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Ste v zaključni fazi gradnje svoje nove hiše ali pa le želite prenoviti 
obstoječo fasado? Verjetno se sprašujete katera fasada je prava in 
kako izbrati barvo?
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Fasada danes ne pomeni le zaključnega ometa, ampak celoten sistem, ki ob strokovni izvedbi 
zagotavlja številne prednosti tako za novogradnje kot za prenove. 

• koliko bo ta naložba stala, 

• kateri fasadni sistem izbrati, kako obstojen  

 je ter iz kakšnih materialov je izdelan, 

• kako izbrati primerno barvo fasade, 

• ali vam bo prenova fasade  

 zagotovila energetske prihranke  

 pri ogrevanju oziroma ohlajevanju.

Najbolj pomembne informacije pred izdelavo fasade so:
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Izjava prejemnice nagrade iz 2017, ga. Danica Dobnik: 

»Zelo sva zadovoljna, ker nama je mojster ob ogledu svetoval tudi izboljšave. 
Resnično so nudili dobro podporo in izdelali odlično fasado.« 

VELIKA
NAGRADNA IGRA

MERKUR POVRNE5.000 €za izdelavo fasade!

Odločite se za izdelavo fasade in 
sodelujte v nagradni igri!
Vsi, ki boste v času trajanja nagradne igre, 
od 16. 2. do 20. 11. 2018, izdelali fasado z 
Merkurjem boste vključeni v veliko nagradno 
igro »MERKUR povrne 5.000 € za izdelavo 
fasade!«. Izžrebali bomo en račun in nosilcu 
računa povrnili kar 5.000 € za njegovo novo 
fasado.

Kako sodelujete za nagrado 
5.000 €?
1. Pošljete povpraševanje za izdelavo fasade.
2. Pogovorite se z Merkurjevim skrbnikom  
 in svetovalcem za fasade.
3. Pridobite Merkurjevo ponudbo za material  
 in storitev izdelave.
4. Podpišete soglasje za sodelovanje  
 v nagradni igri.
5. Izdelate fasado z Merkurjevimi mojstri.
6. Prejmete račun za izdelano fasado.

Več informacij

FASADA
PRED

PRENOVO

FASADA
V NOVIH 

ODTENKIH



Naložba v fasado vam lahko izpolni vaše energetske 
zahteve in vam dolgoročno prinaša vrsto koristi. Kako-
vosten fasadni sistem pomeni lepo zunanjost vaše hiše, 
zdravo in kakovostno bivanje ter občuten prihranek pri 
ogrevanju in hlajenju stavbe.

Vzdušje in počutje v stanovanju je odvisno tudi od 
lastnosti zraka – temperature, relativne vlage, hitrosti, s 
katero se giba zrak, površinske temperature sten in tal, 
dovoda svežega zraka in še drugih dejavnikov. Vendar 
sta najpomembnejša kriterija za udobno bivanje v hiši 
temperatura in vlažnost zraka.

Fasada je v več pogledih pomemben del vsake zgradbe. 
Osnovna naloga fasade je, da hišo ščiti pred zunanjimi 
vremenskimi vplivi (sneg, dež, sonce, veter). Hiši nudi 
toplotno izolacijo, vas pa ščiti pred mrazom oz. vroči-
no. Ob pravi uporabi materialov boste lahko občutno 
zmanjšali porabo energije in stroške ter hkrati poskrbeli 
tudi za zvočno izolacijo, zmanjšanje termičnih napetosti 
stavbe, preprečili toplotne mostove in se delno zaščitili 
pred požari. 

Verjetno si ne želite, da bi že po nekaj letih barva fasa-
de zbledela ali pa bi prihranek najcenejšega ponudnika 
zaradi slabe izolacije izgubili že v prvem letu po prenovi? 
Kakovost zagotavljajo strokovna izvedba in kakovostni 
materiali. Splošno velja, da je fasada kakovostna toliko 
kolikor so kakovostni mojstri, ki jo vgrajujejo.

Z novo fasado
do udobja in prihrankov!

... da v povprečju kar 78 % vse porabljene energije 
v gospodinjstvu porabimo za ogrevanje? In da 
največ toplote (kar 35 %) »uide« skozi zidove? 
Varčevanje z energenti je vse bolj pomembna tema 
še posebej zato, ker je to pomembna postavka 
vsakega družinskega proračuna.

