
Toplotne izgube v zgradbah nastajajo zaradi:

• prehoda toplote skozi obod zgradbe (transmisijske izgube),

• izmenjave zraka (konvekcijske izgube).

S smotrno prostorsko zasnovo zgradb, pasivnim izkori∏≠anjem
son≠ne energije  in dobro toplotno izolativnostjo obodnih
konstrukcij, ki jo omogo≠ajo sodobni toplotno izolacijski mate-
riali, lahko transmisijske izgube zmanj∏amo na minimum. Ob
tem se zaradi zvi∏anja temperature obodnih povr∏in pove≠a
tudi bivalno ugodje v prostoru. Toplotno izolacijski materiali,
vgrajeni na zunanji strani, pa pozitivno vplivajajo tudi na tra-
jnost nosilne konstrukcije.

Konvekcijske toplotne izgube pa lahko zmanj∏amo le do
dolo≠ene mere. Zaradi zdravstvenih in gradbenofizikalnih raz-
logov je v prostorih namre≠ nujna minimalna, 0,5 do 0,8 krat-
na izmenjava zraka na uro. Ta je potrebna tako zaradi dovoda
kisika in odvoda ogljikovega dioksida, radona ter drugih
∏kodljivih plinov, ki jih izlo≠ajo stanovalci, gradbeni materiali,
tla, oprema, gospodinjski aparati, ≠istila itd., kot tudi zaradi
odvoda zra≠ne vlage. Neustrezna kakovost zraka in prekomer-
na vlaga v prostoru neugodno vplivata na zdravje stanovalcev.
Vlaga lahko povzro≠i razvoj zidne plesni ter propadanje ome-
tov in drugih materialov.

Po drugi strani pa zaradi var≠evanja z energijo ∫elimo, da bi
bila izmenjava zraka ≠im manj∏a. Toplotne  izgube so namre≠
premosorazmerne koli≠ini izmenjanega zraka, ker moramo
dovedeni zrak ogreti na notranjo temperaturo. Poleg tega
lahko prevelika izmenjava zraka negativno vpliva tudi na
bivalno ugodje in zdravje stanovalcev. Pri ni∫ji temperaturi ali
pove≠ani hitrosti zraka namre≠ oddajamo preve≠ toplote, kar
ob≠utimo kot prepih. 

∞e torej ∫elimo zagotoviti ustrezne bivalne pogoje in hkrati
var≠evati z energijo, mora biti izmenjava zraka optimalna. To
lahko dose∫emo le s kontroliranim prezra≠evanjem, ki je lahko
naravno ali prisilno. Pri naravnem prezra≠evanju se zrak
izmenjuje skozi okna, zra≠nike in ventilacijske kanale. Pri
prisilnem prezra≠evanju pa zrak izsesavamo ali vpihavamo s
pomo≠jo mehanskih naprav. Ob tem mora biti  nekontrolirana
izmenjava zraka skozi razne stike in razpoke na obodu
zgradbe ≠im manj∏a. 

Stike med gradbenimi elementi tesnimo z najrazli≠nej∏imi
materiali. Izbira je odvisna predvsem od namembnosti, ∏irine
ter oblike rege in lastnosti materiala, kot je npr. elasti≠nost,
odpornost na razne kemi≠ne in fizikalne vplive, na≠in vgraje-
vanja, trajnost, cena itd.. Poleg zrakotesnosti pa morajo tesnila
ponavadi opravljati ∏e druge funkcije, kot npr. za∏≠ito pred
vdorom vode, vlage, hrupa, pra∏nih delcev itd. 

TESNJENJE OKEN IN VRAT

Pri klasi≠nih zidanih zgradbah, ki pri nas prevladujejo, odpade
najve≠ji dele∫ stikov na okna in vrata. Pri oknih in vratih so
kriti≠ne predvsem pripire, to so stiki med okenskim krilom in
okvirjem. Poleg pripir imamo pri oknih ∏e stike med okvirjem
in zidom, ki jih bomo obravnavali v naslednjem poglavju, in
stike med zasteklitvijo in krilom (skica 1).

Skica 1 

Zaradi ostre klime pri nas ∫e dolgo uporabljamo okna z dvojno
zasteklitvijo.πele zadnji dve desetletji izdelujejo okna s
tovarni∏ko vgrajenimi tesnili. V preteklosti so tesnila
nadome∏≠ale bomba∫ne blazine, ki so jih stanovalci pozimi
vstavili v prostor med notranjim in zunanjim okenskim krilom,
kar pa je bilo razmeroma neu≠inkovito. Sodobna okna imajo
eno do dve tesnili. Zrakotesnost zagotavlja ponavadi srednja
ali notranja pripira, zunanja pa prepre≠uje vdor vode (skica 1).
Tesnost okna pa ni odvisna samo od kakovosti tesnila, ampak
tudi od oblike pripire ter kakovosti okvirja, krila in okovja. 

