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Družba Demit, prodaja toplotnoizolacijskih fasad, inženiring in zaključna dela v gradbeništvu 
d.o.o. ali krajše Demit d.o.o., s sedežem v Spodnji Rečici pri Laškem, je sorazmerno 
mlada družba, saj je pričela s poslovanjem šele 1. januarja 2007. Sicer pa korenine družbe 
segajo v leto 1975, ko je družba TIM Laško vpeljala proizvodnjo veziv in malt za izdelavo 
toplotnoizolacijskih kontaktnih fasad. Od takrat do danes se je proizvodni program razvil 
v moderno in dinamično podjetje s sodobno, skoraj v celoti avtomatizirano proizvodnjo, 
ki zaposluje 33 delavcev. Lastniško družba Demit pripada skupini Fragmat, ki je največja 
proizvajalka stiropornih toplotnih izolacij in bitumenskih hidroizolacij na Balkanu.

Edini slovenski 
specializirani
proizvajalec fasad

125.200 fasad,
20 mio m2 fasadnih sistemov 
in 38 let je zagotovilo za dolgo 
življenjsko dobo fasade DEMIT. 
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Proizvodni in prodajni program družbe Demit d.o.o. so fasadni sistemi DEMIT in vse 
komponente zanje, vključno s stiropornimi fasadnimi ploščami DEMIT. S tem družba 
nadaljuje najdaljšo tradicijo v proizvodnji in vgradnji toplotnoizolacijskih fasad na 
slovenskem. Blagovna znamka DEMIT®  je med tem postala sinonim za toplotnoizolacijske 
fasade, ki jih ljudje preprosto imenujejo demit fasade.  
Milijoni vgrajenih kvadratnih metrov fasade DEMIT so v praksi potrdili trajnost in 
funkcionalnost sistema. Nenehne raziskave in razvoj pa zagotavljajo stalno posodabljanje 
in uvajanje vedno novih materialov ter velik nabor barv in različnih struktur zaključnih 
ometov. Kakovostna ponudba se nadgrajuje še z brezplačnim svetovanjem strankam,  z 
usposabljanjem izvajalcev fasad in z nadzorom nad izvajanjem fasad DEMIT. Z mirno vestjo 
lahko trdimo, da smo s fasadami DEMIT, ob zagotavljanju prijetne bivalne klime našim sto- 
tisočim strankam, ogromno prispevali tudi k zmanjšanju porabe energentov in k čistejšemu 
zraku v Sloveniji. In to poslanstvo bo družba Demit d.o.o. negovala še v prihodnje.
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Projektanti 

Pravilno projektiranje fasadnega sistema v fazi izdelave projektov je bistveno 
za kasnejšo funkcionalno, trajno in ekonomično izvedbo fasade. 
S projektantom je potrebno določiti naslednje: 
•	 optimalno debelino izolacije oz. fasadnih plošč, 
•	 gradbeno-fizikalne lastnosti fasadnega sistema (vodoodbojnost, 

paroprepustnost, trdnost,..),
•	 požarno odpornost sistema in vgradnjo morebitnih protipožarnih pasov
•	 dodatno pritrjevanje fasadnih plošč zaradi vetra, če je potrebno,
•	 način izvedbe podstavka (cokla) fasade,
•	 izbor barvnega tona dekorativnega ometa; skladno z arhitekturnimi in 

krajinskimi značilnostmi lokacije,
•	 vse zahtevnejše izvedbe detajlov, kot so: dilatacije, preboji, priključki 

in zaključki ob okenskih in vratnih odprtinah, ob podstavku fasade ter 
zaključki strešne kritine…. Vsi ti detajli  morajo biti projektirani in izvedeni 
tako, da voda v nobenem primeru ne more prodreti za fasado. 

Gradbinci

Pred izvedbo fasadnega sistema pri novogradnji morajo biti opravljena vsaj 
naslednja predhodna dela: 
•	 končana streha s postavljenimi žlebovi in urejenimi odtoki, 
•	 urejena hidroizolacija in položene talne obloge ali tlakovci,
•	 vgrajeni okenski in vratni okvirji, 
•	 izvedene vse instalacije na zunanjih stenah, postavljena elektro razdelilna 

omarica ipd.,
•	 vgrajene stopnišne in balkonske ograje, 
•	 končani in suhi notranji ometi, betonski tlaki in cementni estrihi.

UVOD

Pričujoča navodila so v osnovi namenjena izvajalcem zaključnih 
gradbenih del oz. fasaderjem. Koristen pripomoček pa so lahko 
tudi arhitektom, projektantom, gradbincem in investitorjem 
ob izbiri, vgradnji in nadzoru vgrajevanja fasad.
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Investitorji

Vloga investitorja v času izbire in vgradnje fasade je prav tako zelo pomembna 
za njeno ustreznost in dolgo življenjsko dobo. Njegove naloge so vsaj naslednje:
•	 izbrati fasadni sistem, ki izpolnjuje zahteve v projektu,
•	 izbrati fasadni sistem, ki je skladen z evropskimi smernicami za 

toplotnoizolacijske fasadne sisteme ETAG 004, kar se izkazuje z ustreznim 
certifikatom ali izjavo o skladnosti, vse komponente sistema pa morajo biti 
označene z znakom CE,

•	 izbrati strokovno usposobljenega in renomiranega izvajalca fasad,
•	 da preko pooblaščenega nadzornika ali sam vrši nadzor nad vgradnjo fasade.



10

V osnovi so vsi toplotnoizolacijski kontaktni fasadni sistemi sestavljeni iz lepila, izolacijske 
plošče, armirnega sloja in zaključnega ometa. Družba Demit pa je edini proizvajalec fasadnih 
sistemov, ki vztrajno zagovarja uporabo namenskega lepila za lepljenje izolacijskih plošč in 
namenske malte za izvedbo armirnega sloja, ki mora biti elastičen, odporen na mehanske 
in vremenske vplive in trajen. Prava posebnost fasadnih sistemov DEMIT so unikatne 
toplotnoizolacijske plošče DEMIT Original, ki imajo dilatacijske zareze v rastru 10x10 cm, ki 
imajo funkcijo zmanjšati napetosti v zaključnem ometu fasade in s tem podaljšati njeno 
življenjsko dobo. Za kvalitetno pripravo površine armirnega sloja in za izboljšanje oprijema 
dekorativnega ometa se priporoča tudi uporaba ustreznega prednamaza. 

Družba Demit ima v svoji ponudbi štiri certificirane fasadne sisteme: DEMIT Original, DEMIT 
Mineral, DEMIT UNI Effect in DEMIT Line (slednji je namenjen proizvajalcem montažnih hiš in 
ga v tem navodilu ne obravnavamo), ter dva izpeljana sistema s certifikatom DEMIT Original 
za posebne namene: DEMIT Protect, za podstavek objekta s specialno ploščo Stirocokl in 
DEMIT AClimaTIVE, za difuzijsko odprte fasade s perforirano stiroporno ploščo.

FASADNI SISTEMI DEMIT  

So zunanji toplotnoizolacijski kompozitni sistemi (ETICS), ki se lahko 
vgrajujejo na nove ali stare individualne, večstanovanjske, poslovne 
in druge objekte. So preizkušeni, zanesljivi in trajni fasadni sistemi, ki 
zagotavljajo najvišjo stopnjo toplotne zaščite objekta, zagotavljajo 
zdravo in udobno bivalno klimo in tvorijo učinkovito zaščito ovoja stavbe 
pred vremenskimi in drugimi vplivi.
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PREGLED FASADNIH SISTEMOV 

DEMIT ORIGINAL
Nadstandard med fasadami

Preizkušen, zanesljiv in trajen fasadni sistem, ki zagotavlja najvišjo stopnjo toplotne zaščite 
objekta, omogoča zdravo in udobno bivalno klimo in tvori učinkovito zaščito ovoja stavbe 
pred vremenskimi vplivi. Posebnost sistema so posebej izdelane fasadne plošče DEMIT 
Original, ki so zarezane v rastru 10x10 cm kar zagotavlja fasadi izredno dolgo življenjsko 
dobo. Za trajnost fasade pa je pomembno tudi, da se za lepljenje uporablja kvalitetno lepilo, 
za armiranje pa izredno elastična in na vremenske vplive odporna malta. 

DEMIT MINERAL 
Varnost v vseh pogledih 

Fasadni sistem DEMIT MINERAL je sistem z izolacijo iz mineralne volne, ki ga odlikuje 
visoka požarna varnost, dobra toplotna in zvočna izolativnost ter visoka paroprepustnost. 
V sistemu so na izbiro fasadne lamele FASROCK L ali izolacijske plošče FRONTROCK MAX E, 
ki so dvojne gostote in z visoko toplotno izolativnostjo. Zgornja, trša plast plošče Frontrock 
zagotavlja večjo trdnost fasade in lažje ter lepše nanašanje armirnega in zaključnega sloja.

DEMIT AClimaTIVE 
Difuzijsko aktiven sistem.

Fasadni sistem DEMIT AClimaTIVE je difuzijsko usklajen fasadni sistem, ki ga sestavljajo 
fasadne plošče DEMIT Active 032 z luknjicami in DEMIT Active [armflex] lepilna malta z 
izboljšano paroprepustnostjo. Sistem je primeren predvsem za obnovo starejših objektov z 
debelimi zidovi, primeren pa je tudi novogradnje, kjer se zahteva fasade, ki "dihajo".

DEMIT UNI Effect 
Ekonomičen fasadni sistem

Fasadni sistem DEMIT UNI Effect je cenovno ugoden in enostaven za vgradnjo. Za lepljenje 
in armiranje se uporablja isti material - DEMIT Uni [effect] lepilna malta, ki je obogatena 
z mikroarmirnimi vlakni. Sistem izpolnjuje vse gradbeno-fizikalne in druge tehnične in 
estetske zahteve, predvsem pa dobro ščiti objekt pred toplotnimi izgubami, vremenskimi 
vplivi in s tem podaljšuje življenjsko dobo objekta.

