha hotela na Lošinju – 
nasad dišavnic in pešpoti. Uporabljena je 
bila membrana MAPEPLAN T B. 

 3
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voren projektant, po navadi statik. 
Izračun se opravi skladno z evrokodi. 
Nanj vplivajo lokacija – vetrna cona 
(upoštevati je treba projektne hitro
sti vetra karte Slovenije), morfologija 
terena (po standardu CTE, ) ter višina 
in oblika objekta. Nato se izdela na
črt pritrjevanja, ki ga morajo krovci 
upoštevati pri izvedbi. Kot mehanski 
način se uporabljata točkovno pritrje
vanje ob vzdolžnem robu membran 
na mestu zvara ali pa vedno pogo
steje indukcijski sistem, ki omogoča 
poljubno postavitev pritrdil. 

OBDELAVA DETAJLOV
Vsaka streha se ali zaključuje ali pa 
priključuje na gradbeno konstrukci
jo. Zato je treba izvesti te zaključke z 
mehanskim pritrjevanjem ali varje
njem na ustrezne profile oz. plastifi
cirano pločevino v primeru uporabe 
sintetičnih membran. Vsaka streha 
mora imeti zagotovljeno odtekanje 
meteorne vode, ki se lahko prosto 
pretakajo v žlebove na koncih ali v 
primeru streh z atiko v točkovne od
toke. Poleg navedenih pa je danes že 
skoraj nenapisano pravilo, da imajo 
ravne strehe še kupole in so delno 
prekrite oz. lepše rečeno izkoriščene 
s paneli za ogrevanje vode ali foto
voltaiko, klimatskimi napravami itd. 
Zato je treba vse te preboje oz. nosil
ce ustrezno obdelati in zatesniti. Še 
posebej zahtevni so razgibani nosilci 
(L, I, H), ki se jih najpogosteje tesni z 
uporabo tekočih tesnilnih mas. 
Primer izvedbe tesnjenja Hnosilca s 
tekočo tesnilno maso POLYSEALANT.

ZAKLJUČEK 
Ravne strehe se pogosto uporabljajo, 
a kot je opisano v članku, se je treba 
zavedati določenih zahtev pri pro
jektiranju, vgradnji in vzdrževanju. 
V Mapeiu imamo veliko rešitev za 
izvedbo zanesljivih in trajnih ravnih 
streh. Med krovci, izolaterji in uporab
niki kroži tudi šala, da obstajata samo 
dve vrsti ravnih streh – tista, ki še ne 
zamaka, in tista, ki bo zamakala – a 
prepričani smo, da ni tako. V članku je 
težko predstaviti celotno širino izdel
kov kot tudi rešitev, ki vam jih lahko 
ponudimo. Zato priporočamo, da nas 
za vsa dodatna pojasnila in pomoč 
pokličete na telefon 01/786  50  54 
ali pa nam pošljete sporočilo na: 
 tehnika@mapei.si. 

Samo Mlinarič, Mapei, d. o. o. 

Nihanje temperature same membrane

SHEMA 5: Primerjava temperatur membrane v primeru izpostavljene in zelene strehe.

SHEMA 6: Delovanje vetra na streho.

SHEMA 7: Alternativni sistemi mehanskega pritrjevanja.

SHEMA 9: Primer izvedbe 
tesnjenja Hnosilca s tekočo 
tesnilno maso POLYSEALANT.

SHEMA 8: Strešni parapet.

Izpostavljena streha Zelena streha

Smer pihanja vetra.

Območje za atiko,  
kjer se ustvarjajo vrtinci.

Učinek srka na strešno membrano oz. oblogo.

1  Plastični okvir
2  Tesnilo
3  Lepilo
4   Preboj / element  

(npr. kovinski H profil)
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REFERENCE

Nov proizvodni objekt 
LTek v Šentjerneju 
V SODELOVANJU Z MAPEIEM IZVEDBA RAVNE STREHE IN PROŽNIH 
ZAKLJUČNIH TALNIH OBLOG 

V industrijski coni v Šentjerneju na 
Dolenjskem rastejo objekti kot gobe 
po dežju. Konec lanskega leta je bil 
dokončan nov LTekov proizvodni 
objekt. Gre za mednarodno uvelja
vljeno podjetje za razvoj in izdelavo 
kompleksnih, visokotehnoloških pro
izvodov. Zaradi potreb po povečanju 
zmogljivosti so se odločili za izgra
dnjo novega objekta, ki je deljen na 
proizvodni, skladiščni in poslovni del. 
Objekt je zasnovan kot montažni 
armiranobetonski, v kombinaciji z 
jekleno podkonstrukcijo s fasadnimi 
paneli. Streha je zasnovana kot ravna 
streha s trapezno pločevino, toplotno 
izolacijo iz mineralne volne, s strešno 
kritino s hidroizolacijsko folijo iz TPO. 

Mapei je s svojimi rešitvami in izdel
ki sodeloval tako pri izvedbi strehe 
kot tudi pri dokončanju notranjosti 
objekta, in sicer s sistemi za pripravo 
podlage ter polaganje prožnih za
ključnih talnih oblog. 

IZVEDBA RAVNE STREHE Z 
IZDELKI POLYGLASS
Na nosilne, strešne armiranobeton
ske nosilce je bila najprej položena in 
pritrjena trapezna pločevina. Sledila 
je vgradnja parne zapore, ki igra pri 

 1
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tovrstnih sistemih zelo pomembno 
vlogo. Izbor ustrezne parne zapore 
je odvisen predvsem od dveh dejav
nikov, in sicer: na kakšno podlago se 
bo zapora vgrajevala ter kakšna bo 
zaključna hidroizolacijska membra
na – strešna kritina. Na tem objektu 
je vgrajena samolepilna aluminijasta 
parna zapora MAPEPLAN EVO SK. 
Zaradi posebnega nanosa lepila na 
spodnji strani omogoča zelo eno
stavno in hitro izvedbo, takoj po vgra
dnji pa doseže zelo dober oprijem s 
podlago. 
Dela so se nadaljevala z vgradnjo to
plotne izolacije iz mineralne volne v 
dveh slojih v skupni debelini 25  cm. 
Vzporedno se je vgrajevala tudi hidro
izolacijska membrana na način, da je 
bila v primeru morebitnih padavin 

toplotna izolacije vedno zaščitena. Na 
objektu je vgrajena hidro izolacijska 
folija MAPEPLAN T M 18. Gre za sin
tetično strešno hidroizolacijsko folijo 
debeline 1,8 mm, proizvedeno na 
osnovi poliolefina TPO/FPO po po
stopku multiekstruzije iz izbranih 
surovin, ojačana s poliestrsko mreži
co. Na podlago je folija pritrjena po 
klasičnemu postopku z vijačenjem. 
Projekt za pritrjevanje, ki natančno 
določa, s kakšnimi vijaki in v kakšnih 
razmakih mora biti membrana pri
trjena, je pripravilo podjetje Epro. 
Zaradi edinstvene sestave površine 
hidroizolacijske membrane in njene 
bele barve je ta visoko refleksivna, 
odbija sončno svetlobo ter s tem zna
tno pripomore, da v poletnih mese
cih ne pride do pregrevanja objekta. 

VGRADNJA ELEKTROPREVODNIH 
TALNIH OBLOG PVC
Pred začetkom podopolagalskih del 
se je bilo treba prepričati o ustre
znosti podlage. Kot podlaga je bila 
narejena nova ABplošča z vgraje
nim talnim gretjem. Po izvedenem 
protokolu za zagon talnega gretja in 
ustreznih meritvah preostale vlage v 
podlagi so se na objektu začela po
dopolagalska dela. 
Celotna površina AB plošče je bila 
pred nadgradnjo prebrušena in 

TEHNIČNI PODATKI
Proizvodnji objekt, 
Šentjernej
Investitor: LTek, d. o. o., 
Šentjernej
Projektant: Spina Novo 
mesto, d. o. o.
Glavni izvajalec del: Flopin, 
d. o. o., Novo mesto 
Izvajalca opisanih del: 
  izvedba strehe: DM pro

jekti, d. o. o., 

  projekt za pritrjevanje HI 
folije: Epro, d. o. o. 

  talne obloge: Parketarstvo 
Novak, Novo mesto

Čas izvedbe: april–oktober 
2021
Mapeiev koordinator: 
Gregor Knez, i. g., Gregor 
Kokalj, i. g.

IZDELKI MAPEI
Priprava podlage: Primer G 
Conductive, Planiprep Fast 
Track
Lepljenje PVC obloge: 
Ultrabond Eco V4SP 
Conductive

IZDELKI POLYGLASS 
(podjetje Polyglass je del 
Skupine Mapei)
Kritina ravne stre
he: Mapeplan Evo SK, 
Mapeplan T M 18 

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

posesana. Lokalne nepravlinosti v 
podlagi so bile zapolnjene s hitro 
vezočo, tiksotropno cementno maso 
PLANIPREP FAST TRACK. 
Na ustrezno suho in očiščeno podla
go je bil z valjčkom nanesen akrilni 
temeljno sprijemni premaz v vodni 
disperziji PRIMER G CONDUCTIVO. 
Za prostore, ki bodo izpostavljeni vi
sokim obremenitvam, je bila za za
ključno talno oblogo izbrana elektro
prevodna PVCobloga v roli. Zaradi 
elektroprevodnosti te obloge je bil 
na posušen temeljni premaz nane
sen bakreni trak v obliki mreže, ki je 
bil priključen na ozemljitvene odvo
de. Na podlago je bila PVCobloga 
prilepljena z visokokakovostnim di
sperzijskim lepilom ULTRABOND 
ECO V4SP CONDUCTIVE. Talna po
vršina je bila ob robovih zaključena z 
robnimi trakovi, ki so bili prilepljeni z 
uporabo kontaktnega neoprenske
ga lepila ADESILEX VZ.