Minimalne zahteve o zra≠ni propustnosti pripir so podane v
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standardu SIST 1018. Po tem standardu so okna po zahtevno-
sti, ki je odvisna od vi∏ine objekta, razdeljena v ∏tiri skupine.
Opozoriti velja, da je tesnost oken iz skupine A najslab∏a, iz
skupine C pa najbolj∏a. V skupino D so uvr∏≠ena okna, pri
katerih se zaradi pri≠akovanih izrednih razmer zahteve dolo≠i
posebej. 

Pri projektiranju zgradb po mo∫nosti te∫imo k temu, da se
dol∫ina pripir ≠im bolj zmanj∏a. To lahko dose∫emo tako, da
ob enaki skupni povr∏ini predvidimo ≠im manj∏e ∏tevilo oken
in ≠im ve≠ fiksno zastekljenih povr∏in.

Obstoje≠a okna moramo redno pregledovati in vzdr∫evati. Na
enostaven na≠in lahko tesnost pripir preizkusimo tako, da med
okvir in krilo vlo∫imo list papirja. ∞e ga pri zaprtem oknu z
lahkoto izvle≠emo, je tesnjenje nezadostno. Poskus ponovimo
na ve≠ mestih. Tesnila, ki so postala neu≠inkovita zaradi utru-
jenosti materiala, ali pa so po∏kodovana oziroma odtrgana,
lahko zamenjamo sami. Popravilo zvitih kril in zamenjavo
po∏kodovanega okovja moramo v ve≠ini primerov prepustiti
usposobljenemu izvajalcu. 

KAKO SE LOTIMO TESNJENJA STARIH OKEN?

Pri starej∏ih tipih oken, ki nimajo tovarni∏ko vgrajenih tesnil, je
tesnost po pravilu nezadostna. Ker imamo danes tudi na
na∏em tr∫i∏≠u dovolj kakovostnih materialov in usposobljenih
izvajalcev in ker se investicija povrne ∫e v nekaj letih, z vgrad-
njo tesnil ni smotrno odla∏ati.

Ko pri≠nemo razmi∏ljati o vgradnji tesnil, moramo najprej pre-
veriti, ali niso okna ∫e tako dotrajana, da bi jih bilo smotrneje
zamenjati. ∞e ocenimo, da bodo obnovljena okna lahko ∏e
nekaj let slu∫ila svojemu namenu, poskrbimo najprej za
potrebna mizarska popravila in za∏≠ito lesa. 

∞e ho≠emo, da bo tesnilo u≠inkovito in da se bodo okna hkrati
z lahkoto zapirala, moramo poznati velikost ∏pranj. Vedeti
moramo tudi, kako le-ta varira, npr. od zgornjega do spodnje-
ga roba okna. πirino ∏pranje najenostavneje dolo≠imo s
pomo≠jo plastelina, ki ga stisnemo med pripiro. 

IZBIRA TESNILA

Pripire starej∏ih lesenih oken lahko zatesnimo na dva na≠ina,
in sicer s samolepilnimi tesnili ali pa s tesnili, ki jih vstavimo v
na novo vrezan utor (skica 2). Bolj∏a je vsekakor re∏itev z
utorom, vendar moramo izvedbo prepustiti obrtniku.

Tesnila imajo obi≠ajno profil v obliki ≠rke O, P, V in K, lahko so
pravokotna, poznamo pa tudi D, U, PV in druge profile.
Materiali, iz katerih so tesnila izdelana, so razli≠ni, npr. silikon,
Q-LON, EPDM (eten-propen-dilen-monomer), PVC (polivinil-
klorid), penjeni poliuretan in drugi. Posebno pomembne last-
nosti materiala so elasti≠nost, odpornost na vremenske vplive:
vlago, vro≠ino, mraz, son≠ne ∫arke in barve, razna ≠istila ter
obi≠ajne mehani≠ne pritiske. 