Fasadni sistemi se razlikujejo po specifičnih karakteristikah, ki jih določajo različne vrste 
izolacijskih plošč, fasadnih lepil in zaključnih ometov. Skupaj določajo primernost uporabe 
pri različnih vrstah gradbenih materialov in gradenj ter tako zagotavljajo trajnost in 
funkcionalnost celotne konstrukcije.
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DEMIT 
ORIGINAL

DEMIT 
UNI Effect

DEMIT 
MINERAL

DEMIT 
AClimaTIVE

1. Lepilo DEMIT Stirofix lepilo  
poraba 3,5kg/m2 fasade

DEMIT Uni [effect] lepilna malta
poraba 3,5kg/m2 fasade

DEMIT Mineral lepilo
poraba 6,0kg/m2 fasade

DEMIT Active [armflex] lepilna malta  
poraba 4,0kg/m2 fasade

2. Izolacija DEMIT Original 039
DEMIT Original Graphite 032
poraba 1,0 m2/m2 fasade

DEMIT EPS F 039
DEMIT EPS F Graphite 032 
poraba 1,0 m2/m2 fasade

Frontrock Max E 036 plošča iz kamene volne
Fasrock L 040 lamele
poraba 1,0 m2/m2 fasade
 

DEMIT Active 032 plošča
poraba 1,0 m2/m2 fasade

3. Mehansko 
     pritrjevanje

Po potrebi, odvisno od kvalitete 
podlage in pri objektih višjih od 8m

Po potrebi, odvisno od kvalitete 
podlage in pri objektih višjih od 8m

Pri mineralnih ploščah je sidranje obvezno.
Pri fasadnih lamelah po potrebi

Po potrebi, odvisno od kvalitete podlage 
in pri objektih višjih od 8m

4. Armirni sloj DEMIT Original malta 
poraba 4,5 kg/m2

DEMIT Uni [effect] lepilna malta 
poraba 4,5 kg/m2

DEMIT Mineral malta
poraba 6,0 kg/m2

DEMIT Active [armflex] lepilna malta
poraba 5,0 kg/m2

5. Armirna mrežica DEMIT Armirna mrežica 
poraba 1,1 m2/m2 fasade

DEMIT Armirna mrežica
poraba 1,1 m2/m2 fasade

DEMIT Armirna mrežica
poraba 1,1 m2/m2 fasade

DEMIT Armirna mrežica
poraba 1,1 m2/m2 fasade

6. Prednamaz DEMIT Primer [basic/silicate/extra] 
poraba 0,1 - 0,2 kg/m2 fasade

DEMIT Primer [basic/silicate/extra]
poraba 0,1 - 0,2kg/m2 fasade

DEMIT Primer [basic/silicate]
poraba 0,1 kg/m2 fasade

DEMIT Primer [basic/silicate]
poraba 0,1 kg/m2 fasade

7. Zaključni omet DEMIT Acryloxane [elast]
DEMIT Silicate [vital]
DEMIT SiLSi [q3tech]          
DEMIT Mineral [nature]
poraba 1,9 – 2,9 kg/m2 fasade

DEMIT Acryloxane [elast]
DEMIT Silicate [vital] DEMIT
DEMIT SiLSi [q3tech]          
DEMIT Mineral [nature]
poraba 1,9 – 2,9 kg/m2 fasade

DEMIT Silicate [vital]
DEMIT SiLSi [q3tech]          
DEMIT Mineral [nature]

poraba 1,9 – 2,9 kg/m2 fasade

DEMIT Silicate [vital]
DEMIT SiLSi [q3tech]          
DEMIT Mineral [nature]

poraba 1,9 – 2,9 kg/m2 fasade
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1.1 VREMENSKI POGOJI V ČASU VGRADNJE FASADNEGA SISTEMA

Vreme lahko pomembno vpliva na način in kvaliteto izvedbe fasade, zato je potrebno 
pričetek in trajanje izvedbe načrtovati tudi na podlagi razpoložljivih vremenskih 
napovedi. Fasado izvajamo pri temperaturi od +5°C do +35°C. Nanos silikatnih zaključnih 
ometov, ki so zelo občutljivi na vremenske pogoje, pa vgrajujemo pri temperaturah zraka 
in podlage, ki so višje od 10°C,  relativna vlaga zraka pa ob tem ne sme biti višja od 75%. 
V hladnejšem obdobju moramo paziti, da temperatura tudi po končanem delu (npr. čez 
noč) ne pade pod +5°C. Pred direktnim soncem je fasado potrebno obvezno zasenčiti z 
gradbenimi zavesami. Prav tako ometov ne nanašamo ob močnem vetru, dežju, megli ter 
pri visoki relativni vlagi.

1.2 POSTAVITEV DELOVNEGA ODRA

Postavljanje in demontažo odrov je dobro prepustiti strokovnjakom. Kot investitor ali 
fasader pa morate zagotoviti:
•	 da bo oder dovolj odmaknjen od sten, upoštevajoč bodočo debelino izolacije,
•	 da bo oder stal na čvrsti podlagi in da bo ustrezno sidran v stene,
•	 da se namestijo ustrezne gradbene zavese oz. mreže,
•	 da se po potrebi fasada zaščiti pred dežjem.

1.3 SKLADIŠČENJE MATERIALA

Ob nakupu in sprejemu materiala na gradbišče je potrebno poskrbeti za njegovo pravilno 
skladiščenje. Predvsem je potrebno zagotoviti:
•	 da je ves material zaščiten pred dežjem in talno vlago,
•	 da material ni izpostavljen soncu ali mrazu,
•	 da je zaščiten pred mehanskimi poškodbami ali krajo.
Priporočamo tudi zaščito črnih oz. srebrno-sivih izolacijskih plošč pred direktno 
izpostavljenostjo soncu, tako v času skladiščenja kot tudi v času lepljenja.

1. POGOJI IN PRIPRAVE ZA ZVEDBO FASADE DEMIT  

V nadaljevanju bomo podrobno predstavili vse faze vgradnje fasade. 
Vendar moramo uvodoma opozoriti še na nekatere aktivnosti in postopke, 
ki jih moramo preveriti in opraviti še predno pričnemo z vgradnjo, in to 
so: vremenski pogoji, postavitev odra, skladiščenje materiala, priprava 
gradbišča, gradbiščna dokumentacija in ravnanje z odpadki.
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1.4 PRIPRAVA IN DELO NA GRADBIŠČU

Investitor ali gradbinec je dolžan fasaderjem zagotoviti priključek na elektriko in na 
tekočo pitno vodo.
Gradbišče se mora zavarovati in onemogočiti nepoklicanim dostop na gradbišče. Za 
delo na gradbišču je potrebno zagotoviti projektno dokumentacijo in varnostni načrt za 
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Nadzor ter prijavo gradbišča in izvajalcev se 
izvaja po potrebi.
Pri vgradnji fasade je za delo potrebno ustrezno zidarsko in električno orodje, ki mora 
biti pregledano, preizkušeno in brezhibno. Delavcem je potrebno zagotoviti ustrezna 
osebna zaščitna sredstva in še specifično orodje za delo s toplotnoizolacijskimi fasadami 
kot so priprave za rezanje stiropora, lisičji rep, tapetniški nož, kovinska gladilka, krzneni 
valjček, čopič in posode za pripravo materiala in za vodo.
Pred pričetkom izvajanja fasade je nujno ustrezno zaščititi vse površine in vse občutljive 
dele in naprave na objektu pred poškodbami in onesnaženjem. Še posebej skrbno je 
potrebno zaščititi  vse občutljive površine kot so: steklo, stavbno pohištvo, klinker 
ploščice, naravni kamen, vse lesene in lakirane površine, itd.

1.5  GRADBIŠČNA DOKUMENTACIJA

Obstaja več vrst tehnične in gradbiščne dokumentacije, ki je potrebna v predhodnih 
postopkih in v teku gradnje fasade in sicer: ponudba, pogodba, prijavne listine gradbišča, 
načrti, skice, detajli, izmere, projekt, popis del, navodila za delo, gradbena knjiga, zapisniki 
o morebitnih dodatnih delih, zabeležke o izvajanju nadzora in primopredajni zapisnik. 
Celotno dokumentacijo je priporočljivo hraniti ves čas izvajanja del in v času garancijske 
dobe. Prav za uveljavljanje morebitnih reklamacijskih zahtevkov pa sta pomembna 
predvsem naslednja dokumenta: gradbeni dnevnik in zapisnik o primopredaji izvedenih 
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del. Oba dokumenta je potrebno voditi tudi pri enostavnih gradbenih delih, torej tudi 
pri obnovi fasade na individualni hiši.

V gradbeni dnevnik  se vpisujejo vsi za vgradnjo fasade relevantni podatki predvsem 
pa priprave in izvedba vseh faz vgradnje in vrste uporabljenega materiala, število 
opravljenih ur in vremenski ter drugi pogoji ali ovire v času izvajanja del. V dnevnik naj 
bodo vpisani in podpisani tudi vsi dogovori o dodatno naročenih delih, o večjem obsegu 
dela, kot je bil ponujen, o razlogih za odstopanje od načrta del in vsa opozorila na 
dogodke ali razmere, ki bi lahko kakor koli vplivale na nekvalitetno izvedbo fasade in na 
kasnejše reklamacije.  Za vodenje dnevnika je najbolje uporabiti že obstoječe obrazce, 
ko so na razpolago tudi v papirnicah.

Zapisnik o primopredaji izvedenih del  se sestavi, ko so vsa fasaderska dela na objektu 
zaključena, kot ključni dokument izvedene primopredaje izvršenih del.  Ta se opravi med 
izvajalcem fasaderskih del in investitorjem oz. naročnikom. Opravljeno delo je potrebno 
pozorno pregledati in ugotovitve vpisati v primopredajni zapisnik. Zapisnik naj vsebuje 
vsaj naslednje podatke:
•	 ali so dela izvedena po pogodbi, pravilih in predpisih stroke,
•	 ali kakovost izvedenih del ustreza dogovorjeni kakovosti in veljavnim standardom,
•	 ali je potrebno katera dela popraviti ali znova izvesti ter v kakšnem obsegu ali roku,
•	 ugotovitev o sprejemu in izročitvi jamstvenih listin,
•	 datum dovršitve del in njihove izročitve oz. sprejema
•	 podpisi izvajalca in naročnika.
 
V kolikor so pri prevzemu ugotovljene morebitne napake ali nepravilnosti jih je potrebno 
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ustrezno odpraviti in postopek primopredaje ponoviti. Podpisani zapisnik o uspešni 
predaji del je podlaga za končen obračun izvršenih del.