SLIKA 1: Na kovinsko podkonstrukcijo je 
bila vgrajena samolepilna aluminijasta par
na zapora MAPEPLAN EVO SK. 
SLIKA 2: Na parno zaporo je sledila vgra
dnja toplotne izolacije iz mineralne volne 
in hidroizolacijska membrana MAPEPLAN 
TM 18. Pričvrščena je bila po klasičnem, 
mehanskem postopku z namenskimi 
vijaki v osnovno konstrukcijo. 
SLIKA 3: Strojno varjenje stikov hidro
izolacijske membrane MAPELAN TM 18 z 
namenskim strojem.

 2  3

Izveste več
Mapeplan T M 18
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Cersaie 2022  
Inovacije in široka paleta barv
KAKOVOST, TEHNOLOGIJA IN ŠTEVILNE NOVOSTI ZA OKOLJU IN LJUDEM VSE 
BOLJ PRIJAZNO GRADBENIŠTVO

Po prekinitvi zaradi epidemije novega 
koronavirusa in dokaj neuspešni 
izvedbi leta 2021 se število 
obiskovalcev sejma Cersaie 
spet povečuje. Letos je 
sejem, ki je potekal v 
Bologni od 26. do 30. 
septembra, obiskalo več 
kot 90 000 ljudi, kar je za 
približno 50 odstotkov 
več kot lani. Podjetja so 
oživila vlaganja v sejemsko 
dejavnost, vse z namenom, 
da bi se srečala s svojimi 
partnerji in predstavila 
novosti. »Prepričan sem, 
da so se naložbe 624 
razstavljavcev na sejmu 
Cersaie 2022 kar najbolje 
obrestovale, saj je to sejem, 
ki je že potrdil svoj nacionalni 
in mednarodni pomen,« 
je dejal Giovanni Savorani, 
predsednik združenja 
Confindustria Ceramica. 
»Keramika še naprej povečuje svoj delež 

na mednarodnih trgih zaradi bistvenih 
značilnosti izdelka, kot so zdravje, higiena 

in obstojnost.«
Rdeča nit dogodka je 
bila trajnost italijanske 
keramike, zelo aktualno 
vprašanje, ki je bilo tudi 
v središču pozornosti 
Mapeieve predstavitve na 
sejmu. Nove izdelke so na 
dveh razstavnih prostorih 
prikazovali tudi prek 
praktičnih predstavitev. 
Novost, prvič prestavljena 
prav na tem sejmu, pa je 
tudi sporazum z družbo 
Panaria group o proizvodnji 
ogljično nevtralnih 
keramičnih talnih oblog. 
Med Mapeievimi novostmi 
so bili predstavljeni 
osvežena linija vodnih barv, 
tesnilna masa, izdelana 
brez uporabe fosilnih virov, 
razširjena linija izdelkov 

UltraCare ter izravnalniki in distančniki.

CERSAIE 2022 
V ŠTEVILKAH

624
RAZSTAVLJAJOČIH 
PODJETIJ

237
TUJIH 
RAZSTAVLJAVCEV

26
DRŽAV

91 296 
OBISKOVALCEV

O predstavljenih novostih 
na sejmu izveste več 

SEJMI
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Na glavnem razstavnem 
prostoru je Mapei predsta
vil svojo ponudbo za svet 
keramike in prikazal rešitve, 
ki se lahko uporabljajo v 
različnih okoljih.

Na drugem razstavnem 
prostoru je bila v ospredju 
praktična predstavitev, ki 
je polagalcem in drugim 
strokovnjakom omogočila 
neposredno spoznavanje 
Mapeievih rešitev.
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Izbira ustreznih materialov za trajno
stno gradnjo je danes ključnega po
mena, ne le zato, ker omogoča gra

dnjo stavb z majhnim 
vplivom na okolje, ki 
izpolnjujejo vse bolj 
razširjene in zahteva
ne standarde in cer
tifikate, temveč tudi 
zaradi obvladovanja 
stroškov (nižji stroški 
upravljanja stavb) in 

večje obstojnosti objektov, kar je še 
posebej pomembno pri infrastruk
turnih projektih ali javnih stavbah.
O tem sta govorila Marco Squinzi, 
izvršni direktor družbe Mapei, in 
Emilio Mussini, predsednik Skupine 
Panariagroup, ko sta na sejmu 

Cersaie predstavila skupni projekt 
obeh podjetij: prvi 100odstotno 
ogljično nevtralni sistem keramičnih 
talnih oblog, od materialov za vgra
dnjo do ploščic.
»Povezovanje Mapeia in Skupine 
Panariagroup ustvarja trajnost,« je 
dejal Marco Squinzi, »naša vsako
dnevna zaveza je, da s svojimi inova
cijami prispevamo k vse bolj trajno
stni gradbeni industriji v korist ljudi in 
planeta.«
Zaradi te zaveze danes skupaj s skupi
no Panariagroup predlagamo sistem 
polaganja, sestavljen iz ultra tankih 
keramičnih ploščic (na trgu so na vo
ljo pod blagovnimi znamkami Cotto 
d'Este, Lea Ceramiche in Panaria 
Ceramica), lepila KERAFLEX MAXI S1 

Povezovanje omogoča trajnostne rešitve
MAPEI IN PANARIAGROUP SKUPAJ PRI PROJEKTU PRVIH 100-ODSTOTNO 
OGLJIČNO NEVTRALNIH KERAMIČNIH TALNIH OBLOG

MUSSINI: Z 
ZDRUŽEVANJEM 
MOČI NA SVOJEM 
PODROČJU JE 
MOGOČE USTVARITI 
VELIKE STVARI

“

SQUINZI: NAŠA 
VSAKODNEVNA 
ZAVEZA JE, DA 
Z INOVACIJAMI 
PRISPEVAMO K VSE 
BOLJ TRAJNOSTNI 
GRADNJI V KORIST 
LJUDI IN PLANETA

“

Z LEVE: Mapeiev izvršni direktor Marco Squinzi in predsednik družbe Panariagroup 
Emilio Mussini.

SKUPAJ 
GRADIMO 

ODGOVORNO

SEJMI
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ZERO in fugirne mase ULTRACOLOR 
PLUS, ki skupaj omogočajo izvedbo 
ogljično nevtralnih zaključnih oblog.
Predlagane rešitve Mapei so trajno
stne: proizvodnja CO2, ki se sprošča 
v njihovem celotnem življenjskem 
ciklu, izmerjena z metodologijo LCA 
(Life Cycle Assessment) in potrjena 
z deklaracijo EPD (Environmental 
Product Declaration), se dejansko v 
celoti izravna. Skupina Panariagroup 
od leta 2004 vlaga v razvoj velikih, 
zelo tankih plošč, katerih proizvodnja 
se glede izpustov toplogrednih pli
nov v okviru projekta Think Zero (Misli 
ničelno) zdaj v celoti kompenzira.
Squinzi in Mussini pojasnjujeta, da ne 
gre za komercialni sporazum, tem
več za povabilo celotni dobavni veri
gi, naj odgovorneje izbira in prispeva 
k ekološkemu prehodu, saj se zave
data, da je gradbeni sektor danes 
odgovoren za 36 odstotkov svetovne 
porabe energije. »Naša skupna želja 
je,« poudarja Mussini, »da ekosiste
me usmerimo k bolj inovativnim in 
trajnostnim poslovnim modelom in 
prav z združevanjem moči na naših 
specifičnih področjih je mogoče na
rediti velike stvari in razvijati projekte, 
ki bodo močno vplivali na trge.«
Osredotočenost na celotno dobavno 
verigo se odraža tudi v novih pobu
dah za usposabljanje: od leta 2023 
bo Mapei Academy v sodelovanju 
s Skupino Panariagroup organizi
ral posebne delavnice o trajnostnih 
gradbenih sistemih.

Povezovanje omogoča trajnostne rešitve

Laboratoriji za raziskave in razvoj družbe Mapei imajo že več kot 10 let 
na voljo orodje in strokovno znanje za izračun okoljskih vplivov izdelkov 
v njihovem življenjskem ciklu. Takrat je bila metodologija LCA (Life Cycle 
Assessment, analiza življenjskega cikla) še predmet razprav in večini ne
znana. O ogljičnem odtisu izdelkov se je že govorilo, vendar praksa na
vajanja količine CO2, povezane s proizvodnjo določenega potrošniškega 
blaga, še ni bila razširjena.
Zaradi dogodkov v zadnjih nekaj letih pa se je tem vprašanjem namenjalo 
vedno več pozornosti – kot je znano, so emisije toplogrednih plinov (izra
žene v kg CO2 ekvivalenta) odgovorne za podnebne spremembe, ki jih 
dramatično doživljamo.
Točno pred desetimi leti je Mapei na pobudo Roberta Leonija (upokojeni vod
ja Mapeievega oddelka za varnost do leta 2015 in ustanovitelj naše skupine 
za trajnostni razvoj) začel kompenzirati emisije CO2, povezane s proizvodnjo 
enega najbolje prodajanih Mapeievih lepil za keramične ploščice, KERAFLEX 
MAXI S1, in tako zagotovil, da to lepilo nima nobenega vpliva na podnebne 
spremembe. Izdelek se je nato preimenoval v KERAFLEX MAXI S1 ZERO: 
Maxi performance, Zero impact (maksimalna zmogljivost, ničelni vpliv).
Zdaj je praksa kompenzacije zelo razširjena, na voljo je namreč veliko 
kompenziranih potrošniških izdelkov, pred desetimi leti pa sta intuicija 
Roberta Leonija in zaupanje vodstva družbe Mapei ustvarila KERAFLEX 
MAXI S1 ZERO, prvo kompenzirano lepilo za keramične ploščice z ničel
nim vplivom na podnebne spremembe. Kompenzacija izdelka (znana 
tudi kot carbon offset, ogljična izravnava) vključuje izravnavo preostalih 
izpustov CO2 s financiranjem projektov na področju podnebja in trajno
stnega razvoja in z nakupom certificiranih emisijskih kreditov. Projekti, ki 
jih izbiramo, prinašajo družbene, gospodar
ske in okoljske koristi na območju, kjer se 
razvijajo, in so vedno certificirani v skladu 
z mednarodnimi standardi.
Seveda se ne ustavimo pri izravnavi. Naši 
laboratoriji za raziskave in razvoj namreč 
preučujejo izdelke visoke kakovosti in ob
stojnosti, vendar z manjšim vplivom 
na okolje, s čimer zmanjšujejo kvote 
CO2, povezane z izdelkom v njegovem 
življenjskem ciklu.
Od letošnjega leta pa se tudi emisi
je CO2 za fugirno maso ULTRACOLOR 
PLUS v celoti izravnavajo s projektom 
hidroelektrarne v Indoneziji.