Na splo∏no lahko re≠emo, da je silikonska guma najbolj∏a, saj
je zelo elasti≠na in ima dolgo ∫ivljenjsko dobo. Prednost
silikona je tudi v tem, da ga lahko prebarvamo. Dober je tudi

navadni ≠rni sinteti≠ni kav≠uk - EPDM. Nekoliko slab∏i je beli
EPDM. Penjeni EPDM kmalu izgubi elasti≠nost. Q-LON-ska tes-
nila zdru∫ujejo dobre lastnosti treh materialov. PVC trakovi so
izdelani iz polivinil-klorida, ki so mu dodani razli≠ni meh≠alci.
So manj trajni in manj elasti≠ni od tesnil iz silikona in
sinteti≠nega kav≠uka. Tesnila iz penjenega poliuretana so
najcenej∏a, vendar ne tesnijo dobro in niso trajna, zato naj bi
jih uporabljali le za za∏≠ito pred prahom.

Skica 2

NAMESTITEV TESNILA

Tesnila namestimo po celotni dol∫ini notranje pripire. Pri dvo-
jnih (∏katlastih) oknih zatesnimo samo notranja krila, pri veza-
nih oknih pa samo notranje pripire. To je zelo pomembno
zato, da topel in vla∫en zrak iz hi∏e ne pride v stik z zunanjim
steklom. Na hladnem steklu bi se namre≠ ohladil do te mere,
da bi se na povr∏ini nabrale vodne kapljice (kondenz). Stalna
prisotnost vlage bi ∏≠asoma privedla do gnitja okvira in krila.
Pripire na zunanjem oknu pri ∏katlastih oknih ter ∏pranje med
kriloma pri vezanih oknih zato lahko tesnimo le proti prahu, in
sicer s tesnili, ki prepu∏≠ajo vodno paro (npr. iz penjenega poli-
uretana).

Skica 3

∞e tesnila vgrajujemo v utore, le-te predhodno za∏≠itimo z
barvo. ∞e jih lepimo, moramo povr∏ino predhodno ustrezno
pripraviti. Z brusnim papirjem izravnamo neravnine in odstra-
nimo po∏kodovane premaze, nato pa s ≠istilnim bencinom
odstranimo prah in umazanijo. 

Vratne pripire tesnimo na enak na≠in kot okenske.πpranjo
med vratnimi krili in tlemi pa tesnimo s posebnimi krta≠nimi
profili, ki se prilagajajo neravninam v tleh (skica 3). Tak∏na tes-
nila so u≠inkovita in enostavna za vgradnjo.
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TESNJENJE REG MED GRADBENIMI ELEMENTI

Apno in cement sta bila v gradbeni∏tvu dolgo ≠asa glavna tes-
nilna in polnilna materiala. Z njima so tesnili najrazli≠nej∏e
rege in razpoke. To velja za toge stike ∏e danes. Rege, ki se
zaradi posedanja, razli≠nih stati≠nih obremenitev, tempera-
turnih sprememb itd. stalno ali samo ob≠asno kr≠ijo oziroma
∏irijo, pa v zadnjih desetletjih tesnimo predvsem z razli≠nimi
sinteti≠nimi materiali. Na za≠etku razvoja je bila ∫ivljenjska
doba teh materialov, ∏e zlasti ≠e so bili izpostavljeni son≠nim
∫arkom in temperaturnim spremembam, razmeroma kratka.
Danes imamo na voljo najrazli≠nej∏e tesnilne materiale, kot so
npr. polimerbitumen, poliizobutilen, akril, silikon, kav≠uk,
polisulfid, poliuretan, penjeni poliuretan itd. Lahko so plasti≠ni
ali elasti≠ni. Plasti≠ni se za razliko od elasti≠nih po obremenitvi
ne povrnejo v prvotno obliko. Poleg razli≠ne deformabilnosti,
trajnosti, oprijema na podlago, obstojnosti na temperaturne
spremembe, UV ∫arke, vodo in predvsem razli≠ne kemi≠ne
snovi, se tesnilni materiali zelo razlikujejo tudi glede na
zahtevnost in pogoje pri vgrajevanju ter glede na vpliv na
zdravje ljudi in na okolje. Izdelujejo jih v obliki tesnilnih mas,
profilov in trakov (skica 5). Ker je nenazadnje tudi njihova
cena zelo razli≠na, lahko re≠emo, da univerzalnega tesnilnega
materiala ni. 