1.6 RAVNANJE Z ODPADKI

Ves čas izvajanja del je potrebno skrbeti za red in čistočo na gradbišču in sproti 
odstranjevati ali zaščititi odpadke in smeti. Ob zaključku fasaderskih del pa je potrebno 
gradbišče v celoti ustrezno očistiti in urediti. Posebej skrbno je potrebno očistiti 
morebitne popackane dele in naprave na objektu, zelene in vrtne površine ter bližnjo in 
širšo okolico zgradbe, tako da se objekt preda in zapusti v brezhibnem stanju.

Pravilnik o ravnanju z embalažo in z odpadno embalažo nalaga podjetjem, ki so 
proizvajalci gradbenih materialov, da morajo na svoje stroške zagotoviti prevzemanje 
embalaže ali pa to obveznost proti plačilu prenesti na pooblaščene družbe za ravnanje z 
odpadno embalažo. 

Naloga končnega uporabnika embalaže pa je:
•	 da odpadno embalažo ločijo od ostalih odpadkov, 
•	 da embalažo pripravijo za prevzem tako, da je pravilno izpraznjena in očiščena,
•	 da embalažo ločijo po posameznih vrstah (papir in kartonska embalaža-150101, 

plastična embalaža-150102, lesena embalaža-150103, kovinska embalaža-150104 itd.)

Nikakor ni dovoljeno embalaže mešati med ostale odpadke, jo sežigati in zakopavati  ali  
jo oddajati kot gospodinjski ali gradbeni odpadek.

Gradbene odpadke se proti plačilu sproti predaja najbližjemu zbiratelju gradbenih 
odpadkov, zato je potrebno že pred pričetkom del s prevzemnikom dogovoriti  prevzem. 
O predaji odpadkov se vodijo evidenčni listi o ravnanju z odpadki in odpadno embalažo 
in so praviloma del gradbiščne dokumentacije in sestavni del projekta izvedenih del kot 
pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja.
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FAZE VGRADNJE FASADE DEMIT®   

1              Priprava podlage 
2, 3, 4   Lepljenje in pritrjevanje
                fasadnih plošč 
5             Nanos prvega sloja               
                armirnega ometa 
6             Nanos drugega sloja 
                armirnega ometa 
7             Nanos prednamaza 
8             Nanos dekorativnega  
                ometa

1                         >

4                         >

7                         > 8                                       

2                         >

5                         >

3                        >

6                        >
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2. PRIPRAVA PODLAGE

Fasadne plošče lahko lepimo na ravno, trdno, suho in 
čisto podlago. Za normativno porabo lepila mora biti 
fasadni zid raven do odstopanja ±0,5 cm na dolžini 
3 m. Pri odstopanju do ±1,0 cm se poraba lepila in 
časa za lepljenje poveča za 15%. Površine z večjimi 
neravninami je potrebno predhodno izravnati z grobo 
apneno cementno malto. 

Pri zidovih iz polne opeke, opečnih votlakov in 
betonskih zidakov ni potrebna dodatna obdelava 
podlage.

Betonske, azbestno cementne in površine iz lahkih 
betonov je potrebno pred lepljenjem DEMIT fasadnih 
plošč premazati z ustreznim prednamazom. Pri 
betonu je potrebno podlago preveriti z ozirom na 
opažna olja, ki se pogosto uporabljajo za opaže pri 
betoniranju zidov.

Stare omete je potrebno sanirati, očistiti prahu in 
umazanije ter prav tako obdelati s prednamazom. 
Glede na kvaliteto stare podlage je potrebno 
predvideti tudi dodatno mehansko sidranje fasade 
na podlago (glej poglavje o sidranju). Predhodno 
je potrebno mehansko očistiti vse slabo oprijete 
dekorativne premaze, obrizge in omete. 

Merjenje ravnosti podlage Nanos prednamaza Opečnati zidaki ne potrebujejo 
prednamaza
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3.1 VGRADNJA U PROFIL LETEV

3. LEPLJENJE FASADNIH PLOŠČ

Pravilna izvedba lepljenja izolacijskih plošč je izredno pomembna za 
kasnejšo funkcionalnost in estetski videz fasade, zato priporočamo, da 
fasaderji dosledno upoštevajo naslednja navodila in postopke.

Opora prvi vrsti fasadnih plošč je najpogosteje rob 
temelja. Kadar je spodnji rob fasade višje, lahko za 
oporo uporabimo DEMIT U profil letev, ki jo mehansko 
pritrdimo v nosilni zid. Spodnji rob fasade je lahko 
izveden tudi brez DEMIT U profil letev, priporočamo 
pa, da se na tem robu kasneje vgradi DEMIT Odkapni 
profil ali vsaj DEMIT Vogalnik z mrežico .

Širino DEMIT U profila izberemo skladno z izbrano 
debelino izolacije. Za pritrjevanje profila uporabimo 
montažni set, ki vsebuje vijake s PVC vložki, spojnice 
profilov in odstojnice za izravnavo med zidom in 
profilom. Določimo mesto vgradnje U profila in ga 
označimo. V nosilni zid naredimo izvrtino fi 6 mm. V 
primeru neravnin podlage si za izravnavo pomagamo 
z odstojnicami med zidom in letvijo. Stik dveh profilov 
rešimo s spojnicami profila. Pritrjevanje v nosilno 
steno izvedemo na razmaku cca. 30 cm.

Vrtanje izvrtine fi 6 mm Pritrjevanje U profila

Set za pritrjevanje U profilov – 
vijak z vložkom, odstojnice in 
vezni elementi

Montaža U profila – vstavljanje 
odstojnice za izravnavo
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3.2 PRIPRAVA LEPILA IN NANOS LEPILA NA PLOŠČE

Lepilo mešamo z vodo v plastični ali kovinski 
posodi s propelerskim mešalom. Lepilo dodajamo 
počasi v ustrezno količino vode. Maso zmešamo do 
homogenosti. Pripravljeno lepilo je uporabno približno 
eno uro. 

Lepilo nanesemo s kovinsko žlico v širini cca. 5 cm 
pasovno po obodu plošče in dvakrat prečno po sredini 
plošče - DEMIT Original plošče imajo na zadnji strani 
vrezana vodila za pravilen nanos lepila. Kontrola 
za pravilno konsistenco lepila je, da v vertikalnem 
položaju ne polzi s plošče. 

S pritiskom plošče na steno, se lepilo enakomerno 
porazdeli. Po pritisku plošče na podlago naj bi bilo 
zalepljene cca. 40% površine.
 
Pri ploščah iz stiropora z dodatkom grafita in pri 
ploščah iz kamene volne priporočamo nanašanje lepila 
v dveh fazah: v prvi fazi se lepilo, za dosego boljšega 
oprijema, vtisne v ploščo v tankem sloju, v drugi fazi 
pa na ta vtisnjena mesta pasovno nanesemo lepilo.

Mešanje lepilne mase Pasovni nanos lepila Lepilo ne sme drseti s plošče

Vtiskanje lepila v grafitno ploščo Vtiskanje lepila v mineralno ploščo
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3.3 LEPLJENJE FASADNIH PLOŠČ

3.4 POLAGANJE PLOŠČ OKOLI ODPRTIN IN NA VOGALIH

Fasadne plošče začnemo lepiti od spodnjega roba 
proti vrhu. Ploščo z nanesenim lepilom pritisnemo 
ob zid in jo poravnamo do sosednjih plošč. Naslednjo 
vrsto polagamo z zamaknjenimi vertikalnimi stiki  
tako, da z ostankom vogalne plošče začnemo lepiti 
naslednjo vrsto. Zamik vertikalnih stikov mora biti 
vsaj 30 cm. Vogalna plošča mora biti položena tako, 
da sega za svojo debelino + 2 cm preko vogala objekta.

Za ravnanje plošč uporabimo daljšo leseno ali 
kovinsko letev. Udarjanje in močno pritiskanje ni 
dovoljeno, ker lahko s tem izrinemo lepilo, tako da 
plošča na tem mestu izgubi stik s podlago. Morebitne 
točkovne izbokline na zidu rešujemo z brušenjem 
fasadnih plošč z notranje strani, tako da ostane 
zunanja površina cela.

Na vogalih odprtin oz. oken in vrat moramo uporabljati 
cele plošče. Izvedba, kjer se vertikalni ali horizontalni 
stiki plošč nadaljujejo od vogala odprtine, ni pravilna.

Lepimo od spodaj navzgor

Na vogalih odprtin uporabljamo 
cele plošče.

Na vogalih objekta stikujemo 
plošče po principu zidanja.

Plošče s preklopi je le pogojno 
sprejemljivo stikovati tudi po liniji.

Ploščo z nanesenim lepilom 
stisnemo ob steno

Plošče naj bodo zamaknjene za 
minimalno 30 cm

Plošče poravnamo z letvijo
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3.5 OBREZOVANJE VOGALOV, ODPRTIN IN FINO BRUŠENJE  FASADNIH PLOŠČ

Po zaključenem procesu 
vezanja lepljenih fasadnih 
plošč obrežemo vse vogale in 
špalete okoli odprtin. 

   

Preverimo stike med 
ploščami. Morebitne slabe 
stike in reže med ploščami 
zapolnimo z izolacijskim 
materialom.  Manjše reže 
zapolnimo s PU lepilom, 
večje reže pa zapolnimo s 
stiroporom.

Preverimo ravnost površin 
in jih po potrebi fino 
pobrusimo. Posebno skrb 
posvetimo stikom med 
ploščami, ki morajo biti 
povsem gladki.

3.6 DODATNO MEHANSKO PRITRJEVANJE FASADNIH PLOŠČ

Potreba po dodatnem pritrjevanju izolacijskih plošč je 
odvisna od :
•	 kvalitete gradbene podlage,
•	  debeline in vrste izolacijskih plošč,
•	 višine objekta,
•	 dodatne obtežbe fasade (npr.obloga s keramiko ali 

kamnom……).
Število sider in način sidranja pa se določi glede na 

vrsto in stanje podlage.
V primeru zdravih podlag (opeka, betonski zidaki…) 
dodatno mehansko pritrjevanje ni potrebno.

V primeru zelo gladkih podlag (beton, ravni 
salonit…), na prašnih in starejših ometih ali podlagah, 
ki so premazane z raznimi fasadnimi barvami ali 
dekorativnimi ometi je dodatno mehansko sidranje 
fasade obvezno. 

Pri grafitnih fasadnih ploščah in ploščah iz 
mineralne volne je mehansko pritrjevanje obvezno ne
glede na vrsto podlage.

Na vetrovnih področjih je mehansko pritrjevanje 
zaradi sile vetra obvezno, še posebej pri objektih 
višjih od 8m in na vogalih objekta.