VODILNI ŽE DESET LET
LETA 2012 JE NASTAL KERAFLEX MAXI S1 ZERO, 
PRVO LEPILO ZA KERAMIČNE PLOŠČICE Z 
NIČELNIM VPLIVOM NA PODNEBNE SPREMEMBE

Vodja skupine za okoljsko trajnost podjetja

Mikaela Decio
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Kako ocenjujete keramični sektor, 
ki ga trenutno pesti energetska 
kriza?
Keramični sektor se že od začetka 
osemdesetih let prejšnjega stoletja 
odlikuje po svoji iniciativnosti in na
gnjenosti k inovacijam na področju 
zelenih vprašanj. Že dolgo išče nav
dih za posebno učinkovite ukrepe na 
področju okoljskih vprašanj, ki lah
ko združujejo trajnostno uspešnost 
s konkurenčnostjo. Dovolj je, da se 
spomnimo na primer na projekte, ki 
jih je v devetdesetih letih prejšnjega 
stoletja izvajalo »keramično okrožje« 
Sassuolo za razvoj okoljskih certifi
katov Emas in Ecolabel, h katerim je 
prispevala tudi moja univerza in ki so 
številnim podjetjem, tudi malim in 
srednje velikim, omogočili razvoj spre
tnosti in orodij za nenehno izboljševa
nje okoljske učinkovitosti proizvodnih 
obratov in izdelkov. Glede na ener
getsko požrešne procese je danes 
celoten sektor nedvomno eden tistih, 
ki so najbolj pod pritiskom zaradi na
raščajočih stroškov energije, ki so ena 
od glavnih komponent proizvodnih 
stroškov na tem področju. Menim, da 
je ta kriza, ki je bila vsekakor nepriča
kovana, po eni strani prizadela pod
jetja, ki niso nepripravljena in že leta 
vlagajo v učinkovitost in varčevanje 
z energijo, torej so sposobna vzdržati 
pretrese, če so ti začasni in ne struk
turni. Po drugi strani pa mislim, da bo 
ta že ničkolikokratni pritisk na oskrbo 
z energijo dodatna spodbuda za na
daljnji kvalitativni preskok, ki bo mor
da še bolj pospešil uresničevanje ciljev 

Krožno  
gospodarstvo,  
dobra izbira za gradbeništvo
POTROŠNIKI VSE BOLJ PODPIRAJO PODNEBJU PRIJAZNE NAKUPE – TREND 
NARAŠČA

Evropa si je zadala ambiciozen cilj 
– do leta 2050 doseči podnebno 
nevtralnost. Ali ta pobuda spre
minja tudi občutljivost pri vsako
dnevnih odločitvah potrošnikov? 
V preteklosti ni bilo nujno, da se je 
občutljivost za okoljska vprašanja in 
zlasti podnebne spremembe, ki so jo 
zabeležile številne raziskave, odrazi
la v doslednih odločitvah in vedenju 
državljanov, ko so »stopili v čevlje« 
potrošnika. Pojav okoljskih težav, 
povezanih z ravnanjem posamezni
kov (pomislite na izredne razmere 
v prometu ali ravnanje z odpadki v 

številnih mestih), je spodbudil proces 
»samoozaveščanja« državljanov, ki 
je povzročil precejšnjo spremembo 
potrošniških navad. Številne študi
je kažejo, da se je zgodil kvalitativni 
preskok, zaradi katerega so državlja
ni v celoti izrazili svojo občutljivost 
in ozaveščenost z nakupnimi ukrepi, 
usmerjenimi v nagrajevanje zelenih 
ali do podnebja prijaznih izdelkov. Zdi 
se, da je ta trend nepovraten in da se 
bo v prihodnosti še okrepil.

Tudi na gradbenem področju se 
uveljavlja nov pristop, ki je bolj po
zoren na okoljsko trajnost stavb. 

oskrbe iz obnovljivih virov, uporabo re
cikliranih materialov z vidika krožnega 
gospodarstva in zapiranje vodnih kro
gov – vsi ukrepi, ki lahko neposredno 
ali posredno olajšajo porabo energije.

Kako vidite prihodnost gradbe
ništva? Ali menite, da je mogoče 
ohraniti cilje podnebne nevtralno
sti v razmerah energetske krize?
V gradbeništvu, tako kot v številnih 
drugih panogah, bo doseganje ciljev 
podnebne nevtralnosti žal upoča
snjeno zaradi krize pri oskrbi (ne le z 
energijo, temveč tudi s surovinami). 
Pot bo bolj zapletena, razpoložljivi 
vzvodi pa bodo morda manj učin
koviti. Eden od primerov je vpliv na 
naložbene zmogljivosti podjetij zara
di zvišanja stroškov. Vendar pa naj bi 
to odtehtala zajetna sredstva, ki jih 
bodo evropski in nacionalni progra
mi za okrevanje in odpornost dali na 
voljo podjetjem, usmerjenim v zelene 
in trajnostne naložbe. Če bodo zna
la izkoristiti to priložnost, bodo lah
ko vsaj delno nadomestila težave, ki 
jih je povzročila kriza. Menim, da se 
bodo morala prizadevanja podjetij 
osredotočiti na področja trajnosti, ki 
so znanilci možnega povečanja učin
kovitosti in prihranka stroškov. Pri 
tem imam v mislih predvsem zgoraj 
omenjena področja krožnega gospo
darstva in na splošno produktivnost 
naravnih virov. Z osredotočanjem 
svojih trajnostnih strategij na ukre
pe, ki povečujejo delež sekundarnih 
surovin, uporabljenih v mešanicah, 
povečujejo uporabo regeneriranih ali 

Težave, ki jih 
povzroča energetska 
kriza, je mogoče 
nadomestiti z ukrepi 
za boj proti podnebnim 
spremembam.

“

Fabio Iraldo
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Krožno  
gospodarstvo,  
dobra izbira za gradbeništvo

Visoka šola za napredne študije 
Sant’Anna, Pisa

recikliranih pomožnih materialov in 
s tem zmanjšujejo uporabo snovi, ki 
lahko zmanjšajo možnosti predelave 
in recikliranja keramičnih materialov 
ob koncu njihovega življenjskega cikla 
itd. Ti ukrepi ne zahtevajo prevelikih 
tehnoloških naložb, predvsem pa lah
ko omogočijo doseganje ekonomske 
učinkovitosti in želenih prihrankov. Po 
drugi strani pa je na gradbenem trgu, 
tako vmesnem kot končnem, mogo
če jasno zaznati nastanek pogojev, ki 
lahko nagradijo podjetja, najbolj zave
zana okoljski trajnosti, boju proti pod
nebnim spremembam in krožnemu 
gospodarstvu. Javni razpisi za gradnje 
in dela namreč vse pogosteje vključu
jejo merila, ki so usmerjena v nagraje
vanje trajnostnih rešitev; velika pod
jetja, ki delujejo kot glavni izvajalci za 
gradnjo velikih in malih objektov, od 
svoje dobavne verige vse pogosteje 
zahtevajo okoljska in socialna jamstva 
za dobavljene izdelke in delovno silo, 
končni potrošniki, tj. tisti, ki kupujejo 
hiše, in strokovnjaki, ki jim pomagajo 
(arhitekti, geodeti itd.), pa so vse bolj 
občutljivi in usposobljeni za ta vpra
šanja, zato so pripravljeni izbirati tako, 
da dajejo prednost podjetjem, ki lah
ko ponudijo trajnostno usmerjene 
rešitve.

Lepe in 
funkcionalne 
površine  
z izdelki UltraCare
RAZŠIRJENA LINIJA IZDELKOV ZA ČIŠČENJE, 
VZDRŽEVANJE IN ZAŠČITO 

Linija UltraCare je bila predstavlje
na na sejmu Cersaie 2021 in je od 
takrat razširjena. Katere so zadnje 
novosti?
Lani smo na sejmu Cersaie predsta
vili prve izdelke te linije: devet čistil, ki 
se jim je letos spomladi pridružilo še 
sedem zaščitnih sredstev in dodatni 
izdelek. Letos smo na sejmu predsta
vili dve čistili (ULTRACARE MOULD 
REMOVER za odstranjevanje plesni 
in ULTRACARE GROUT CLEANER za 
čiščenje epoksidnih in cementnih 
fug), zaščitno sredstvo (ULTRACARE 
ANTI MOULD PROTECTOR za pre
prečevanje nastanka plesni) in do
datni izdelek (ULTRACARE SMOOTH 
SILICONE za končno obdelavo sili
konskih tesnilnih mas). Vsi novi izdel
ki iz te linije so na voljo v 0,75litrskih 
razpršilnikih. 

Ali je linija zdaj dokončana?
Zdaj je v ponudbi 21 izdelkov. Pri
pravljamo še druge, ki bodo predsta
vljeni leta 2023.