ALI STE VEDELI ...
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Strokovnjaki priporočajo, da je idealna 
temperatura zraka med 19 in 22  °C, zračna 
vlažnost pa med 40 in 60 %.

POMEMBNO!
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Povrnjenih lahko dobite do 20 % naložbe
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe za prenovo fasade eno-
ali dvo stanovanjske stavbe, vendar ne več kot 12 € na m2 toplotne izolacije fasade. Pravica do nepovratne 
finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo fasadnega sistema z najmanj 18 cm toplotne izolacije, 
pri čemer lahko toplotna prevodnost toplotne izolacije znaša λ ≤ 0,045 W/(mK). Debelina toplotne izolacije 
fasadnega sistema je lahko tudi manjša, če je izkazano razmerje λ/d ≤ 0,250 W/(m2K).

Priznani stroški vključujejo:

• nakup in vgradnjo celotnega fasadnega sistema,

• nakup in vgradnjo toplotne izolacije  
 podzidka (»cokla«),

• postavitev gradbenega odra,

• odstranitev ali izravnavo  
 obstoječega ometa  
 ali ostalih gradbenih  
 materialov,   
 vgradnjo  
 vertikalne hidroizolacije na  
 predelu podzidka (»cokla«),  
 demontažo starih okenskih  
 polic,

• obdelavo špalet,

• nakup in vgradnjo  
 okenskih polic.

Subvencija Eko sklada
Izkoristite subvencijo EKO sklada za termoizolacijske 
fasade iz stiroporja in kamene volne. Če ste zainteresir-
ani za novo fasado se naročite na posvet z Merkurjevim 
svetovalcem, kjer boste brezplačno dobili vse potrebne 
informacije o pridobitvi sredstev. Merkurjevi svetovalci 
vam bodo na podlagi izkušenj z veseljem nudili pomoč 
pri pripravi vloge za subvencijo EKO sklada. 

POMEMBNO pri oddaji vloge

• Vlogo za pridobitev sredstev je potrebno  
 oddati pred izvedbo del.

• Ena od obveznih prilog vlogi je Merkurjev  
 predračun za material in storitev vgradnje.

Uradni razpis EKO sklada za financiranje 
nepovratnih finančnih spodbud 

občanom, za nove naložbe  
v rabo obnovljivih  

virov energije in večjo  
energijsko učinkovitost 
večstanovanjskih stavb  

lahko preberete TUKAJ >>

NAROČITE SE na posvet

Pomoč pri pripravi vloge za  
pridobitev sredstev EKO sklada

barvni znak
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NAROČITE SE na posvet

Od ideje
do  nove fasade

Skupaj načrtujemo
Merkurjevi svetovalci bodo 
poskrbeli za celovito načrtovanje 
in svetovanje pri izbiri vaše 
fasade. Da si boste novo 
fasado lažje predstavljali, vam 
bodo svetovalci priporočili 
najprimernejši sistem ter 
poskrbeli za izdelavo barvne 
študije.

S svetovalcem se boste 
dogovorili za ogled lokacije in 
izmere na domu. Nato vam bomo 
sestavili individualno ponudbo.

GA
RANTIRA

GARAN T I R

A

izdelamo
za vas

Garantiramo
• hitro in zanesljivo izvedbo del
• individualno obravnavo
• strokovno vgradnjo oz. montažo preko  
 preverjenih in visoko  kvalificiranih Merkurjevih mojstrov
• garancijo na izdelke (skladno s predpisi proizvajalcev)
• garancijo na izvedena dela



Kakovost življenja v stanovanjskih stavbah postaja vedno 
bolj pomemben kriterij, ki tudi določa njihovo vrednost. 

Dobra toplotna izolacija bistveno vpliva na površinske 
temperature notranjih sten in oken, s tem pa poskrbi tudi 
za prihranek energije v času ogrevanja oz. hlajenja.

Splošen izračun toplotnih izgub pokaže, da pri neizolira-
nem objektu kar 70 % toplotnih izgub odpade na zunan-
je zidove in podstrešje. Okna in tla imajo 25 % delež v 
celotnih izgubah. Po vgradnji fasadnega sistema (izolaci-
ja stavbe) pa se toplotne izgube na objektu porazdelijo 
drugače. Največji delež prenosa izgubljene toplote po 
prenovi poteka prek oken (40 %). Delež zunanjih zidov in 
strehe pa se močno zniža in znaša približno 45 %. 