S sidranjem lahko začnemo, ko se je lepilo že utrdilo 
– ne prej kot 24 ur po lepljenju fasadnih plošč.

Najprimernejša in cenovno 
ugodna so plastična pritrdila 
PSK, sestavljena iz plastičnega 
vložka s kapo in kovinskega 
žeblja. Vgrajujemo jih tako, da 
skozi izolacijsko ploščo izvrtamo 
v nosilno podlago luknjo fi8 
ustrezne dolžine. Nato vstavimo 
vložek v odprtino in vanj zabijemo 
kovinski žebelj.
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Sličice prikazujejo tri primere razporeditve sider 
pri mehanskem pritrjevanju fasadnih plošč. Plošče 
lahko sidramo po sistemu T-sidranja na vogalih in 
stikih plošč ali po sistemu W-sidranja, kjer so sidra 
umaknjena 5 cm od roba plošč. Na vogalih objekta 
mora biti sidranje, zaradi sile vetra, bolj gosto.

Najpogostejši način dodatnega pritrjevanja fasadnih 
izolacijskih plošč je tako imenovano sidranje v 
ravnini izolacijske plošče, kjer je kapa plastičnega 
vložka pogreznjena v ploščo ravno toliko, da je 
zgornji del kape poravnan z ravnino plošče. Slabost 
takšnega načina pritrjevanja je v tem, da se s časom 
na površini fasade opazijo točke pritrjevanja in to 
zaradi debelejšega nanosa malte na sidru in zaradi 
določenega toplotnega mostu, ki ga tvorita vložek in 
žebelj.

3.7 POGLABLJANJE PRITRDIL V IZOLACIJSKE PLOŠČE

Pritrdila PSK v ravnini izolacije

Pritrdila PSK poglobljena v izolacijo 
in prekrita z EPS čepom
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V novejšem času je vse pogostejši način dodatnega pritrjevanja fasadnih plošč s 
poglabljanjem pritrdila v izolacijo in z naknadnim prekrivanjem pritrdila s čepom, kot to 
prikazujejo spodnje fotografije.
 

3.8 VGRADNJA STAVBNEGA POHIŠTVA

Izolacijo okrog oken moramo izvesti tako, da le-
ta prekriva tudi okenski okvir. Stik med izolacijo 
in okvirjem pa tesnimo s tesnilnim trakom ali z 
namenskim okenskim profilom, ki prepreči prepih, 
zatekanje in nastajanje razpok na stiku.
 
Prikaz izolacije okenskih okvirjev za primere, ko so 
ti vgrajeni v zidu, na njegovem robu ali izven zidu, v 
izolaciji.
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Kadar so okenske police že vgrajene pred lepljenjem 
izolacije, je potrebno zaključek ob okenski polici 
izvesti z vgradnjo tesnilnega traku. Običajno 
pa okenske police namestimo šele po vgradnji 
izolacijskih plošč. V tem primeru se lahko pravilno 
izvede tudi izolacija parapeta (zidu pod oknom) in 
tesnjenje police. Pravilen prikaz vgradnje in tesnjenja 
je prikazan na sliki s poudarjenim detajlom vgrajenega 
tesnilnega traku. 

Dilatacije, ki so v objektu, je potrebno prenesti tudi 
v toplotnoizolacijski sistem. S tem preprečimo 
poškodbe fasadnega sistema zaradi premikanja 
dilatiranih objektov. Za dilatacije v ravnini 
uporabljamo E form profil, za dilatacije v vogalih pa 
V form profil. Z ustrezno vgradnjo dilatacijskih profilov 
zagotovimo estetsko ustrezen in funkcionalni stik 
dveh fasadnih površin.

Fuge zapolnimo z izolacijskim materialom.

3.9 VGRADNJA OKENSKIH POLIC

3.10 IZVEDBA DILATACIJ
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3.11 IZVEDBA PODSTAVKA FASADE

Za področje podnožja (podstavka, cokla) objekta 
obstajajo sistemske rešitve, ki so specifične tako po 
izboru izolacijskih plošč, ki morajo biti zelo trdne in 
slabo vodovpojne, kot po izboru zaključnih ometov. 
V sistemu DEMIT ORIGINAL sta na razpolago dve 
izolacijski plošči iz EPS in sicer Stirocokl 037 in 
Neocokl 031. Zaključni omet DEMIT Plast (protect) 
je iz naravnega drobljenega marmorja granulacije 2 
mm, ki zagotavlja maksimalno barvno obstojnost in 
odpornost na udarce. 

V predelu močenja z vodo, do višine ca 30 cm 
nad terenom, uporabimo plošče s povečano 
trdnostjo in zmanjšano vodovpojnostjo (npr. DEMIT 
Stirocokl,Neocokl, XPS…..). Izolacijske plošče pa naj 
segajo 15 do 20 cm pod koto terena. Za lažjo izvedbo 
podometa in zaključnega sloja na vkopanem delu 
izolacije, še posebej če je ta debelejša od 10 cm, je 
priporočljivo spodnji rob izolacijskih plošč porezati 
pod kotom.

Način izvedbe prehoda fasadne izolacije v področje 
podstavka se izbere v odvisnosti od izbranih debelin 
izolacijskih plošč. Kadar so debeline izolacije fasade 
in podstavka enake, se plošče lepijo neprekinjeno od 
spodaj navzgor in prehod ni viden ali kako drugače 
obdelan. V praksi pa je najpogostejša izvedba prehoda 
z uporabo aluminijaste U profil letve, ki premosti 
prehod debelejše izolacije fasade na tanjšo izolacijo 
podstavka.

   Neocokl 031    Stirocokl 037
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Način izvedbe lepljenja zadnje vrste izolacijskih plošč 
v stiku s streho je odvisen od tega ali je streha izvedena 
kot topla (izolirana) ali hladna (prezračevana) streha. 
Pri slednji lepimo plošče vse do napušča in na koncu 
po potrebi vstavimo še priključni profil ali mrežico.

Pri toplih strehah pa priporočamo, da se zadnja vrsta 
izolacijskih plošč nalepi prej kot predzadnjo vrsto in 
sicer po načinu »floatin-buttering«. Kar pomeni, da 
zgornji rob zadnje vrste izolacijskih plošč po obliki 
prilagodimo obliki oz. naklonu napušča, na plošče in 
na podlago nanesemo lepilo po celi površini in nato 
plošče tesno stisnemo k strehi. Na takšen način 
izvedemo tudi zaključek k nadzidku ali k atiki ravnih 
streh.

3.12  IZVEDBA ZAKLJUČKA S STREHO

3.13 LEPLJENJE FASADNIH PLOŠČ IZ MINERALNE VOLNE

V sistemu DEMIT MINERAL uporabljamo izolacijo 
iz kamene volne. Izbiramo lahko med fasadnimi 
ploščami Frontrock Max E 036 in klasičnimi fasadnimi 
lamelami Fasrock L. Princip in način izvedbe take 
fasade je podoben, kot pri izolaciji iz EPS plošč z 
nekaterimi dodatnimi poudarki predvsem v fazi 
lepljenja in dodatnega mehanskega pritrjevanja.

Izolacijske plošče Frontrock max E so dvojne gostote 
in z visoko toplotno izolativnostjo. Zgornja, trša
plast plošče, zagotavlja večjo trdnost fasade in lažje 
ter lepše nanašanje armirnega in zaključnega sloja. 
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Lepilo MINERAL nanesemo s kovinsko žlico v širini 
ca. 5 cm pasovno. Nanos lepila se izvede v dveh 
fazah. Manjšo količino najprej vtisnemo v ploščo, 
da zagotovimo maksimalen kontakt med lepilom in 
ploščo. Na vtisnjeno lepilo nato nanesemo lepilo, ki 
ga potrebujemo za lepljenje na podlago. Kontrola 
za pravilno konsistenco lepila je, da v vertikalnem 
položaju lepilo ne polzi s plošče.

Plošče Frontrock max E 036 z ležeče orientiranimi 
vlakni obvezno dodatno pritrjujemo s pritrdili, 
vendar ne prej kot 24 ur po tem, ko so bile prilepljene 
na zid. Tip in dolžina pritrdila ter način pritrjevanja 
so specificirani v tehnični dokumentaciji sistema 
kontaktne fasade na ploščah iz kamene volne. Vsi ti 
parametri so odvisni od podlage, debeline toplotne 
izolacije, višine objekta in “obtežitve” fasade. Luknje 
v beton vrtamo z udarnim vrtanjem, pri mrežasti in 
votličasti opeki ter penjenem betonu pa vrtamo z 
običajnim vrtanjem. Plastični del pritrdila (vložek) 
namestimo v odprtino, jekleno jedro pa zabijemo s 
kladivom.

Minimalna globina sidranja, ki mora prijeti v osnovni 
zid je:
•	5	cm	pri	betonu
•	8	do	9	cm	pri	opeki	in	penjenem	betonu
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Lamela mora biti čista in neprašna. Da lahko 
zagotovimo dober oprijem lamele z zidno površino, 
nanašamo lepilo na lamelo v dveh korakih. Lepilo 
MINERAL nanesemo na lamelo z gladkim robom 
gladilke in ga razvlečemo po celotni površini 
lamele. Z zobatim delom gladilke (zobje 12 x 12 mm) 
razbrazdamo lepilo, ki smo ga predhodno nanesli na 
površino lamele.

Pri fasadnih lamelah iz kamene volne Fasrock L je 
sidranje obvezno samo za objekte višine nad 20m 
in pri problematičnih (slabih) podlagah. Zaradi 
pravokotno orientiranih vlaken pri lamelah naj bo 
minimalni premer pritrdila, ki pritiska na lamelo, 
140 mm.

3.14 LEPLJENJE FASADNIH LAMEL



3

Le
pl

en
je

 fa
sa

dn
ih

 
pl

oš
č

31

3.15 LEPLJENJE DIFUZIJSKO ODPRTIH PLOŠČ

3.16 LEPLJENJE V DVEH SLOJIH

V fasadnem sistemu DEMIT AClimaTIVE uporabljamo 
izolacijske plošče Demit Active 032, ki zagotavljajo 
visoko paroprepustnost zaradi perforacije v skoraj 
celotni debelini plošče. Posebno pozornost pri 
lepljenju teh difuzijsko odprtih grafitnih plošč je 
potrebno posvetiti dvema vidikoma in sicer:
•	 Plošče lepimo na fasado, ki je zastrta pred sončnimi 

žarki z gradbenimi zavesami. Direktno sončno 
obsevanje plošč namreč povzroči prekomerno 
segrevanje le-teh zaradi njihove temne barve in 
posledično njihovo upogibanje oz. usločenje prav v 
trenutku, ko bi moralo lepilo mirovati in se sušiti.