Za kakšne namene je bila linija 
zasnovana?
To so izdelki, namenjeni čiščenju, 
vzdrževanju in zaščiti površin, s ciljem 
ohraniti njihovo funkcionalnost in le
poto. Linija UltraCare je idealen za 
poslovne, industrijske in stanovanj
ske objekte, in sicer za nove in obno
vljene površine. Izdelki za običajno, 
izredno in globinsko čiščenje ob za
ključku vgradnje, izdelki za prepreče
vanje madežev in poživitev, čistila in 
zaščitna sredstva. Izdelki UltraCare 
delujejo učinkovito in varno ter ohra

njajo lepoto površin ali jim povrnejo 
prvotne lastnosti. So vsestransko 
uporabni. Zasnovani so za polagalce, 
čistilne servise in končne uporabnike.

Kje so na voljo izdelki UltraCare?
Linija UltraCare je naprodaj pri proda
jalcih izdelkov Mapei. Za promocijo je 
bilo izdelano tudi posebno razstavno 
stojalo, ki izdelke na prodajnem me
stu lepo predstavi in omogoča lažjo 
izbiro pravega glede na posebne 
zahteve in potrebe.

Enrico Geronimi

Vodja oddelka za fugirne mase in linijo 
UltraCare
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Mapecoat ACT Matt. Katera so področja uporabe 
teh izdelkov?
Linija Mapecoat ACT je družina izdelkov z izjemnimi 
lastnostmi glede pranja in odstranjevanja madežev 
ter odpornosti proti plesni, virusom in bakterijam. Ta 
družina je bila razvita v dveh ločenih izdelkih, enem 
za sanitarna okolja in drugem za živilska okolja, oba z 
ustreznimi certifikati v skladu z veljavno zakonodajo 
in protokolom HACCP. Menili smo, da bi bilo koristno 
združiti obe formulaciji v en izdelek, da bi trgovcem na 
drobno pomagali pri zmanjševanju zalog. Hkrati smo 
se odzvali na povpraševanje po izdelku, ki bi bil bolj ne
prozoren od prvotne satenaste različice. Tako smo ob 
različici Satin ponudili novo različico Matt s podobnimi 
tehničnimi lastnostmi.

Kakšno pozornost ste namenili vprašanju trajnosti 
na ravni izdelka in embalaže?
Pri snovanju izdelkov smo se odločili, da ne bomo upo
rabljali sestavin, ki so nevarne za okolje in zdravje ljudi, 
ohranili pa smo visoko učinkovitost kljub vse strožji za
konodaji. Barve so bile zasnovane tako, da zmanjšuje
jo izpust hlapnih organskih spojin (HOS), saj dosegajo 
najvišji razred A+ francoske klasifikacije, ki zagotavlja 
dobro kakovost zraka tako za izvajalca kot končnega 
uporabnika.
Poleg tega so bili okoljski vplivi naših izdelkov izračuna
ni z uporabo metodologije LCA (Life Cycle Assessment), 
da bi oblikovali vse bolj trajnostne vodne barve. Vplivi 
so navedeni v okoljskih deklaracijah izdelkov (EPD), ne
odvisno certificiranih okoljskih dokumentih.

Notranje vodne 
barve: prenovljena 
linija izdelkov
NA TRGU NOVI IZDELKI IN 
PAKIRANJA Z BOLJ TRAJNOSTNIMI 
FORMULACIJAMI IN EMBALAŽO

Stefano Deri

Vodja oddelka za linijo zaključnih izdelkov

Katere so značilnosti in močne točke novih izdelkov 
Dursilite Igea in Dursilite Gypsos?
Novi izdelki so povezani s trendi na trgu in izpolnjujejo 
zahteve naročnikov. Na eni strani potreba po izdelkih, ki 
preprečujejo nastanek plesni, na drugi strani pa potre
ba po rešitvah za suhomontažne gradnje, ki postajajo 
vse pomembnejše. Oba izdelka vsebujeta sestavino, ki 
preprečuje nastanek plesni na stenah, kar je vse bolj 
potrebno v sodobnih ali obnovljenih stavbah z okni, ki 
povzročajo toplotne mostove. Visoka učinkovitost so
dobnih okenskih okvirjev namreč zmanjšuje izmenjavo 
zraka z zunanjostjo, zaradi česar se v stanovanju nabira 
vodna para in na stenah nastaja plesen. Zaradi poveča
ne prisotnosti ljudi v stanovanjih (delo od doma) se prav 
tako povečuje nastajanje vodne pare. Tako DURSILITE 
IGEA kot GYPSOS vsebujeta tehnologijo BioBlock®, ki 
jo je razvil Mapei in učinkovito preprečuje te neželene 
učinke ter ohranja steno čisto veliko dlje. Ob sistemih 
suhomontažne gradnje je razširjena uporaba mavčno
kartonskih plošč in izdelek DURSILITE GYPSOS je bil 
zasnovan za preprostejši nanos na te plošče. Ima veli
ko pokrivno moč in v številnih primerih podlago bar
vamo neposredno, brez posebne priprave. Pri izdelkih 
GYPSOS je mogoče s sistemom barvanja ColorMap® 
tudi reproducirati vse kolekcije barv Mapei in oblikovati 
personalizirane barvne odtenke.

Komu je namenjeno novo litrsko pakiranje?
Omejena količina omogoča barvne poskuse brez pre
velikih stroškov in predvsem brez nepotrebnega tro
šenja materiala. Drugi razlog pa je dekorativne narave: 
majhno pakiranje omogoča ustvarjanje prijetnih učin
kov v prostoru z nizanjem različnih barv ali odtenkov. Z 
barvanjem površin, kot so niše ali stene, dosežemo zelo 
prijetne učinke, prednost majhnega pakiranja pa je rav
no v tem, da lahko nabavimo le tolikšno količino barve, 
kot jo potrebujemo za svoj projekt.

Tudi pri pokrivnih barvah Mapecoat ACT je ne
kaj novega, saj sta na voljo Mapecoat ACT Satin in 
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Tesnilna masa z  
majhnim vplivom na okolje
PROIZVODNJA IZ CERTIFICIRANIH OBNOVLJIVIH VIROV IN EMBALAŽA IZ 
RECIKLIRANE PLASTIKE: ZNAČILNOSTI IZDELKA MAPESIL AC ECO

Trajnostna izbira torej tudi glede pakiranja. Katera vr
sta kartuše je bila izbrana?
Embalaža za tesnilno maso je po navadi izdelana za en
kratno uporabo iz plastike HDPE (polietilen visoke gosto
te), ki tehta približno 20 gramov.
Že več let spodbujamo naše dobavitelje za plastično em
balažo, ki bi bila alternativa tradicionalni, kjer se uporablja 
samo nova plastika.
Prvi rezultat je bil zmanjšanje količine uporabljene nove 
plastike ob ohranjanju enakih funkcionalnih lastnosti kar
tuše. Za njeno proizvodnjo je bilo uporabljenih do 50 od
stotkov reciklirane plastike.
Ko smo v zadnjih mesecih od naših dobaviteljev dobi
li zagotovila o zadostnih količinah za Skupino Mapei, se 
nam je zdelo primerno združiti ti dve okoljski prednosti 
– tesnilno maso, proizvedeno brez uporabe fosilnih virov 
in pakirano v kartušo iz reciklirane plastike. Kombinacija 
obojega omogoča kar 25odstotno zmanjšanje izpustov 
CO2 v ozračje v primerjavi s tradicionalno silikonsko tesnil
no maso, pakirano v kartuši iz nove plastike.

Kakšne so zmogljivosti mase Mapesil AC Eco v primer
javi s klasično Mapesil AC?
Fizikalnomehanske lastnosti nove tesnilne mase MAPE
SIL AC ECO so enake lastnostim mase MAPESIL AC, či
ste acetatna silikonske tesnilne mase brez topil, ki so jo 
uporabniki po vsem svetu uporabljali za izdelavo elastič
nih zatesnitev stikov in priključkov v notranjih prostorih in 
zunaj. 

Fabio Guerrini

Vodja oddelka za tesnilne mase in elastična lepila

Mapei je na sejmu Cersaie predstavil Mapesil AC Eco. 
Kako ste prišli do elastične tesnilne mase, proizvede
ne brez uporabe fosilnih surovin?
Zavedamo se, da vsa človekova dejanja vplivajo na okolje 
in da naravni viri niso neomejeno razpoložljivi. Mapei s te
snilno maso MAPESIL AC ECO nadaljuje svojo pot razvoja 
in proizvodnje trajnostnih izdelkov.
Tesnilne mase za gradbeništvo so zelo razširjeni izdelki, ki 
se uporabljajo na vseh trgih, zato je bila z vidika zmanjše
vanja vpliva svojih izdelkov na okolje proizvodnja silikon
ske tesnilne mase brez uporabe fosilnih virov in pakiranje 
v reciklirano embalažo za družbo Mapei naravna evolu
cijska pot.
Pri proizvodnji izdelka MAPESIL AC ECO se ne uporabljajo 
surovine fosilnega izvora, temveč certificirani obnovljivi 
viri.
Družba Mapei se je tudi odločila, da bo to proizvodno teh
nologijo predstavila trgu šele, ko jo bo mogoče združiti z 
drugim pomembnim elementom okoljske trajnosti: em
balažo iz reciklirane plastike.
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PREDSTAVLJAMO IZDELKE

Epoksidna fugirna masa – 
kdaj, kje in zakaj
V praksi se pogosto porajajo vpraša
nja, zakaj je treba oz. čemu je bolje 
uporabiti epoksidno fugirno maso in 
ne cementno. V 50. številki revije Svet 
Mapei smo predstavili novo fugirno 
maso KERAPOXY EASY DESIGN, kjer 
smo opisali njene lastnosti, prednosti 
in tipične primere uporabe. V nada
ljevanju bomo, da bo odločitev pri 
izboru čim lažja, odgovorili na nekaj 
najpogostejših vprašanj glede na
membnosti posameznih epoksidnih 
fugirnih mas. 