Kvalitetna toplotna izolacija ni pomembna samo pozimi, 
ampak tudi v vročih poletnih dneh, saj  preprečuje pro-
diranje toplote v notranjost. Danes zunanje tempera-
ture vse pogosteje presežejo 25 °C, kar lahko privede do 
neprijetne klime v prostorih. Dober izolacijski material ima 

V kolikor imate finančno možnost vam 
priporočamo, da ob odločitvi za prenovo 
fasade razmislite tudi ali je potrebno 
zamenjati še stara in energetsko potratna 
okna ter dodatno izolirati podstrešje.

Toplotna prehodnost zunanjih sten
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Boljša in debelejša izolacija pomeni znižanje porabe energije za ogrevanje, s tem pa sta tudi povezana večja 
čistost okolja in prijetnejše bivanje.

Prihranek pri stroških za ogrevanje

Pri debelini izolacije se ne splača varčevati, saj se cena naložbe poveča le zaradi dodatnih 
centimetrov izolacije, medtem ko cena dela in drugih materialov ostane praktično enaka. Razlika 
v ceni med fasado s 5 ali 10 cm debelimi ploščami EPS je približno 3 €/m2, povrnila pa se bo že v 
eni ali dveh kurilnih sezonah!

visoke toplotne zmogljivosti, ki upočasnjujejo segrevanje 
stavbe poleti in hlajenje pozimi.



Osnovna naloga toplotnoizolacijskega sistema je pre-
prečevanje izmenjave toplote med zunanjim in notranjim 
delom stavbe in posledično preprečevanje toplotnih izgub. 

Kakovosten in pravilno vgrajen fasadni sistem uravnava 
relativno vlažnost in temperaturo, ki sta ključnega pom-
ena za naše dobro počutje in zdravje. Višina prihranka je 
ob tem odvisna tudi od sistema ogrevanja, oken in tudi 
kurilnih navad.

Fasada stavbo ščiti pred vremenskimi vplivi in preprečuje 
toplotne mostove. Ob pravilno izvedeni izolaciji na zu-
nanji strani zidu je zid pozimi topel, poleti pa se ne pre-
greva. Vsaka komponenta v sistemu je zelo pomembna 
in vpliva na kakovost celotne fasade.

Kakšno fasado izbrati?

Izračuni so pokazali, da hiša, izolirana  s 
kakovostnim fasadnim sistemom, porabi 30 % 
manj energije.

POMEMBNO!

V zadnjih letih je debelejša izolacija postala pomembnejša. Debelina 
je lahko tudi  več kot 20 cm. Debelejša izolacija se vgrajuje predvsem pri 

novogradnjah v nizkoenergijskih ali skoraj nič energijskih stavbah.
10
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Fasadni sistem sestavlja:

• lepilo (lepilna malta),
• toplotna izolacija,
• pritrdila (sidrni vložki in vijaki),
• osnovni omet,
• armatura (armirna mreža iz steklenih vlaken),
• dekorativni zaključni omet z osnovnim  
 premazom, kot ga določa fasadni sistem,
• deli pribora, kot so vogalnik z mrežico,  
 priključni in zaključni profili, diletacijski profili,  
 podzidni profili, izolacijski in montažni elementi ipd.

Komponente fasadnega sistema

Za optimalno funkcionalnost fasade je medsebojno ujemanje vgrajenih komponent oz. materialov 
fasadnega sistema odločilnega  pomena. Ne glede na to ali se odločite za izolacijo iz stiropora, 
kamene volne ali drugih izolacijskih materialov, je pomembno, da se odločite za celoten fasadni 
sistem enega proizvajalca. Le tako boste od proizvajalca dobili tudi garancijo.

Vse informacije za izdelavo  
kakovostne fasade na enem mestu!
• Naročilo na brezplačen posvet s svetovalcem

• Naročilo barvne študije fasade

• Velika nagradna igra

• Pregled fasadnih sistemov

• Subvencija Eko sklada

Preverite

Obiščite www.merkur.si/fasade

RAZMIŠLJATE ...
... O NOVI FASADI?