•	 Plošče moramo pravilno obračati. Lepilo moramo 
nanesti na površino z luknjami, ki jo pritisnemo 
ob zid. Na gladek del plošče se nanaša armirni in 
zaključni omet.

   Active 032

V primeru projektiranja večjih debelin fasadne 
izolacije (nad 20cm) je priporočljivo lepiti plošče 
dvoslojno. Priporočljivo je, da sta oba sloja izolacije 
enake debeline. 

Prvi sloj se lepi običajno, s pasovnim nanosom lepila. 
Drugi sloj plošč lepimo na prvi sloj, ki je že čvrsto sprijet 
s podlago. Lepilo na plošče drugega sloja nanašamo z 
nazobčano nanašalko po celotni površini. Dodatno 
mehansko pritrjevanje se lahko  izvede na že položen 
prvi sloj EPS fasadnih plošč.
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Za objekte do višine 10 metrov praktično ni omejitev 
glede izbora fasadnih materialov. Za požarno 
ogrožene objekte in za stavbe višine nad 22 metrov je 
potrebno uporabljati negorljive materiale oz. fasadne 
sisteme razreda gorljivosti A. Za objekte visoke med 
10 in 22 metri, pri katerih načrtujemo izvedbo fasade 
s stiroporno toplotno izolacijo, pa je priporočljivo, da 
nad vse odprtine vgradimo protipožarne pasove iz 
negorljivih materialov.

Protipožarne pasove izvedemo tako, da neposredno 
nad okni in vrati vgradimo pas izolacije iz kamene 
volne. Pas negorljive izolacije naj sega 30 cm preko 
levega in desnega roba odprtine in naj bo visok vsaj 
20 cm, kot je to razvidno iz spodnjih risb. 

3.17 VGRADNJA PROTIPOŽARNIH PASOV
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Armirno malto, enako kot lepilo, mešamo z vodo v 
plastični ali kovinski posodi s propelerskim mešalom. 
Suho mešanico dodajamo počasi v ustrezno količino 
vode. Maso zmešamo do homogenosti. Malto 
nanašamo na fasadne plošče s kovinsko gladilko in še 
v sveži sloj malte vtisnemo DEMIT Armirno mrežico od 
zgoraj navzdol. Mreža se mora na stikih preklapljati 
za 10 cm in mora biti vgrajena na vseh površinah 
obloženih z DEMIT fasadnimi ploščami. Čas sušenja 
armirnega sloja pri optimalnih vremenskih pogojih 
(pri +20oC in relativni zračni vlagi 65%) je vsaj 1 dan.

4.1 NANOS PRVEGA SLOJA OMETA

4. IZDELAVA ARMIRNEGA OMETA

Armirni omet ali krajše podomet je sestavljen iz treh plasti, ki skupaj 
tvorijo elastično in trajno podlago za zaključni omet. Podomet se izdela 
tako, da se v prvi nanos malte  vtisne armirna mrežica in nato se nanese še 
drugi sloj malte. Na enak način pa se v podomet lahko vgradijo vogalniki, 
odkapni profili, okenski profili in razni drugi nosilni in dekorativni profili 
in elementi.
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4.2 VGRADNJA VOGALNIKOV

Priporočamo, da se vse vogale in špalete izvede z 
uporabo DEMIT Vogalnikov, s čimer dosežemo večjo 
ravnost in trdnost vogalov.

Priporočamo uporabo plastičnih DEMIT vogalnikov 
z mrežico, ki jih vtisnemo v prvi sloj malte in nato 
obdelamo z drugim nanosom malte.
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4.4 IZVEDBA ODKAPA

4.5 VGRADNJA OKENSKIH PROFILOV

Običajno se v vogalih zidnih odprtin pojavljajo 
precejšnje napetosti, ki lahko poškodujejo tudi 
fasadni sistem. Zato priporočamo, da se vse vogale 
dodatno diagonalno armira s pasovi armirne mreže 
dimenzije 30 x 20 cm. 

4.3 DODATNO ARMIRANJE VOGALOV ODPRTIN

Na enak način kot vogalnike in odkapne profile 
vgrajujemo tudi okenske profile, ki jih vstavimo med 
okenski okvir in izolacijo, njihovo mrežico vtisnemo v 
prvi sloj malte in nato obdelamo še z drugim slojem 
malte.

Na vseh z vodo obremenjenih stenah na previsih, 
konzolah, zgornjih špaletah itd. priporočamo vgradnjo 
DEMIT odkapnega profila. Tako preprečimo zatekanje 
vode v predel stropa.
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4.6 NANOS DRUGEGA SLOJA OMETA

4.7 VGRADNJA DEKORATIVNIH FASADNIH PROFILOV

Drugi sloj armirnega ometa nanašamo šele na 
popolnoma suh prvi sloj. Z drugim nanosom armirnega 
sloja popolnoma prekrijemo celotno površino prvega 
sloja z armirno mrežico in površino krožno zgladimo s 
stiroporno gladilko.
 
Čas sušenja armirnega sloja pri optimalnih 
vremenskih pogojih (pri +20oC in relativni zračni vlagi 
65%) je vsaj 1 dan. Po osušitvi je površina pripravljena 
za nanos prednamaza in zaključnega ometa.

Fasado lahko okrasimo s standardnimi, tovarniško 
izdelanimi dekorativnimi profili (simsi, štukaturami) iz 
trdega stiropora, katerih površina je utrjena s prevleko 
in posipom. Profile, bodisi okenske, podokenske, 
robne, kapne ali vogalne, se praviloma lepi na armirani 
podomet, lahko pa tudi direktno na toplotno izolacijo. 
Profile režemo z žago za les oz. z navadno ročno žago 
– lisičji rep. Natančen odrez profilov je glavni pogoj za 
kvalitetno montažo. Na podlago jih lepimo z lepilno 
malto, med seboj pa z visokoelastičnim lepilom, ki 
ne vsebuje organskih topil. Po lepljenju odvečno 
lepilo odstranimo in zapolnimo morebitne reže med 
profili in podlago s trajnoelastičnim lepilom. Površino 
nalepljenih profilov dvakrat prebarvamo s fasadno 
barvo.
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DEMIT Primer [silicate]   DEMIT Primer [basic]   DEMIT Primer [extra]
Poraba 0,1 kg/m2   Poraba 0,1 kg/m2   Poraba 0,2 kg/m2
(mešano z vodo v razmerju 1:1)  (mešano z vodo v razmerju 1:1)  (up. se nerazredčen)

DEMIT Silicate [vital]  DEMIT Mineral [nature]   DEMIT Mineral [nature] 

DEMIT SiLSi [q3 tech]  DEMIT AcryLoxane [elast] DEMIT AcryLoxane [elast]

       DEMIT Plast (protect)   

     

DEMIT Primer [extra] je prednamaz z grobim polnilom, ki ga je moč niansirati po DEMIT 
COLORS barvni karti. Niansiranje primerja se izvaja na željo stranke, priporočamo pa ga pri 
vgradnji dekorativnih ometov debeline 1,5 mm in pri svetlejših niansah. DEMIT Primer [basic] 
in DEMIT Primer [silicate] se redčita z vodo v razmerju 1:1. DEMIT Primer [extra] pa se uporabi 
nerazredčen. Primer nanašamo z valjčkom, čopičem ali brizganjem. Čas sušenja pri optimalnih 
vremenskih pogojih je ca. 4 ure. 

5. NANOS PREDNAMAZA

Po osušitvi armirnega sloja je potrebno fasado premazati z ustreznim 
prednamazom, primerjem. Prednamaz zagotovi enakomerno sušenje 
dekorativnega ometa, izboljša njegov oprijem na podlago in ščiti omet 
pred alkalnostjo podlage.

V ponudbi Demita so trije primerji in sicer: DEMIT 
Primer [silicate], DEMIT Primer [basic] in DEMIT Primer 
[extra].  Vrsto prednamaza izberemo glede na izbiro 
zaključnega ometa. Za pravilno izbiro kombinacije oz. 
primerja glej spodnjo razpredelnico:
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Izbira materiala oz. zaključnega ometa je v osnovi namenjena strokovnjakom, arhitektom ali 
fasaderjem, ki omet izbirajo na podlagi lokacije in lege objekta, njegove arhitekture, načina 
izvedbe strehe in posameznih detajlov in na podlagi krajevno običajnih vremenskih razmer.  
Izbirajo lahko med bolj ali manj vodoodbojnimi, paropropustnimi, trdnimi in na mehanske 
vplive odpornimi ometi. Na izbiro vrste materiala pa pogosto vpliva tudi čas oz. vremenski 
pogoji v katerih se omet nanaša.
V toplotnoizolacijskih sistemih se praviloma uporabljajo tankoslojni ometi pri čemer 
pa debelina, zrnavost le-teh, ne sme biti manjša od 1,5 mm, kadar se omet krožno zariba 
(struktura K), oz. minimalno 2 mm, kadar se omet nanaša z žlebičasto strukturo (struktura 
R). Glajeni ometi, zrnavosti 1 mm, se lahko uporabljajo le na omejenih površinah, na primer na 
špaletah ali v dekorativnih utorih, sicer pa jih moramo nanašati dvoslojno ali na predhodno 
nanesen debelejši zaključni omet, če želimo doseči gladko pa vendar dovolj odporno in 
trajno fasadno površino.

V fasadnem sistemu DEMIT ORIGINAL priporočamo naslednje dekorativne omete:
•	DEMIT Mineral [nature]
•	DEMIT Silicate [vital]
•	DEMIT SiLSi [q3 tech]
•	DEMIT AcryLoxane [elast]
•	DEMIT Plast [protect] za obdelavo podzidka

DEMIT Mineral [nature] je praškast dekorativni omet na osnovi belega cementa, ki ga je 
potrebno pred vgradnjo zmešati z ustrezno količino vode. Dobavljiv je samo v beli barvi.

DEMIT AcryLoxane (elast) je izdelan na osnovi organskih veziv z vsebnostjo siloksanov, 
katerih lastnost je izredno dobra vodoodbojnost in elastičnost. Na izbiro so v številnih 
barvnih odtenkih.  Primerni so za vgradnjo tudi, ko so temperature dokaj nizke, okrog 5oC, 
saj je čas sušenja dokaj kratek.