RAZLIKA MED EPOKSIDNIMI IN 
CEMENTNIMI FUGIRNIMI MASAMI
V osnovi se razlikujejo v svoji sesta
vi – vezivu. Cementne fugirne mase 
so sestavljene iz cementa kot vezi
va, polnila, pigmentov in polimernih 
dodatkov. Cementno vezivo je lahko 
na osnovi cementa portland, kjer je 
vezava običajna, ali pa na osnovi alu
minatnih cementov s hitrejšo vezavo. 
Cementne fugirne mase so na voljo 
v prašni obliki. Pred vgradnjo jih je 
treba zamešati z ustrezno količino 
zmesne vode in vgraditi. Čiščenje se 
začne šele po začetku vezave, kar je 
po navadi po 20 pa vse do 60 minu

tah. Na čas vezanja močno vplivata 
vpojnost podlage oz. keramičnih 
ploščic in temperatura. Čiščenje je 
treba opraviti z gobami ali filci, tako 
da se površina ne spira s preveliko ko
ličino vode, in sicer zato, da ne pride 
do poglobitve fug ali celo njihovega 
razbarvanja. 
Epoksidne fugirne mase so vedno 
sestavljene iz najmanj dveh kompo
nent: obarvane epoksidne smole s 
polnili in druge komponente – trdil
ca. Pred vgradnjo je treba obe kom
ponenti zmešati med seboj. Nato 
se površine zafugirajo in za razliko 
od cementnih fugirnih mas se pri 
epoksidnih začne s čiščenjem takoj. 
Čiščenje zahteva doslednost, saj je 
treba povsem odstraniti vse ostanke 
fugiranja. Pri tem je treba uporabiti 
večjo količino čiste vode, umazano 
pa ustrezno odstraniti s površine. 
Starejše generacije epoksidnih smol 
so zahtevale izvedbo čiščenja s topili 
(npr. alkoholi), zadnje generacije pa 
so na vodni osnovi, zato je čiščenje 
možno z vodo in ustreznimi gobami. 
Pri večjih površinah je za hitrejše in 
lažje čiščenje priporočljivo uporabiti 
čistilne filce.

PREDNOSTI EPOKSIDNE FUGIRNE 
MASE
Zakaj bi uporabili epoksidno maso 
namesto cementne? »Ker je boljša,« 
se glasi enostaven odgovor. Za upo
rabnike prostorov je zelo pomembna 
prednost epoksidnih fug v primerjavi 
s cementnimi zaradi lažjega čiščenja 
oz. vzdrževanja. Površina fug je zapr
ta, zato nečistoče, tudi tiste tekoče oz. 
raztopljene v vodi, ne prodirajo vanjo 
in po čiščenju na njih ne ostanejo vi
dni madeži omak, vina, kave …
Videz fug je pri epoksidnih fugirnih 
masah vedno enak, pa naj bodo suhe 
ali mokre, medtem ko je pri cemen
tnih fugah takoj viden temnejši od
tenek, kadar so te mokre. Prav tako 
je pri epoksidnih fugah zagotovljena 
dolgotrajna obstojnost barve, saj na 
njo ne vplivajo zunanji dejavniki, kot 
so npr. vpojnost podlage, količina 
zmesne vode in način pranja. 

KJE IN ZAKAJ NAJ BI BILE 
VGRAJENE? 
Na splošno se epoksidne fugirne 
mase imenujejo tudi »na kislino« 
odporne. Dejansko so bolj kemično 
odporne kot cementne (omejene so 
na vrednosti pH nad 4), predvsem v 
primerjavi z odpornostjo na kisline. 
Kljub temu je seveda vedno treba 
preveriti dejansko odpornost za do
ločeno kemično obremenitev. 
Epoksidne fuge imajo površinsko za
prto strukturo za vse nečistoče, torej 
tudi za mikrobe, ki si zato ne more
jo ustvariti pogojev za rast in razvoj. 

Glavne prednosti za končnega uporabnika in projektanta/arhitekta:
 ‐ fina, gladka in zaprta površina,
 ‐ nevpojna površina, kemična odpornost, enostavno čiščenje in vzdrževanje, 
 ‐ enakomerna in dolgotrajno obstojna barva,
 ‐ tudi za najbolj zahtevne izvedbe: stanovanjske ali javne površine, plavalne 
bazene in velnes centre, kuhinje, prostore za pripravo/predelavo hrane …
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mesno-predelovalna 
industrija

Takšne fuge so bakteriostatične, kar 
potrjujejo tudi preizkusi in izdana 
poročila. 
Zaradi vseh omenjenih prednosti so 
epoksidne fugirne mase idealne za 
vgradnjo v farmaciji, predelavi in pri
pravi hrane, stanovanjih, še posebej 
za kuhinjske pulte, kopalnice … 
V javnih kuhinjah (vrtci, šole, gostin
ski obrati …) sta zahtevana t. i. sistem 
HACCP sledljivosti in sanitarna neo
porečnost površin. Zaradi pogoste
ga čiščenja s kislinskimi in bazičnimi 
čistili ter dezinfekcijskimi sredstvi je 
izbira epoksidne fugirne mase nujna. 
Cementne fugirne mase na kisline 
niso odporne. Pri fugiranju površin v 
mesnopredelovalnih obratih, kjer so 
stalno prisotne živalske maščobe in 
oleinska kislina v kombinaciji s poviša
nimi temperaturami pranja, pa je treba 
izbrati namenske epoksidne fugirne 
mase (kot je KERAPOXY IEG). Tudi ne
katere termalne vode so agresivne za 
cementno vezivo, še posebej v kombi
naciji s sredstvi za obdelavo v plavalnih 
bazenih, zato je v teh primerih vgra
dnja epoksidnih fugirnih mas obvezna. 
Kakorkoli, epoksidne fugirne imajo 
veliko prednosti, seveda pa se lah
ko uporabljajo tudi tam, kjer bi sicer 
zadoščala cementna fugirna masa. 
Dodajo namreč lepši videz, večjo var
nost in s tem višjo vrednost površin, 
prostorov ali objektov. 

ALI JE VGRADNJA 
ZAHTEVNEJŠA?
Epoksidne fugirne mase novih ge
neracij združujejo povišano kemič

no odpornost klasičnih epoksidnih 
izdelkov in lažje vgrajevanje, primer
ljivo z vgradnjo cementnih fugirnih 
mas. Nekoč je bila minimalno po
trebna širina fug vsaj 3 mm ali več. 
Razvoj in posledično lažja vgradnja 
zdaj omogočata izvedbo fugiranja 
tudi zelo ozkih fug. Epoksidne fugir
ne mase se zato lahko uporabijo tudi 
za fugiranje steklenih mozaikov, ki 
imajo fuge široke od 1,5 do 2,0 mm. 
Časovno je vgradnja izvedljiva v istih 
okvirih kot pri fugiranju s cementno 
maso. 

KAKO ZANESLJIVO ODSTRANITI 
OSTANKE?
Lahko se zgodi, da po zaključenem 
čiščenju epoksidne fugirne mase 
na površini še vedno ostane tanči
ca. Če se čiščenje izvaja v treh dneh 
po fugiranju, se za odstranjevanje 
uporabi ULTRACARE KERAPOXY 
CLEANER. Trdovratnejše in popol
noma zvezane ostanke mase (tan
čico) pa se lahko odstrani z uporabo 
ULTRACARE EPOXY OFF GELom. V 
obeh primerih je treba čistilo pustiti 
delovati vsaj 5–20 minut, uporabi
ti čistilni filc in na koncu površino 
oprati s čisto vodo. Ob upošteva
nju navodil fugirna masa ne bo 
poškodovana. 

KDAJ ODSVETUJEMO UPORABO 
TEH MAS? 
Zaradi slabše odpornosti na UVžarke 
(svetli odtenki lahko porumenijo), viš
jega modula elastičnosti in parote
snosti uporabo epoksidnih fugirnih 

mas odsvetujemo na balkonih in 
terasah s sistemom polnega leplje
nja na tesnilne sisteme. Pri kemično 
zelo obremenjenih površinah je treba 
pozornost nameniti njihovi omejeno 
trajni odpornosti na agresivna topila, 
kot so aceton, toluol, ksilol, ksilen in 
podobno.

MAJHNA INVESTICIJA S 
ŠTEVILNIMI PREDNOSTMI 
Epoksidne fugirne mase so v prime
rih posebnih kemičnih ali sanitarnih 
zahtev edina prava izbira. V zadnjem 
obdobju so tudi epoksidne fugirne 
mase na voljo v zelo širokem nabo
ru barv. To je še posebej pomembno 
pri stanovanjskih objektih, kjer sta 
estetika oz. zunanji videz zelo po
membna, poleg teh pa še trajnost 
in barvna obstojnost, odpornost fug 
ter enostavno vzdrževanje. Poraba 
fugirnih mas je zaradi vse večjih for
matov keramičnih ploščic manjša, 
zato tudi cena ne bi smela biti ra
zlog, da ne bi izkoristili vseh predno
sti teh mas. 
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:
 ‐ enostavno čiščenje,
 ‐ vedno enotna barva,
 ‐ za fuge širine od 1 do 15 mm,
 ‐ fina, gladka in zaprta površina,
 ‐ brez krčenja – posledično tudi 
brez razpok. 

PRIPOROČLJIVE EPOKSIDNE FUGIRNE MASE
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REFERENCE

Rekonstrukcija 
vrtca Trnovo 
v Ljubljani

Vrtec Trnovo je v istoimenskem pre
delu Ljubljane – Trnovem. Sestavljen 
je iz treh enot. Celovita sanacija je 
bila izvedena v enoti Kolezijska, ki je 
na neki način srce vrtca Trnovo, saj 
so v njej upravni prostori, centralna 
kuhinja in devet oddelkov za otroke 
od drugega do šestega leta starosti. 
Ta enota je umeščena med osnov
no šolo Trnovo, Trnovsko cerkev, 
Plečnikovo hišo in Center slovanskih 
kultur France Prešeren. Za zagota
vljanje boljših pogojev tako zaposle
nih kot tudi otrok so se na Mestni 
občini Ljubljana odločili, da jo celo
vito prenovijo. Energetska prenova 
je obsegala zamenjavo stavbnega 
pohištva, strehe in obnovo pročelja, 
vključno s toplotno izolacijo ter za
menjavo sistemov za ogrevanje in 
hlajenje objekta.