Kakšne materiale izbrati pri izdelavi fasade

Za izolacijo lahko izberete termoizolacijske plošče ali 
lamele. Posebnost lamel so pravokotno orientirana vlak-
na, kar jim zagotavlja veliko razplastno trdnost in posle-
dično vgradnjo samo z lepljenjem po celotni površini. 
Dodatno sidranje pri novogradnjah do debeline 20 cm 
zato ni potrebno. Izjema so lahko področja z ekstremno 
vetrno obremenitvijo.

Mineralna volna
Izbirate lahko med kameno in stekleno volno. Bistvena razlika med njima so osnovne surovine, ki določajo mehansko 
odpornost, videz in njuno sestavo. Volni sta podobni glede na vrednost toplotne prevodnosti in izolativnosti. 

Kamena volna

Za izolacijo zunanjih sten se uporabljajo kamene volne v 
obliki plošč in lamel. Plošče kamene volne se uporabljajo 
pri izolaciji tankoslojni fasad. Kamena volna nudi odlično 
toplotno in zvočno izolacijo in ni gorljiva.
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Pri izdelavi fasade morate nujno uporabiti vse 
komponente  od izbranega fasadnega sistema. 
S tem se boste tudi izognili tveganju za težave, 
saj ima vsak proizvajalec malenkostno drugačno 
sestavo komponent in lahko pride do tega, da se 
uporabljeni materiali ne vežejo med seboj.

POMEMBNO!

Steklena volna

Steklena volna se uporablja za izolacijo prezračevalnih in 
obzidanih fasad. Ima mehkejšo sestavo, zato je potreb-
na drugačna vgradnja. Tudi steklena volna nudi odlično 
toplotno in zvočno izolacijo in ni gorljiva.

Ekstrudirani polistiren (XPS)
Toplotno izolacijske plošče XPS so odporne proti visokim 
mehanskim obremenitvam, proti vodi in vlagi ter zag-
otavljajo dimenzijsko stabilnost. Najpogosteje se upora-
bljajo za toplotno izolacijo temeljev, izdelavo cokla stavbe 
ali napušča. Ekstrudirani polistiren nudi zelo dobro izolaci-
jo, visoko elastičnost in dolgotrajno tlačno trdnost.

Ekspandirani polisteren (EPS)
Izolacijske plošče EPS so bolj znane pod imenom STIRO-
POR. To je lahek izolacijski material, ki je izdelan iz drobnih 
kroglic polistirena. Glede na vrsto uporabe so na voljo v 
različnih debelinah, oblikah, tlačnih trdnostih in toplotni 
prevodnosti. Uporabite lahko beli ali grafitni EPS. Grafitni 
je za 20 % bolj izolativen od belega, kar pomeni, da bi 
za zadostitev pogojev EKO sklada zadostoval grafitni EPS 
debeline 14 cm ali beli EPS debeline 18 cm.
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Fasadna lepila
Fasadna lepila zagotavljajo kakovosten stik podlage in 
izolacijskega materiala, razlikujejo pa se glede na izbiro 
izolacijskih plošč in podlage. Lepilo izberite glede na 
potrebe vgradnje in izberite primerno hitrost sušenja in 
paro prepustnost. Lepilo je namenjeno lepljenju izolaci-
jskih plošč in armiranju s fasadno mrežico, zato je kako-
vostna izbira izredno pomembna.

Vpliv vremena na izdelavo fasade

Izdelave fasade se morate lotiti ob primernem 
vremenu. Priporočamo izdelavo pri temperaturi 
od 5 °C do 35 °C. Pazite tudi, da vlažnost zraka  
ne bo višja od 75 %.

Če se odločite za izdelavo fasade v hladnejšem 
obdobju, potem pazite, da temperatura ponoči  
ne bo padla pod 5 °C. Tudi ostali vremenski  
vplivi lahko škodujejo končni izvedbi fasade.  
Ne izvajajte jo ob močnem vetru, megli ali vlagi. 
Pred premočnim soncem morate fasado zaščiti  
z gradbeno zaveso, kar priporočamo predvsem  
za plošče iz črnega EPS.

Armirana mrežica
Z uporabo mrežice se zmanjšujejo napetosti, ki se po-
javijo na fasadi in preprečujejo krčenje ter raztezanje. Na-
jprej malto nanesete na ustrezno pripravljeno podlago. 
Mrežico vstavite v sveže naneseno malto za armiranje 
v navpičnih ali vodoravnih pasovih brez gub. Vedno 
začnete na najvišji etaži delovnega odra. Posamezne 
pasove mrežice prekrivate s preklopom najmanj 10 cm. 
Da bi zagotovili zadostno pokritje, morate vstavljeno 
mrežo prekriti z malto za armiranje, ko je ta še mokra.