6. IZVEDBA ZAKLJUČNEGA OMETA

Funkcija zaključnega ometa je predvsem zaščita objekta pred neugodnimi 
vremenskimi in drugimi vplivi. Prav tako pa je pomemben tudi estetski 
videz fasade. Zato so v proizvodno-prodajnem programu Demit na 
voljo številni zaključni ometi, ki se razlikujejo glede fizikalnih lastnosti 
materiala, kako je ta odporen na vremenske in mehanske vplive, in glede 
granulacije, strukture in barve, torej lastnosti, ki fasadi podelijo želeno 
obliko in videz.

6.1 IZBIRA ZAKLJUČNEGA OMETA



6

Iz
ve

db
a 

za
kl

ju
čn

eg
a 

om
et

a

39

DEMIT Silicate (vital) je izdelan na osnovi kalijevega vodnega stekla zaradi česar je zelo 
odporen na mehanske obremenitve in je zelo paropropusten.  V času vgradnje je omet zelo 
občutljiv na vremenske spremembe, vlago v zraku in v podlagi in na sonce.

DEMIT SiLSi (q3 tech) je izdelan na osnovi q3 tehnologije z vsebnostjo silikatnega, 
silikonskega in disperznega veziva. Ker združuje dobre lastnosti ostalih ometov, je zelo 
priporočljiv, vendar še vedno precej občutljiv na vremenske vplive v času vgradnje.

Dekorativi omet DEMIT Plast [protect] je omet iz naravno obarvanih kamnov in drobljenega 
marmorja. Primeren je za vgradnjo na podstavku (coklu) fasade. Možnih je 24 različnih 
kombinacij po DEMIT Plast lestvici.

Razen praškastega ometa DEMIT Mineral [nature] so vsi ostali dekorativni ometi pastozni, 
torej že pripravljeni za uporabo. Pigmentirani so po barvni lestvici DEMIT Colors. Pred 
uporabo jih je potrebno temeljito premešati z nizkimi obrati mešala. Dovoljeno je redčenje 
z vodo do max 5%. Priporočeno je uporabiti material iz ene proizvodne serije (datum 
proizvodnje). V primeru uporabe materiala iz različnih proizvodnih serij je potrebno zmešati 
ves material, potreben za obdelavo ene stene.
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Barvo fasade, še zlasti na individualnih hišah, 
praviloma izbirajo investitorji kar sami, čeprav se tudi 
tu priporoča svetovalna vloga arhitekta, ki bo izbral 
barvo fasade s prefinjenim okusom za lepo in hkrati z 
ozirom na krajinske in krajevne posebnosti in običaje. 
Upošteval pa bo tudi pravila stroke, da bo izbrana 
barva obstojna in da ne bo vplivala na življenjsko dobo 
ometa. Praviloma se izbira svetlejše tone. Temnejši 
ometi in ometi intenzivnih barvnih tonov (Y < 35), 
ki jih lahko izdelamo le z organskimi pigmenti, so v 
težjih eksploatacijskih pogojih manj obstojni. Zato se, 
glede pogojev uporabe takih ometov in vzdrževanja 
ometanih površin, za vsak konkreten primer posebej 
posvetujte z našimi strokovnjaki. Priporočamo svetle 
nianse (Y > 35) s čim višjo svetlobno obstojnostjo barv 
(vsaj 7 oz 8).

Barvo fasade izberemo s pomočjo barvne karte 
DEMIT Colors. Pri izbiri pa je potrebno opozoriti, da 
izbrana barva na lističu lahko, zaradi kvalitete tiska, 
odstopa od dejanske nianse nanesenega ometa. 
Strankam priporočamo, da si pri nas naročijo manjše 
vzorce izbranega zaključnega ometa nanesenega na 
stiropor. V barvni karti DEMIT Colors lahko izbirate 
med 267-imi barvnimi odtenki fasadnih ometov in 
med 24-imi zaključnimi ometi za podstavek (cokl) 
fasade. 

Za lažjo predstavo, kako bodo izbrane barve vplivale 
na videz celotnega objekta, pa vam na naših spletnih 
straneh www.demit.si ponujamo brezplačno uporabo 
računalniške aplikacije DEMIT Colors Design s katero 
si lahko po lastnem okusu oz. izboru barv iz naše 
barvne karte  obarvate fotografijo vašega objekta. 
Aplikacija DEMIT Colors Design je primerna tudi za 
izdelavo barvne študije objekta v fazi projektiranja 
fasade ali v fazi ponudbenega postopka za izvedbo 
fasade.

6.2 IZBIRA BARVE FASADE
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Nova računalniška aplikacija DEMIT COLORS DESIGN 
omogoča*:
•	 pregled širokega nabora barv in barvnih odtenkov iz 

nove barvne karte DEMIT Colors in iz stare barvne 
karte DEMIT,

•	 obarvati fasadne površine, ki jih sami zarišete na 
tipskih hišah, z barvami iz nove barvne karte DEMIT 
Colors ali obarvati že pripravljene površine tipskih 
hiš z barvami iz stare barvne karte DEMIT,

•	 naložiti fotografijo lastne hiše na kateri lahko 
poljubno narišete fasadne površine, ki jih nato 
obarvate z izbranimi barvami iz barvne karte DEMIT 
Colors,

•	 naročiti barvno študijo fasade na podlagi priložene 
fotografije vaše hiše,

•	 naročiti svetovalca, ki vam bo pomagal pri izbiri 
ustreznega materiala, strukture, granulacije in 
barvnih odtenkov zaključnih ometov za vašo hišo.

6.3 BARVNA ŠTUDIJA DEMIT COLORS DESIGN

Spoštovani.

Pred vami je barvna študija oz. prikaz izbranih barv zaključnih ometov na vašem objektu. V podnožju fotogra�je pa so 
navedene še oznake izbranih barv.

Opozorilo: barve na ekranu ali na papir natisnjene barve te študije lahko odstopajo od dejanskih barv, zato predlagamo, 
da si izbrane barve ogledate še v barvni karti DEMIT Colors, ki je na voljo pri najbližjem trgovcu z gradbenimi materiali 
ali pri pooblaščenem fasaderju. 
Pred dokončno odločitvijo oz. izbiro barve pa je, proti plačilu 4 eur, možno v družbi Demit naročiti izdelavo manjšega 
vzorca, dimenzije 20x25 cm, z ometom v izbrani barvi, strukturi in granulaciji. 

Za naročilo nas pokličite na tel 03 73 44 702 ali nam pišite na info@demit.si.

DEMIT d.o.o. 
Spodnja Rečica 77 
3270 Laško 
T: 03 734 45 00
M: info@demit.si

Barva 1:  2104  Barva 2:  2101  Barva 3:  2102 Podzidek:  TP820

Na spletni strani družbe Demit, na naslovu www.demit.si, je na voljo računalniško orodje, 
ki vam pomaga pri izbiri prave barve oz. barvne kombinacije za fasado vašega doma.
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Zaključne omete nanašamo na dobro osušeno 
podlago, ki je obdelana z ustreznim prednamazom. 
Pri tem nikoli ni dovolj poudarjeno, kako pomembno 
je, da so zidovi in druge podlage resnično suhi preden 
se nanje nanaša naslednji sloj. V vseh podlagah se 
namreč nahajajo alkalne snovi (razne nečistoče in 
soli), ki ob prisotnosti vlage prodrejo v zaključni omet 
in na njegovi površini povzročijo nastanek madežev. 
Na videz suha podlaga ni nujno v celoti suha. Vlaga 
se lahko zadržuje globoko v materialu, čeprav je 
površinsko suh. V ustreznih pogojih, pri večjih razlikah 
temperature ali parnega tlaka med notranjim in 
zunanjim zrakom, vlaga pospešeno prehaja skozi vse 
plasti zunanjega zidu in s seboj prenaša vse nečistoče 
na površino fasade. Zato priporočamo, da se dejanska 
vlažnost podlage izmeri s kontaktnim vlagomerom. 
V času vgradnje zaključnega ometa pa se priporoča 
namestitev gradbenih zaves, da se prehod vlage 
upočasni ali prepreči.

Dekorativni ometi DEMIT se nanašajo na podlago 
s kovinsko nerjavečo gladilko v debelini največjih 
zrn. Nanašanje ometa v večjih debelinah, kot so 
predpisane v tehničnem listu izbranega ometa, ni 
priporočljivo. 

Nanesen omet z enakomernimi krožnimi gibi 
zaribamo s kovinsko ali plastično gladilko. Delo 
naj poteka čim hitreje, brez prekinitev od enega do 
drugega skrajnega roba zidu. Prekinjanje dela na eni 
površini ni dovoljeno. Potrebno je zagotoviti dovolj 
delavcev in dovolj materiala, da se lahko stena ali 
celoten objekt izvaja neprekinjeno od začetka do 

6.4 NANOS ZAKLJUČNEGA OMETA
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zaključka. S tem zagotovimo enakomernost strukture in barve ometa na celotni površini 
oz. objektu. Posebno pozornost je potrebno nameniti zaključkom in raznim detajlom. 

Čas sušenja v optimalnih vremenskih pogojih (pri +20oC in relativni zračni vlagi 65%) je 
cca. 24 ur. Dodatno navlaževanje nanesenega dekorativnega ometa DEMIT in ponovno 
zaribavanje ni dovoljeno. 

Nanašanje dekorativnega ometa DEMIT pri nizkih temperaturah in visoki relativni zračni 
vlažnosti podaljša čas sušenja na več dni, kar pa lahko vodi tudi k izplavanju pigmentov na 
površino dekorativnega ometa in posledično do lisavosti fasade. 

Nanašanje dekorativnega ometa DEMIT pri visokih temperaturah in hitrosti vetra nad 1m/s 
privede do prehitrega sušenja in posledično do tvorbe lasastih razpok.

Neenakomernosti v barvnem odtenku dekorativnega ometa se pojavijo praviloma kot 
posledica:
•	 nespoštovanja navodil za vgradnjo izbranega ometa,
•	 dela v neustreznih vremenskih in delovnih pogojih,
•	 neenakomernega zasenčenja odra z gradbenimi zavesami, 
•	 različne debeline podometa oz. podlage, 
•	 vlažne oz. ne dovolj suhe podlaga, 
•	 neenakomerno nanesenega ali ne dovolj suhega prednamaza 
•	 itd. 

in le izjemoma kot posledica napake v materialu.