PRENOVA SANITARNIH 
PROSTOROV IN KUHINJE
Oddelki za otroke imajo skupne ali 
ločene sanitarne prostore. Pred le
pljenjem keramičnih ploščic prijetnih 
pastelnih barv so podlago premazali 
s temeljnim premazom PRIMER G, 
kar je zagotovilo boljši oprijem, poe
notilo vpojnost podlage in povezalo 
manjše ostanke prahu. 
Kuhinja je prostor s površinami, ki 
so predvsem zaradi čiščenja pogo
sto mokre, zato je bilo treba izvesti 
tesnjenje vseh površin. S ciljem čim 
krajšega roka izvedbe je bila izbrana 
hidroizolacija MAPELASTIC TURBO. 
Izvedba obeh nanosov v skupni de
belini 2 mm je bila možna v istem 
dnevu, lepljenje zaključne obloge 
pa že naslednji dan. V prvi nanos 
sta bila vgrajena tudi tesnilni trak 

MAPEBAND EASY in steklena mreži
ca iz alkalno odpornih steklenih vla
ken MAPENET 150. 
Lepljenje keramičnih ploščic je bilo 
tako v sanitarnih prostorih kot tudi v 
kuhinji izvedeno z lepilom KERAFLEX. 
Za fugiranje je bila uporabljena masa 
ULTRACOLOR PLUS, ki zaradi vgraje
ne tehnologije BioBlock® zmanjšuje 
razvoj mikroorganizmov. Vsi vogalni 
stiki in zaključki so bili zatesnjeni s 
čistim acetatnim silikonom MAPESIL 
AC, ki ima povišano odpornost na 
razvoj mikroorganizmov. Manjši del 
sanitarij na območju tušev je bil še 
dodatno zatesnjen s tesnilno malto 
MAPELASTIC TURBO.

NOVO PROČELJE ZA BOLJŠO 
TOPLOTNO IZOLACIJO
Pročelje objekta je bilo predhodno 
obdano s fasadno opeko in v projek
tu sanacije je bil prav tako predvidena 
ohranitev tega videza. Zaradi zahteve 
po bistveno boljši toplotni izolativno
sti pročelnega ovoja je bilo izvedeno 
novo kontaktno pročelje z vgrajeno 
toplotno izolacijo na osnovi mine
ralnih vlaken. Nosilni sloj  debeline 
približno 5–6 mm iz namenskega 
lepila je bil ojačan z alkalno odporno 
mrežico in dodatno sidran (9 kos/m²) 
v betonsko steno. Po zorenju je bil na
nesen premaz PRIMER G. Za imitaci
jo opečnega pročelja so bile izbrane 
ploščice klinker velikosti 240 x 71 mm. 

OB CELOVITI REKONSTRUKCIJI ENOTE KOLEZIJSKA 
SO ZA VGRADNJO KERAMIČNIH PLOŠČIC 
UPORABILI IZDELKE MAPEI 

 1  2
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Lepljenje teh plošč je bilo izvedeno 
z visoko zmogljivim in prilagodlji
vim cementnim lepilom KERAFLEX 

EXTRA S1. Za zapolnitev reg med 
posameznimi opekami je bila upo
rabljena fugirna masa ULTRACOLOR 
PLUS, ki vsebuje dodatke za manjše 
vpijanje vode in ne povzroča izcve
tanja. Dilatacije so zapolnili z nev
tralnim silikonskim kitom MAPESIL 
LM, ki ima povišano odpornost na 
razvoj mikroorganizmov, kar pa je še 
pomembneje – nase veže bistveno 
manj prahu. 

PRENOVLJENI PROSTORI 
Rešitve Mapei so bile le majhen, 
a vseeno pomemben delček mo
zaika v celotni prenovi objekta. 
Verjamemo, da bo v obnovljenih pro
storih lažje uresničevati hvalevredna 
načela, ki so povzeta v sloganu vrtca 
Trnovo: videni, slišani, spoštovani, saj 
vrtec v novi podobi omogoča boljše 
pogoje za bivanje ter prispeva k do
bremu ozračju in pozitivni energiji za
poslenih in seveda predvsem – otrok. 

KERAFLEX EXTRA S1

Trenutno edinstveno Mapeievo 
visoko zmogljivo in prilagodljivo 
cementno lepilo s podaljšanim od
prtim časom, saj z različno količino 
zmesne vode dobimo dve različni, a 
certificirani lepili. Pri pripravi lepila 
s 7 litri vode dobimo tiksotropno 
lepilo razreda S1 C2TE, ki je idealno 
za nanose na stenske površine brez 
lezenja. Pri pripravi z 8 litri vode pa 
dobimo pastozno lepilo razreda S1 
C2E, ki je idealno za lepljenje talnih 
in bolj obremenjenih površin, saj 
bolj omoči hrbtišče ploščice. Name
njeno je lepljenju na zunanjih in no
tranjih, talnih in stenskih površinah 
vseh vrst in velikosti keramičnih 
ploščic in na vlago 
neobčutljivih izdel
kov iz kamna. Na 
voljo je v sivi in beli 
barvi ter primerno 
tudi za lepljenje 
na podlage z 
vgrajenim talnim 
gretjem. 

TEHNIČNI PODATKI
Vrtec Trnovo, enota 
Kolezijska, Ljubljana 
Investitor: Mestna občina 
Ljubljana in Petrol, d. d.
Glavni izvajalec del: GV, d. o. o.
Odgovorni vodja del: Uroš 
Husić, i. g.
Projektant: Arhitekti 
Dobrin, d. o. o.

Odgovorni projektant: 
Miha Dobrin, u. d. i. a.
Nadzor: DVG gradnje d.o.o., 
Vladimir Hutinec, i. g. 
Čas izvedbe opisanih del: 
julij–avgust 2021
Mapeiev distributer: 
Obnova trgovina, d. o. o.
Mapeiev koordinator: 
Gregor Kokalj, i. g.

IZDELKI MAPEI
Tesnjenje: Mapeband 
Easy, Mapelastic Turbo, 
Mapenet 150
Lepljenje in fugiranje ke
ramičnh ploščic: Primer G, 
Keraflex, Ultracolor Plus, 
Mapesil AC
Lepljenje in fugiranje klinker 
ploščic na fasadi: Keraflex 

Extra S1, Ultracolor Plus, 
Mapesil LM

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

SLIKA 1: Izvedba tesnjenja v kuhinji, vgra
dnja MAPEBAND EASY tesnilnih trakov.
SLIKA 2: Izvedba fugiranja s fugirno maso 
ULTRACOLOR PLUS.
SLIKA 3: Lepljenje klinker plošic na proče
lju z lepilom KERAFLEX EXTRA S1.
SLIKA 4: Zaključeno pročelje, obloženo s 
ploščicami klinker.

 4
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Vgradnja keramičnih oblog na pročelja omogoča izvedbo 
visoke estetske in dekorativne vrednosti, vendar od pro
jektanta in izvajalca zahteva številne previdnostne ukrepe 
in pristope, ki so potrebni za doseganje trajnega in zane
sljivega rezultata z vidika varnosti.

Če govorimo o podlagi, kako jo je treba pripraviti pred 
vgradnjo obloge?
Podlago je treba pripraviti v skladu z italijanskim standar
dom UNI 114931, kar pri vgradnji pročelnih plošč zaradi 
specifične rabe vključuje tudi vprašanje varnosti in zah
teva kar največjo previdnost in strogo upoštevanje nave
denih zahtev. Podlaga, na katero bomo polagali plošče, 
mora ob vgradnji izpolnjevati vse zahteve, ki so obširno 
opisane v standardu, te pa so:
 ‐ suhost in zrelost,
 ‐ kompaktnost,
 ‐ površinska trdnost,
 ‐ dimenzijska stabilnost,
 ‐ površinska zaključna obdelava,
 ‐ vlaga,
 ‐ odsotnost onesnaževalcev.

Glede na to, da so pročelja zunanje stenske obloge, za ka
tere je značilna velika navpična razteznost (višina več kot 
3 metre), in ob upoštevanju bodisi varnostnih tveganj, po
vezanih z odstopanjem elementov, bodisi velikih napeto
sti, ki jih povzročajo termohigrometrične spremembe, so 
pri taki vgradnji zahtevani dodatni varnostni ukrepi, med 
katerimi je najpomembnejši ta, da mora podlaga izka
zovati natezno trdnost in oprijem s podložnim slojem, ki 
nista manjša od 1 N/mm2. Ta zahteva je v skladu s poseb
nimi lastnostmi, ki jih morajo imeti tudi cementna lepila 
za vgradnjo keramičnih ploščic na pročelja. Po standardu 
SIST EN 12004 morajo spadati v razred C2 in izpolnjevati 
enake parametre.