Najpogosteje za tesnjenje reg in ∏pranj uporabljamo tesnilne
mase. Na tem mestu ∫al ne moremo opisati vseh tesnilnih mas,
njihovih lastnosti in podro≠ij uporabe. Lahko le priporo≠imo,
da se uporabniki pred nabavo materiala dobro pozanimajo pri
strokovnjakih ali proizvajalcih, kateri material je v konkretnem
primeru najbolj ustrezen. Pri vgradnji je potrebno dosledno
upo∏tevati prilo∫ena navodila. Pomembno je, da podlogo
ustrezno pripravimo. V≠asih je za bolj∏i oprijem potrebno kon-
taktno povr∏ino premazati z ustreznim prednamazom -
primerjem. Pozabiti pa ne smemo tudi na za∏≠ito pri delu, saj
so lahko nekatere tesnilne mase ob dotiku ali vdihavanju
∏kodljive za zdravje.

Rege, ki se zaradi delovanja gradbenih elementov kr≠ijo in
∏irijo, morajo biti ustrezno ∏iroke, ker bo tesnilo lahko le tako
vzdr∫alo obremenitve. Ve≠ji kot so pomiki in manj∏a kot je
elasti≠nost tesnilne mase, ∏ir∏a mora biti rega. Odlo≠ilnega
pomena je tudi razmerje med ∏irino in globino tesnila. Pri
elasti≠nih tesnilnih masah je pri minimalnih ∏irinah obi≠ajno
globina enaka ∏irini, pri ve≠jih pa je do 0,5 x manj∏a. 

Tabela 1

Pravilno globino tesnila dobimo tako, da v rego pred vgradnjo
tesnilne mase vstavimo polnilo, npr. okrogel trak iz penjenega
polietilena ali gume. Okrogel trak daje tesnilu tudi idealno, to
je konkavno obliko, pri kateri je kontaktna povr∏ina ve≠ja od
globine tesnila. Poleg tega zagotavlja, da se bo tesnilna masa
prilegala samo na dve povr∏ini, ki naj bi bili praviloma para-
lelni.

Profili za tesnjenje reg so razli≠nih oblik in iz razli≠nih, danes
praviloma sinteti≠nih materialov, ali so kombinacija

sinteti≠nega materiala in kovine. Tesnilne trakove (npr. iz
butilkav≠uka), ki jih prelepimo preko rege, uspe∏no uporabl-
jamo predvsem pri sanacijah. Prednost profilov in trakov je v
njihovi elasti≠nosti, konstantni dimenziji in enostavni vgradnji.
Tudi rega med okenskim okvirjem in steno (skica 1) mora biti
pravilno dimenzionirana in zatesnjena. Pri tem moramo
upo∏tevati predvsem velikost in izpostavljenost okna ter mate-
riale, iz katerih so narejena okna in stene. Vedno pa mora biti
rega na zunanji strani dobro za∏≠itena pred meteorno vodo in
zunanjim hrupom, na notranji strani pa pred zra≠no vlago.
Vmesni prostor danes obi≠ajno zapolnimo s poliuretansko
peno, ki je dober toplotni izolator, in ∏e dodatno ∏≠iti rego
pred vdorom hrupa in zraka. Volumen poliuretanske pene se
pri strjevanju mo≠no pove≠a, zato je potrebno okenski okvir v
tem ≠asu podpreti z letvami. 

Skica 4

∞e tega ne naredimo, se okvir zaradi napetosti ukrivi ali po≠i.
Opozoriti pa velja, da poliuretanska pena, ki ni odporna na
ultravijoli≠ne ∫arke in vpija vodo, ne more nadomestiti tesnil
na notranji in zunanji strani. 

Skica 5

πirina v mm              6           8         10       15         20 30
Globina v mm          6           7           8          10         12         15
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Zbirka informativnih listov “ZA U∞INKOVITO RABO ENERGIJE"

Naro≠nik in izdajatelj: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Agencija RS za u≠inkovito rabo energije

Izvajalec projekta: Gradbeni in∏titut ZRMK - Gradbeni center Slovenije

Uredni∏ki odbor: Matja∫ Malovrh, Dubravka Ober∫an, Jo∫ef Poga≠nik, dr. Marjana πijanec Zavrl, Katja Repi≠

Oblikovanje in tehni≠na obdelava: Informa Echo d.o.o.

Ponatis oz. raz∏irjanje delov teksta informativnih listov je mo∫en samo z dovoljenjem izdajatelja.

Po mnjenju Ministrstva za ∏olstvo in ∏port Republike Slovenije, ∏t: 403-24/99-21, z dne 01.06.1999 se za to publikacijo pla≠uje davek od prometa proizvodov po tar.
∏t: 3 tarife davka od prometa proizvodov in storitev. 