Kvaliteta zaključnega ometa se ocenjuje v razdalji 3 do 4 m, gledano pravokotno na površino 
in ob dnevni svetlobi, ki ne vpada pod ostrim kotom. S te pozicije se ne smejo opaziti napake 
v strukturi ali niansi barve ometa. Standardi tudi dovoljujejo manjše koncentracije lasastih 
razpok, širine največ do 0,2 mm, v zaključnem ometu.

Ravnost površine fasade je v največji meri odvisna od ravnosti polaganja izolacijskih plošč 
in ravnosti podometa, zato površine ne smemo in tudi ne moremo ravnati z dekorativnimi 
ometi. Bodo pa prav z njegovim nanosom postale opazne vse napake in posledice 
nepravilnega dela v predhodnih fazah. Investitorjem svetujemo, da si izvajalca fasade 
izberejo tudi na podlagi ogleda njegovih referenčno izvedenih fasad. Pri ocenjevanju 
ravnosti in pravokotnosti fasadnih površin se je potrebno zavedati, da je fasada ročno delo 
in da se popolne ravnosti ne da doseči. Standardi merjenja ravnosti površine s 3 metrsko 
letvijo dopuščajo odstopanja do 8 mm oz. do 3 mm z letvijo dolžine 0,5 m.

V primeru onesnaženja okoliških površin še svež omet takoj očistimo z vodo. Tudi orodje je 
potrebno takoj po uporabi oprati z vodo.

Dekorativni omet DEMIT lahko poškoduje kovinski film na refleksnih steklih, zato jih je 
potrebno še posebej skrbno zaščititi.
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Za obnovo starih fasad kakor tudi za dekoracijo in 
površinsko zaščito novih objektov sta v ponudbi 
družbe Demit na razpolago dve fasadni barvi in sicer:
•	DEMIT AcryLoxane color (ext) je akrilna barva 

izdelana na osnovi disperzije organskih 
veziv z dodanimi siloksani, kar poveča njeno 
vodoodbojnost,

•	DEMIT Silicate color (ext) je silikatna barva izdelana 
na osnovi kalijevega vodnega stekla zaradi česar 
se izredno dobro oprime podlage in je hkrati zelo 
paropropustna.

Obe fasadni barvi sta svetlobno obstojni in dobavljivi 
v poljubni niansi iz nove barvne karte DEMIT Colors.

Pri nanašanju fasadne barve veljajo podobna pravila 
kot pri nanašanju dekorativnega ometa. Fasadna 
površina mora pred pričetkom barvanja biti suha, 
čista, nemastna in brez slabo vezanih delcev. 
Priporoča se uporaba ustreznega prednamaza.  Barva 
je v dobavljeni obliki že pripravljena za uporabo, le 
premešati jo je potrebno in jo po potrebi razredčiti 
z vodo. Poraba barve je odvisna od hrapavosti 
in vpojnosti podlage in v povprečju znaša okrog 
0,4 kg/m2 za dva nanosa. Barva se nanaša z valjčkom, 
čopičem ali z brizganjem. Temperatura zraka in 
podlage v času nanašanja mora biti med +100C in 
+300C. V neugodnih vremenskih razmerah barve 
ne nanašamo. Priporoča se zastiranje fasade z 
gradbenimi zavesami in dobra zaščita stekla, 
klinkerja, naravnega kamna, lakiranih površin, kovin, 
itd.

Čas sušenja v optimalnih vremenskih pogojih (pri 
+200C in relativni zračni vlagi 65%) je ca. 24 ur. Drugi 
sloj lahko nanašamo samo na dobro posušen prvi sloj.

6.5 BARVANJE FASADE
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Predlagamo, da se prenova stare kontaktne izolacijske 
fasade izvede s fasadnim sistemom DEMIT AClimaTIVE 
ali DEMIT Original.

Najprej staro fasado očistimo prahu in umazanije. V 
primeru pojava alg in plesni le-te uničimo s fungicidi 
oz algicidi in površino operemo. Staro podlago 
premažemo s prednamazom DEMIT Primer [basic] 
razredčeno z vodo v razmerju 1:1.

Zaradi dodatne teže nove izolacijske fasade 
priporočamo, da staro fasado dodatno mehansko 
pritrdite s kovinskimi DEMIT udarnimi vijaki, ki jih 
enakomerno razporedimo po površini (do 4 kos/m2).

Na tako pripravljeno in učvrščeno podlago izvedemo 
novo fasado v skladu z navodili, zapisanimi v 
predhodnih poglavjih. Izvedemo tudi mehansko 
sidranje skozi staro in novo fasado v nosilni zid. 
Priporočamo sidra PSK, ki jih poglobimo v toplotno 
izolacijo. (4 kos/m2)

Zaradi preprečitve kakršnegakoli navlaževanja 
izolacije priporočamo izvedbo paroprepustnega 
zaključnega ometa DEMIT Si-Si [q3 tech] ali DEMIT 
Silicate [vital].

7. IZVEDBA DVOJNE FASADE – PRENOVA STARE FASADE

Z ozirom na naraščajoče cene energentov, se pojavlja potreba po 
nadgradnji starih EPS izolacijskih fasad. Pred leti se je izvajala toplotno 
izolacijska fasada v debelinah okoli 5 cm, kar je za današnje cene 
energentov in predpise nezadostna izolacija. S sistemom DEMIT lahko 
nadgradimo staro izolacijsko fasado. Tako nam ni potrebno odstranjevati 
stare fasade, kar bi bilo povezano tudi z večjimi stroški, ampak jo le 
nadgradimo z dodatno izolacijsko fasado. 
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Redni pregledi fasade so bistveni preventivni ukrepi, ki lahko sproti in pravočasno preprečijo 
nastanek poškodb. Investitor ali njegova odgovorna oseba sta dolžna opraviti dvakrat letno 
(spomladi in jeseni) redni pregled fasade. Ta naj obsega ugotavljanje stanja fasade in pregled 
zaključkov fasade, odtočnih cevi, dilatacij, okenskih polic, kleparskih del itd.. Vsa poročila o 
pregledu fasade in o izvedenih ukrepih je koristno zabeležiti oz. dokumentirati.

Kadar se pri pregledu fasade ugotovijo poškodbe, zatekanje vode po fasadi ali druge napake 
je potrebno o tem takoj obvestiti investitorja in poiskati strokovnega izvajalca, ki bo napako 
nemudoma odpravil.

Najopaznejši in hkrati najbolj obremenjeni del toplotnoizolacijskega sistema so nedvomno 
dekorativni ometi in barve. Včasih, ko še ni bilo toplotnoizolacijskih sistemov, ometi pa 
so bili pretežno debeloslojni mineralni ometi, večjih problemov z vzdrževanjem fasade 
ni bilo. Danes, ko prevladujejo tankoslojni ometi, ki vsi vsebujejo na UV žarke občutljiva 
organska veziva in pigmente, razen tega po so vgrajeni na toplotnoizolacijskih ploščah, 
zaradi česar se močno pregrevajo, pa je problematika vzdrževanja zaključnih ometov precej 
drugačna in zahtevnejša kot nekoč. Predvsem je potrebno ugotoviti, da se tankoslojni 
ometi, izpostavljeni temperaturnim spremembam, UV žarkom in agresivnim kemikalijam, 
z leti počasi starajo. Proces staranja, ki je sicer fiziološki pojav, pa se pospeši, če smo izbrali 
temnejše ali intenzivnejše nianse dekorativnega ometa ali fasadne barve, ki imajo večjo 
absorpcijo sončne energije, se močneje segrejejo in posledično hitreje propadajo.

Pojavne oblike staranja ometa so različne (lasaste razpoke v ometu, izguba elastičnosti, 
spiranje ali bledenje barve, alge in plesni…) in različne so tudi metode sanacije teh pojavov, 
vendar večino napak lahko saniramo zgolj s premazi in z barvanjem. V ta namen uporabljamo 
fasadne barve, ki so kompatibilne s podlago oz. jih izberemo glede na obstoječi zaključni 
sloj. Izbiramo med akrilnimi in silikatnimi barvami s pripadajočimi prednamazi. Barvam 
se lahko z ozirom na vrsto poškodbe ometa dodajajo razni dodatki kot so mikroarmirna 

8.2 VZDRŽEVANJE VIDEZA IN BARVE FASADE

8.1 REDNI PREGLEDI IN VZDRŽEVANJE FUNKCIONALNOSTI FASADE

8. VZDRŽEVANJE FASADE

Fasada je z gradbeno - fizikalnega stališča izpostavljena številnim 
notranjim in zunanjim vplivom. Projektirana in izvedena mora biti tako, 
da trajno ščiti pred vremenskimi spremembami ter zadovoljuje vse 
pogoje za trajno obstojnost in funkcionalnost v času njene eksploatacije. 
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vlakna, hidrofobni dodatki ali algicidi in fungicidi. Z barvanjem fasadi povrnemo njeno 
funkcionalnost, podaljšamo njeno življenjsko dobo in jo osvežimo ali stavbi zagotovimo nov 
videz. Izkušnje kažejo, da je potrebno fasado prvič prebarvati po sedmih do petnajstih letih.

Pojav raznih mikroorganizmov na fasadnih površinah, kot so lišaji, alge in zidne plesni, je v 
večini primerov posledica zunanjih vplivov neodvisnih od kvalitete uporabljenih fasadnih 
materialov. Posebno ogrožene so fasade na severnih in severovzhodnih straneh, fasade 
brez napušča, grobi dekorativni ometi, fasade v okolju s povišano vlago,v bližini rek, jezer in 
fasade v okolju, kjer je v zraku povišana koncentracija bioorganskega materiala. 

Na pojav in intenzivno razmnoževanja mikroorganizmov najpomembneje vpliva prekomerna 
vlažnost in slabo sušenje fasadnih površin. Svoje pa prispeva tudi pešanje učinkovitosti 
biocidnih in hidrofobnih dodatkov v ometu, katerih namen je upočasniti njihov nastanek in 
razvoj. Potrebno je tudi vedeti, da so dovoljene količine biocidov v ometih in fasadnih barvah 
krepko omejene z novo evropsko zakonodaja in predpisi o ravnanju s strupenimi snovmi.