Eni glavnih dejavnikov, ki jih morajo upoštevati pro
jektanti, so napetosti med podlago in keramično 
oblogo zaradi temperaturnih nihanj. Katere lastnosti 
mora imeti lepilo, da se ploščice zaradi teh napetosti 
ne odlepijo?
Poleg že omenjenih zahtev podlage imata ključno vlogo 
dva parametra, in sicer prisotnost fug in dilatacij ter upo
raba zelo deformabilnih lepil, kar je povezano z njihovim 
modulom elastičnosti. Cilj je čim bolj zmanjšati modul 
elastičnosti celotne keramične obloge, ki mora biti spo
sobna premostiti napetosti, ki jim bo zaradi termohigro

Vgradnja 
keramičnih 
plošč na 
pročelja

ZAHTEVE, NASVETI 
IN REŠITVE ZA 
VGRADNJO OBLOG 
VISOKE ESTETSKE 
VREDNOSTI

VPRAŠANJA 
IN ODGOVORI

Enrico Geronimi 
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metričnih nihanj in običajnih obremenitev (vibracij, nihanj 
itd.) neizogibno izpostavljena. Zato pri uporabi cementnih 
lepil (razred C2 v skladu s standardom SIST EN 12004) pri
poročamo uporabo lepil z razredom deformabilnosti S1 
ali S2. Sposobnost lepil, da blažijo napetosti med pod
lago in oblogo, ki jim bo ta izpostavljena med uporabo, 
zmanjšuje tveganje, da bi te napetosti povzročile odlepi
tev ploščic ali zlom obloge. Ob tem so seveda ključnega 
pomena tudi fuge in pravilno razporejeni ter ustrezno za
tesnjeni stiki.
Tehnika dvojnega nanašanja lepila, se pravi na podlago 
in na ploščico, je na splošno predpisana pri projektih, kjer 
sta kompaktnost lepilnega spoja in odsotnost votlih mest 
ključna dejavnika. To je s konvencionalno tehniko enojne
ga nanašanja lepila težko doseči. Na pročeljih je pri plo
ščicah s stranico, ki je večja od 30 cm, predpisan dvojni 
nanos, da bi zagotovili popolno zapolnitev in kar najbo
lje izkoristili lastnosti uporabljenih izdelkov, katerih zmo
gljivost je sorazmerna z uporabljeno površino. Vendar je 
enak nanos priporočljiv tudi za manjše formate. Poleg 
tega mora projektant pri ploščicah s stranico, večjo od 
30 cm, oceniti, ali je treba predpisati tudi uporabo ustre
znega mehanskega pritrjevanja (npr. jeklenih kavljev, 
pritrjenih v podlago), ob upoštevanju posebnih pogojev 
izpostavljenosti, kakovosti podlage in vzorca polaganja 
(dimenzije fug, mreža elastičnih stikov itd.).

Katere ploščice so za pročelje najprimernejše?
Ploščice z visoko odbojnostjo. Sončna odbojnost je la
stnost materiala, da odbija sončno sevanje. Svetle barve, 
zlasti bela, imajo visoko odbojnost sevanja sonca, in zato 
zmanjšujejo kopičenje toplote, kar neposredno soraz
merno vpliva na zmanjšanje napetosti zaradi koeficienta 
linearnega toplotnega raztezanja. Kot vrsta ploščic so pri
mernejše tiste z nizko vpojnostjo in visoko mehansko tr
dnostjo, kot so ploščice iz porcelaniziranega gresa (razred 
BIa, vpojnost vode od 0 do 0,5 %). Gre za ploščice, žgane 
pri temperaturi od najmanj 1180 °C do največ 1250 °C, pri 
katerih visoka temperatura žganja in izbrana glina omo
gočata veliko odpornost končnega izdelka in praktično 
nično vpojnosti vode. Glavne značilnosti so trdota, od
pornost proti zmrzali, odpornost proti kemikalijam in ne

prepustnost. Zaradi svojih zmogljivosti in lastnosti, tako 
tehničnih kot estetskih, je porcelaniziran gres primeren 
tako za notranjo kot zunanjo uporabo, in sicer tako za jav
no kot stanovanjsko gradnjo. Danes je porcelaniziran gres 
najnaprednejša vrsta keramičnega materiala in obsega 
približno 80 % italijanske proizvodnje. Pomemben je tudi 
format, saj je prednost manjših ploščic v tem, da zagota
vljajo manjšo togost celotne obložene površine.

Kaj predlaga Mapei za stike in fuge?
Vsi naši izdelki za fugiranje so primerni za zapolnjevanje 
fug na pročeljih. Zmogljivost fugirnih mas mora ustre
zati veljavnim predpisom glede njihove razvrstitve. Kot 
primer lahko navedemo fugirno maso ULTRACOLOR 
PLUS, ki je vodilna med Mapeievimi cementnimi fugir
nimi masami. Je visoko zmogljiv, s polimeri modificiran 
izdelek za fugiranje v širini do 20 mm ter s pospešenim 
strjevanjem in sušenjem. Masa je vodoodbojna s tehno
logijo DropEffect® in odporna proti plesni s tehnologijo 
BioBlock®. Sodi v razred CG2WA v skladu s standardom 
SIST EN 13888. Na voljo je v 40 barvah, zagotavlja barvno 
stabilnost in enakomernost, kratek čakalni čas za čiščenje 
in preprosto zaključno obdelavo. Poleg tega zagotavlja 
mehansko trdnost, odlično odpornost proti obrabi, ciklom 
zmrzovanja in tajanja ter odlično obstojnost in odpornost 
proti UVžarkom. Ima tudi oznako EC1 PLUS v skladu s sis
temom klasifikacije EMICODE, ki ga je izdalo združenje 
GEV. Izdelki Mapei imajo zelo nizke emisije hlapnih organ
skih spojin, zato so varni za zdravje tistih, ki jih vgrajujejo, 
in tistih, ki živijo v okolju, v katerem se uporabljajo.

Katera Mapeieva lepila so najprimernejša za tovrstno 
uporabo?
Za vgradnjo na pročelja je mogoče uporabiti številne 
Mapeieve izdelke, ki jih je treba izbrati glede na dejanske 
projektne zahteve in pogoje vgradnje. Lepila KERAFLEX 
MAXI S1, ULTRALITE S2, KERABOND+ISOLASTIC in 
ELASTORAPID predstavljajo ustrezne rešitve, ki v večini 
primerov izpolnjujejo predpisane zahteve.

Mapeieva tehnična služba, vodja oddelka za podlage in linijo 
Ultracare

Nekdanja de
stilarna Zedda 
Piras, Cagliari.
Na pročelje so 
bile položene 

keramične 
plošče.
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Svetovno prvenstvo v 
kolesarstvu: šport in še 
veliko več

Mapei je dolgoletni sponzor Med
narodne kolesarske zveze za cestne 
preizkušnje na svetovnih prven
stvih. Letos je prvenstvo potekalo v 
Wollongongu, obalnem mestu na 
jugovzhodu Avstralije, v zvezni državi 
Novi Južni Wales. Mapei je sponzor 
od leta 2008, ko se je blagovna znam
ka pojavila na svetovnem prvenstvu 
v ciklo krosu v Trevisu in na cesti v 
Vareseju. Povezava z UCI temelji na 
skupnih vrednotah, ki so značilne za 
kolesarstvo in so neločljivo povezane 
z DNKjem podjetja: predanost, tim
sko delo in vztrajnost pri soočanju z 
novimi izzivi.

BLAGOVNA ZNAMKA MAPEI JE 
OBKROŽILA SVET
Svetovno prvenstvo v cestnem kole

sarstvu so kot po navadi spremljale 
televizijske postaje po vsem svetu. 
V Evropi ga je poleg državnih televi
zij predvajal tudi Eurosport. Logotip 
Mapei v Wollongongu smo lahko 
videli na transparentih, zastavah, 
podelitvenem odru, pri intervjujih 
ter na ozadjih ob poteku novinar
skih konferenc, v brošurah in sporo
čilih za javnost. Originalni kolesarski 
dres zgodovinske ekipe Mapei je za 
ljubitelje kolesarstva nepogrešljiv. V 
Wollongongu je bilo mogoče videti 
navijače v dresih ekipe Mapei, ki je 

tekmovala v poznih devetdesetih le
tih prejšnjega stoletja in v prvih letih 
novega tisočletja. 
Mapei je organiziral sprejem svojih 
gostov v le 250 metrov od ciljne črte 
oddaljenem prostoru, poimenova
nem Hospitality Mapei. Tja je vsak 
dan prišlo okoli 150 partnerjev in pri
jateljev družbe Mapei, ki so si lahko 
ogledali dirko in spremljali kolesarje 
na zadnjem spustu proti cilju. Dobili 
so tudi majico svetovnega prvaka z 
logotipom podjetja Mapei, glavnega 
partnerja dogodka. Gostje so imeli 

V Wollongongu je na zmagoval-
nem odru stalo več športnikov, ki 
so leta 2022 opravili testiranja ali 
uporabljali druge storitve podjetja 
Mapei Sport. Ellen Van Dijk, nizo-
zemska dobitnica zlate medalje v 
elitni kategoriji za posamični kro-
nometer, je letos opravila testiranja, 
pri katerih so ji pomagali Andrea 
Morelli in drugi s sodelavci družbe 
Mapei Sport. »Za Ellen Van Dijk,« 

NOSILCI MEDALJ S PODPORO MAPEI SPORT
pravi Morelli, ki je v središču Olgiate 
Olona odgovoren za vzdržljivostne 
športe, »smo testiranja opravili tudi 
na stezi.« Prav tako dela teste pri 
Mapei Sport Elisa Longo Borghini, 
srebrna v mešanem kronometru. 
Longo Borghinijeva in Van Dijkova 
pripadata moštvu Trek Segafredo. 
V dveh dirkah mlajših mladink, vo-
žnji na čas in cestni dirki je zmaga-
la Britanka Zoe Backstedt. »Zanjo,« 

poudarja Morelli, »smo optimizi-
rali postavitev kolesa za vožnjo na 
čas.« Tudi Čeh Mathias Vacek, ki je 
bil drugi na cestni dirki do 23 let, 
je pred svetovnim prvenstvom pri 
Mapei Sportu uporabil storitve za 
nastavitve kolesa. Od januarja bo 
Vacek profesionalec pri ekipi Trek 
Segafredo, zato bo njegovo sode-
lovanje s podjetjem Mapei Sport še 
bolj močno.