TESNJENJE LAHKIH OBODNIH KONSTRUKCIJ

Lahke obodne konstrukcije, kot so npr. stene in stropovi z
leseno nosilno konstrukcijo, notranjo in zunanjo oblogo ter
vmesno toplotno izolacijo, so praviloma sestavljene iz elemen-
tov, ki niso zrakotesni, oziroma niso zrakotesno stikovani.
Zrakotesnost oboda pri tak∏nih konstrukcijah zato zagotavlja-
mo z uporabo raznih folij. 

Folije, ki jih vgrajujemo na notranji strani konstrukcij, obi≠ajno
imenujemo parne ovire oz. zapore. Njihov primarni namen je
namre≠, da prepre≠ujejo dotok prekomernih koli≠in vodne
pare v konstrukcijo. Ob tem pa ne smemo pozabiti, da mora
biti parna ovira oziroma zapora, tako zaradi prepre≠evanja
dotoka vodne pare kot tudi zaradi prepre≠evanja nekontoli-
rane izmenjave zraka ter za∏≠ite pred zunanjim hrupom in
pra∏nimi delci, vedno vgrajena zrakotesno. 

Skica 6

To pomeni, da morajo biti ustrezno zatesnjeni vsi stiki med
posameznimi folijami in vsi stiki folije z drugimi gradbenimi
elementi. To dose∫emo na razne na≠ine, in sicer: z ustrezno
∏irokimi preklopi, s stikovanjem med letvami, z lepljenjem, z
vstavljanjem tesnilnih mas ali trakov, s prekrivnimi letvami itd.
(skica 6). Elektri≠ne kable, vodovodno in drugo napeljavo, ≠e je
le mogo≠e, v celoti speljemo med parno zaporo oz. oviro in
notranjo oblogo, tako da je ∏tevilo prebojev ≠im manj∏e. 
Dodatno za∏≠ito pred nekontrolirano izmenjavo zraka nudi t.i.
vetrna zapora, katere primarna naloga je sicer za∏≠ita toplotne
izolacije pred vdorom hladnega  zunanjega zraka. Tudi
neposredno nad toplotno izolacijo polo∫ena rezervna kritina
(npr. iz posebne paropropustne in vodonepropustne sinteti≠ne
folije) slu∫i kot vetrna in dodatna zra≠na zapora.

ZAKLJU∞EK

Zmanj∏anje konvekcijskih toplotnih izgub je bistveno za
zmanj∏anje skupnih energetskih izgub zgradbe. Njihov dele∫
pogosto presega dele∫ transmisijskih izgub. To se dogaja pred-
vsem pri starej∏ih objektih z velikim dele∫em slabo tesnjenih
okenskih povr∏in, pri vetru zelo izpostavljenih objektih in pri
sodobnih, zelo dobro toplotno izoliranih zgradbah. Pri slednjih
postane nadaljnje pove≠evanje debeline toplotne izolacije na
dolo≠eni stopnji nesmiselno, ≠e ob tem ne zmanj∏amo konvek-
cijskih izgub.

Nove zgradbe na≠rtujmo tako, da bo obod ≠imbolj zrakotesen,
prezra≠evanje, ki je potrebno za zagotavljenje higienskega
minimuma, pa kontrolirano. Zagotavljanju zrakotesnosti mora
biti posve≠ena ve≠ja pozornost tako pri projektiranju kot pri
gradnji. Tesnost oboda je mogo≠e preveriti z meritvami. 

Pri obstoje≠ih zgradbah lahko z izbolj∏anjem tesnosti oboda na
enostaven in ekonomi≠en na≠in ob≠utno zmanj∏amo rabo
energije za ogrevanje, oziroma pri isti rabi pove≠amo tempe-
raturo v prostoru. Z zmanj∏anjem izmenjave zraka iz 1,2 na 0,7
krat/h prihranimo na primer pri 300 m3 veliki hi∏i v Ljubljani
letno ca. 3200 kWh energije. Zavedati pa se moramo, da se
zaradi zmanj∏anja nekotroliranih izgub lahko poslab∏a kako-
vost zraka v prostoru, zra≠na vlaga pa pove≠a do te mere, da
se na stenah pri≠ne pojavljati kondenz. Prvemu pojavu se je
mo≠ izogniti z rednim kratkotrajnim prezra≠evanjem prostorov
in zmanj∏anjem onesna∫evanja zraka, drugemu pa z rednim
kratkotrajnim prezra≠evanjem, zmanj∏anjem dotoka vlage in
zvi∏anjem povr∏inske temperature oboda.
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