Vzdrževanje oz. sanacija z mikroorganizmi okužene fasadne površine je sledeča: v prvi fazi je 
potrebno uničiti mikroorganizme z biocidnim premazom, če se le da, jih je za tem potrebno še 
mehansko odstraniti s krtačo srednje trdote in na koncu popolnoma suho fasadno površino 
prebarvati s paroprepustno in vodoodbojno fasadno barvo. Pri tem je potrebno dosledno 
upoštevati navodila za uporabo navedenih materialov, še zlasti materialov z vsebnostjo 
strupenih dodatkov.

8.3 SANACIJA POJAVA  ALG, PLESNI IN LIŠAJEV



48

9.1 NADZIRANA LASTNA KONTROLA PROIZVODNJE

9. JAMSTVO ZA KAKOVOST FASADNIH SISTEMOV DEMIT®

Za kvalitetno, trajno in lepo fasado morajo biti izpolnjeni vsaj trije pogoji: 
•	 da je proizvodnja fasadnih materialov nadzirana – certificirana 

kontrola proizvodnje,
•	 da so vsi vgrajeni materiali kompatibilni in preizkušeni v sistemu – 

certificiran sistem,
•	 da fasado izvaja usposobljen in preizkušen izvajalec – certificiran 

fasader.

Družba Demit se ponaša z EC certifikatom kontrole proizvodnje 1404-CPD-980, ki ga je izdal 
neodvisni certifikacijski organ Zavod za gradbeništvo Slovenije, ki je tudi opravil začetni 
pregled obrata in kontrole proizvodnje in sedaj opravlja redni nadzor, ocenjevanje in 
potrjevanje proizvodnje. S certifikatom Zavod ugotavlja, da so fasadni sistemi DEMIT, ki jih 
proizvaja in trži družba Demit, uspešno prestali začetni preizkus in da se sedaj vrši redna 
kontrola proizvodnje in nadaljnje preizkušanje vzorcev v skladu s predpisanim programom 
preizkušanja. S certifikatom se tudi potrjuje, da so bila upoštevana vsa določila o potrjevanju 
kontrole proizvodnje, skladno s smernicami ETA-004.

Razen certifikatov, ki se nanašajo direktno na kontrolo proizvodnje fasadnih sistemov, pa 
ima družba Demit vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja, ki izpolnjuje zahteve 
standardov ISO 9001:200 in standardov ISO 14001:2004. 

 

* Samo v celoti izpolnjen, podpisan in žigosan dokument je veljaven.  Vsako prirejanje dokumenta je kaznivo 

 
 
 

 

                             E C   I Z J A V A   O   S K L A D N O S T I  
 Nº 09/12 

 
 

Proizvajalec:    DEMIT d.o.o., Spodnja Reica 77, SI-3270 Laško                                                                               05 

S polno odgovornostjo  izjavljamo,  da 

Proizvod:                        FASADA DEMIT®  ORIGINAL      
Mesto proizvodnje:                                                Spodnja Reica 77, SI-3270 Laško 

Tip:  
Zunanji toplotno izolacijski sestavljeni sistem z ometom (ETICS) na ekspandiranem  
polistirenu, namenjen za izolacijo zunanjih zidov zgradb   

Gorljivosti: Eurorazred  B-s2, d0   

Za namen 
uporabe: 

Toplotna izolacija navpinih, nagnjenih ali vodoravnih sten (na novo zgrajenih ali obstojeih) zgradb z zunanje 
strani, izdelanih iz zidakov ali betona z odpornostjo na ogenj, klasificirano z A1 ali A2-s2 d0, v skladu z EN 

13501-1 in minimalno specifino težo 820 kg/m
3
 ali A1 v skladu z odlobo EC 96/603/EC. 

Nain pritrditve: 

 Lepljeno  

 lepljeno in mehansko pritrjeno s sidri 

• 
• 

• 
• 

EPS                    

Brez stika z zemljo: V stiku z zemljo: 

 DEMIT Original 039  
 DEMIT Original Graphite 031  
 DEMIT Original Graphite 032 

DEMIT Stirocokl 037 
DEMIT Neocokl 031 

Armirni sloj   DEMIT Original malta  

Mrežica  DEMIT armirna mrežica  

Prednamaz + 
zakljuni sloj  

 DEMIT Primer [basic] + DEMIT Mineral [nature], 
 DEMIT Primer [silicate] + DEMIT Silicate [vital] 
 DEMIT Primer [basic] + DEMIT AcryLoxane [elast] 
 DEMIT Primer [silicate] + DEMIT Si-Si [q3

 tech] 

DEMIT Primer [basic] + DEMIT Plast [protect] 

Toplotni upor R 
 

 
              




DEMIT  Original 039               


















































            

            
 

 

 

Ustreza zahtevam: 

Direktive 89/106EEC (december 1988), dopolnitvi 93/68/EEC, Evropske smernice ETAG 004 in 

Evropskemu tehninemu soglasju št. ETA- 05/0153 (julij 2005) 

EC certifikat lastne 
kontrole:  

1404-CPD-980 

Certifikacijski organ:  ZAG Ljubljana – 1404-CPD 89/106/EEC 

Veljavnost izjave:                                                          1.1. 2012– 1.1.2013 

 
 

 
 IZJAVA  O  SKLADNOSTI  IZDANA ZA OBJEKT 

Objekt:  
Kupec:  
Izvajalec:  
 

 
 

Pooblašeni podpisnik:                                                 Direktor:      Mag. Goran op 08.05.2012 
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Fasadni sistemi DEMIT® in njihove komponente so razviti, izdelani in preizkušeni skladno z 
evropskimi in nacionalnimi predpisi, smernicami in veljavnimi standardi. 
•	 Pravni red EU za področje gradbeništva sloni na Direktivi o gradbenih proizvodih (CPD) 

št. 89/106EEC 
•	 Pogoje za dajanje g.p. na slovenski trg določa Zakon o gradbenih proizvodih
•	 Zahteve za uporabo g.p. pri graditvi določa Zakon o graditvi objektov 
•	Način ugotavljanja in potrjevanja skladnosti določa Pravilnik o potrjevanju skladnosti
•	 ETAG 004 – evropska smernica za toplotnoizolacijske kontaktne fasadne sisteme

 Skladnost izkazujejo naslednji naši fasadni sistemi:

 

 

 

Priporočamo vsem novograditeljem in kupcem fasadnih sistemov, da naj preverijo skladnost 
kupljenega sistema, kar mora biti izkazano s proizvajalčevo EC izjavo o skladnosti, 
komponente sistema pa morajo biti označene s CE znakom. Kombiniranje različnih materialov 
in izbira najcenejših lahko ima za posledico slab fasadni sistem, ki ne bo izpolnjeval svoje 
funkcije in pričakovanj investitorja. 

9.2 EVROPSKO TEHNIČNO SOGLASJE ZA SISTEME DEMIT®

DEMIT ORIGINAL
ETA 05-0153

DEMIT UNI Effect
ETA 12-0098

DEMIT MINERAL
ETA 11-0381 DEMIT LINE

ETA 10-0426
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V družbi Demit že desetletja izvajamo usposabljanje fasaderjev za pridobitev licence 
pooblaščenega fasaderja za izvajanje DEMIT® fasadnih sistemov. V tem času smo usposobili 
in izdali na tisoče licenc fasaderjem, slikopleskarjem in drugim izvajalcem zaključnih del v 
gradbeništvu. Seminarje izvajamo praviloma v februarju ali marcu za vse zainteresirane, ki se 
želijo podrobneje seznaniti z materiali, sistemi in načini vgradnje sistemov DEMIT. Vsebino 
in pridobljena znanja na seminarjih udeleženci vedno pozitivno ocenjujejo, zadovoljni pa so 
tudi z izvedbo in dogodkom, ki omogoča druženje in izmenjavo mnenj ljudi enake poklicne 
usmeritve.

Fasado naj izvajajo le dovolj usposobljeni fasaderji. Priporočamo fasaderje z licenco. 
Priporočljivo pa si je pred sklenitvijo naročila oz. pogodbe ogledati nekaj izvedenih fasad 
kot referenco in merilo za reševanje morebitnih kasnejših ugovorov glede kvalitete izvedbe.

9.3 USPOSABLJANJE FASADERJEV
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VIRI IN LITERATURA

Pričujoča Navodila se opirajo v osnovi na dolgoletne izkušnje tehničnih 
strokovnjakov družbe Demit v dobri meri pa tudi na relevantne standarde, 
navodila in zakone. Navkljub precejšnji obširnosti Navodil pa le-te ne dajejo 
odgovora na mnoga vprašanja, ki si jih utegnejo postavljati izvajalci fasad, še 
posebej projektanti in investitorji. Zaradi tega bralcem priporočamo, da bolj 
poglobljena znanja, nasvete, zahteve in pravila v zvezi z izvajanjem fasade 
poiščejo v:
•	 evropskih smernicah ETAG 004 in ETAG 014,
•	 tehnični smernici TSG-1-004 in v Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah,
•	 slovenskih standardih SIST EN 13162:2002, SIST EN 13163:2002 in SIST EN 

13164:2002,
•	 slovenskih predpisih s področja gradbeništva: Zakonodaja graditve objektov 

ZGO-1 in Zakon o gradbenih proizvodih,
•	 slovenskih predpisih s področja varnosti: Zakon o varstvu pred požarom 

(Pravilnik o požarni varnosti v stavbah) in Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
•	 uredbi o ravnanju z odpadno embalažo in v Pravilniku o ravnanju z odpadki, ki 

nastajajo pri gradbenih delih,
•	 priročniku Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije za gradbene izvajalce,
•	 navodilih o vgradnji toplotnih izolacij družb Fragmattim in Rockwool
•	    navodilih za vgradnjo posameznih sistemov DEMIT® družbe Demit d.o.o.

Glavnino dela v pripravi pričujočih Navodil za vgradnjo toplotnoizolacijskih 
sistemov DEMIT sta opravila g. Rafael Pinter, tehnično projektni svetovalec v 
družbi Demit, in Božidar Mithans, vodja marketinga in tehničnega svetovanja.
Detajle in tehnične risbe je pripravil Rafael Pinter. Fotografija Dejan Iršič in arhiv 
družbe, oblikovanje Folio d.o.o.
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ZAPISKI





Imate vprašanje?
Pokličite nas na brezplačno številko:
080 21 10
ali na telefonsko številko 
svetovalca:
03 / 73 44 580

ali nam pišite na:
info@demit.si

pomagali vam bomo!

Demit d.o.o.
Spodnja Rečica 77

3270 Laško

www.demit.si