MAPEI JE ŽE 15 LET 
GLAVNI PARTNER 
MEDNARODNE 
KOLESARSKE ZVEZE 
(UCI) ZA CESTNE DIRKE, 
TOKRAT V AVSTRALIJI. 
SPONZOR BO TUDI V 
LETU 2023.
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možnost vstopa v VIP Lounge UCI, od 
koder se je razprostiral neprekinjeni 
pogled na dirko. Vsi so sodelovali z 
velikim navdušenjem in bili zelo za
dovoljni z izkušnjo v različnih oblikah: 
z obiski v zakulisju, možnostjo vožnje 
z avtomobili za dirkalno karavano 
in udeležbo na VIPvožnji s sprem
stvom, kolesarskem izletu po progi za 
vožnjo na čas in cestni dirki, ki sta ga v 
imenu organizacije Wollongong 2022 
vodila Carly Maloney in Franco Barila.

CADEL EVANS V MAPEIEVEM 
PROSTORU ZA GOSTE
Cadel Evans je bil vsak dan v 
Mapeievem prostoru za goste, kjer je 
prisotne zabaval s komentarji o po
teku dirk in spominskim fotografira
njem. V Avstraliji v mestu Katherine 
rojeni Cadel je med letoma 2001 in 
2015 dirkal profesionalno in dosegel 
42 zmag, med katerimi je bilo veliko 
pomembnih. Leta 2002 je tekmo
val za ekipo MapeiQuick Step in 
osvojil etapno zmago na dirki Tour 
Down Under, eno na Uniqua Classic 
in posamični kronometer na igrah 
Commonwealtha. Evans je rožnato 
majico nosil tudi na Giru d'Italia leta 
2002, čeprav le en dan. Leta 2009 je 
v Mendrisiu zmagal na svetovnem 
prvenstvu, tudi po zaslugi treningov 
pod vodstvom trenerja Alda Sassija. 
Leta 2011 je Evans zmagal tudi na naj
prestižnejši etapni dirki na svetu, na 
Tour de France. V svoji poklicni karieri 
je vedno opravljal teste in načrtovane 
treninge v športnem središču Mapei. 
Povezava z družbo Mapei se je v mi

nulih letih nadaljevala tudi s spon
zorstvom dirke Cadel Evans Ocean 
Race.

LETA 2023 VSI NA ŠKOTSKO
Sponzorsko sodelovanje družbe 
Mapei z Mednarodno kolesarsko zve
zo se bo nadaljevalo. Prihodnje leto 
bomo lahko Mapei v vlogi sponzorja 
spremljali v Glasgowu in drugih kra
jih po Škotski, kjer bodo od 3. do 13. 
avgusta 2023 dirke za mavričasto 
majico v vseh kolesarskih disciplinah.

Letos junija je potekala že 28. 
Dirka po Sloveniji. Skupni zma
govalec dirke je ostal isti – Tadej 
Pogačar. Zagotovo gre za enega 
izmed najbolj obiskanih športnih 
dogodkov v Sloveniji, ki so mu 
svoj programski čas in prostor na
menili najpomembnejši slovenski 
in tuji mediji, gledalci in navijači 
pa preplavili družbena omrežja s 
svojimi objavami. Vse to dokazuje, 
da je kolesarstvo eden najbolj pri
ljubljenih športov pri nas, Slovenci 
smo resnično kolesarski narod. 
Del tega izjemnega dogodka je bil 
že drugo leto zapored tudi Mapei, 
ki je v vlogi sponzorja pomagal 
pri njegovi izvedbi. Verjamemo, 
da bomo to uspešno partnersko 
zgodbo pisali skupaj tudi v nasle
dnjih letih. 

DIRKA PO SLOVENIJI

LEVO: Stopničke za tekmovalce ekipnega 
kronometra. Levo Italija, drugouvrščena, 
v prvi vrsti Elisa Longo Borghini, Elena 
Cecchini, Vittoria Guazzini in v drugi Matteo 
Sobrero, Edoardo Affini in Filippo Ganna.
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Športni 
veterani: 
nasvet 
nutricionista

Še pred nekaj leti je bilo težko najti športnega veterana 
(49–60 let), ki bi bil sposoben vrhunskih športnih dosež
kov. Danes številni športnikiveterani trenirajo z zavzeto
stjo, strastjo in požrtvovalnostjo in tudi radi tekmujejo. 
Obstajajo pa tudi taki, ki jih tekmovanje ne zanima pose
bej, tekmujejo le sami s seboj, vendar so kljub temu spo
sobni doseči dobre rezultate. Žal nekateri od njih menijo, 
da zanje nutricionistika ni tako pomembna. »Zrel sem in 
izkušen, dobro se prehranjujem, zato mi ni treba upora
bljati posebnih prehranskih tehnik.« Žal ni tako. Poglejmo, 
zakaj.

ANABOLNA ODPORNOST
Prvi razlog, zakaj uživamo beljakovine, je, da spodbujamo 
in podpiramo izgradnjo lastnih beljakovin, zlasti mišičnih 
beljakovin, športnik veteran pa ima pri tem težavo. Z leti 
se namreč sposobnost dobre uporabe beljakovin (tudi 
tistih, ki jih vsebujejo prehranski dodatki) postopoma 
zmanjšuje. To pomeni, da se učinkovitost zaužitih belja
kovin zmanjša, kar negativno vpliva na mišično maso. To 
izgubo imenujemo anabolna odpornost in ima različne 
vzroke:
 ‐ zmanjšana sposobnost prebave beljakovin in/ali ab
sorpcije aminokislin;

 ‐ povečana vsebnost aminokislin v črevesju in jetrih, zara
di česar se zmanjša njihov dotok v mišice;

 ‐ zmanjšana prekrvavitev mišic, kar povzroča zmanjšan 
dotok aminokislin;

 ‐ zmanjšana sposobnost mišic, da absorbirajo amino
kisline iz krvi;

 ‐ zmanjšana sposobnost aminokislin, ki so vstopile v mi
šice, da aktivirajo sintezo beljakovin. 

Težava je rešljiva. V prehrani potrebujemo beljakovine v 
ustrezni količini in kakovosti, ki so odlično razporejene 
med glavnimi obroki in prigrizki. Sliši se paradoksalno, 
vendar ima športnikveteran še večjo potrebo po belja
kovinah in njihovem popolnem uravnavanju kot 20letni 
športnik. Poleg tega pa, z izjemo bolezenskih stanj, kot je 
kronična ledvična bolezen, so vsi strahovi, da bi to lahko 

povzročilo zdravstvene težave, znanstveno neutemeljeni. 
Ravno nasprotno, dobro načrtovano in premišljeno pove
čanje vnosa beljakovin v prehrano pri ne ravno najmlajših 
osebah pomeni znatno podporo zdravju in tudi športni 
zmogljivosti.

HIDRACIJA IN NADZOR TEMPERATURE
Druga kritična točka je hidratacija. Med vadbo se kri pre
usmeri v mišice in tudi v kožo. Namen širjenja žil v koži je, 
da se toplota iz notranjosti telesa prenese na površje in se 
tako odvaja. Med vadbo se pri športnikihveteranih pre
tok krvi skozi kožo zmanjša za polovico v primerjavi s špor
tniki, starimi od 22 do 28 let. V vročih okoljih je to lahko 
težava. Poleg tega se z leti znojenje zmanjšuje in se med 
vadbo začne pozneje. In potenje je še pomembnejši me
hanizem izgube toplote. Nazadnje je tu še zmanjševanje 
žeje. To pomeni, da veteran pije manj kot mladenič. Vse 
to lahko neugodno vpliva na uravnavanje telesne tempe
rature med vadbo. Zato mora športnikveteran bolj paziti 
na hidratacijo.

VITAMIN B12, FOLNA KISLINA (VITAMIN B9) IN 
VITAMIN D
Vitamin B12 in folna kislina (znana tudi kot vitamin B9) 
imata ključno vlogo pri nastajanju rdečih krvničk in vsi 
športniki se zavedajo njunega pomena za športno zmo
gljivost. Z leti je vse bolj verjetno, da spremembe v želod
cu in njegovem delovanju zmanjšajo absorpcijo vitamina 
B12 in folne kisline. Zato pazite na njihovo pomanjkanje! 
Vitamin D pa ima poleg klasičnih in vedno temeljnih de
javnosti pri presnovi kalcija in ohranjanju kostnega tkiva 
tudi pomembno vlogo pri zaščiti imunskega sistema. 
Aktivna oblika vitamina D nastaja v koži pod vplivom 
sonca. S staranjem se zmanjša sposobnost kože, da pro
izvaja aktiven vitamin D. Tako je pri športnikihveteranih 
tveganje za pomanjkanje vitamina D večje kot pri mlajših 
športnikih.

Luca Mondazzi, vodja službe za nutricionistiko in dietetiko pri 
Mapei sport centru v Olgiate Olona (Varese)

ZAVZETOST ZA ŠPORT

ZMOTNO JE RAZMIŠLJANJE, DA »SEM ZREL IN IZKUŠEN, DOBRO SE 
PREHRANJUJEM, NE POTREBUJEM POSEBNIH PREHRANSKIH TEHNIK«

Prehranski pregled pri zdravniku Luci Mondazziju.

40   SM št. 51/2022



MAPEI IN VSE JE OK.
www.mapei.si

EPOKSIDNE FUGIRNE MASE
Odporne na umazanijo in plesen,  

za lažje čiščenje in vzdrževanje ter popoln izgled

KERAPOXY EASY DESIGN, KERAPOXY CQ, KERAPOXY IEG

ZA ZDRAVO BIVALNO 
OKOLJE

ENOSTAVNA VGRADNJA NEVPOJNE FUGE ZA 
LAŽJE ČIŠČENJE

CERTIFICIRANA 
ODPORNOST 
NA RAZVOJ 

MIKROORGANIZMOV 
IN PLESNI

SKLADNO S 
STANDARDOM HACCP



Več na: mapei.si in mapei.com

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

TRAJNOSTNO prihodnost
    gradimo  skupaj.

MAPEI IN VSE JE OK.