Osnovni premaz za fasade
Osnovni premaz je namenjen za izravnavanje in nevtral-
izacijo podlage pred nanosom tankoslojnih zaključnih 
dekorativnih ometov, kot so:
• akrilni omet,
• silikatni omet,
• silikonski omet.
LASTNOSTI
Podlaga za nanos osnovnega premaza mora biti ne-
premična, nosilna, trdna, suha, brez razpok, saj, prašnih 
delcev in ostankov maščob ter opažnih olj.



Zaključni omet
Zaključni omet vizualno oblikuje fasado in spodnje slo-
je fasadnega sistema ščiti pred vremenskimi vplivi. Ker 
so fasade močno obremenjen del zgradbe in so pod-
vržene stalnim škodljivim vplivom iz okolja, je potrebno 
poskrbeti za njihovo primerno zaščito. Naloga slojev je 
preprečiti vdor vlage in ščitenje pred vremenskimi vplivi, 
ki bi lahko povzročili propadanje konstrukcije in fasad-
nega sistema. Zaključni sloji oz. ometi se razlikujejo po 
sestavi, paro prepustnosti, elastičnosti, trdnosti, vezavi na 
podlago in številu barvnih odtenkov.

Pri izvedbi zaključnega sloja fasade mora 
sodelovati toliko delavcev, da se zagotovi 
enakomeren nanos zaključnega sloja od vrha  
do tal brez vmesnega sušenja. Delovnega  
procesa med izvedbo zaključnega sloja nikakor  
ne smemo prekinjati. Le tako se bo tveganje  
za barvna in strukturna odstopanja gotove 
površine zmanjšalo na minimum.

POMEMBNO!

Fasadni sistem lahko pravilno in kakovostno  
vgradi le strokovno usposobljen izvajalec. Na storitev vgradne pa mora dati tudi garancijo.
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Ugoden nakup 
izdelkov
Izbrane izdelke vam v primeru izdelave 
fasade:

• obračunamo po nižji 9,5-% davčni stopnji,
• lahko dostavimo tudi na dom,
•lahko ponudimo z nakupom na obroke
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Zaključni sloj je pomemben element fasadnega siste-
ma, saj s pravilno izbiro barvnega odtenka zagotovimo 
unikatnost in estetski izgled naše hiše. Še pred začetkom 
izdelave fasade se morate odločiti o materialni izbiri zakl-
jučnega sloja in njegovi barvi. Zaključni sloj je torej lahko 
dekorativni omet ali pa fasadna barva. 

Vrste zaključnih slojev fasad

Lahko izbirate med različno obdelavo zaključnega ome-
ta. Ti so sestavljeni iz različne granulacije peskov in veziv, 
ki določajo končen izgled. Lastnosti zaključnih slojev se 
razlikujejo glede na vsebujoč tip veziva. Poznamo akrilne, 
silikatne, silikonske in mineralne zaključne omete. Slednji 
pa se ločijo še na zaribane, glajene, brizgane, valjčkane 
in strugane. V Sloveniji je narejenih daleč največ akrilnih 
fasad.

Akrilni zaključni omet
Akrilni zaključni element zagotavlja 
dobro vodo odbojnost in visoko trd-
nost. Z njegovim nanosom je površi-
na dodatno zaščitena pred razvo-
jem plesni in alg. Takšen zaključni 
sloj je primeren za vse fino hrapave 
površine, katerim zagotavlja visoko 
paro prepustnost. Za akrilni zaključni 
element je najbolj uporaben fasadni 
sistem z izolacijo iz EPS.

Silikatni zaključni omet
Silikatni zaključni omet definira lahka 
vgradnja z izredno visoko paro pre-
pustnostjo. Omet je odporen na vse 
vremenske razmere in nudi dobro 
zaščito pred razvojem alg ter plesni. 
Nanešena plast je enakomerno zrna-
ta ali razbrazdana.

Silikonski zaključni omet
Zagotavlja dobro vodo odbojnost 
in paro prepustnost, hkrati pa je 
odporen na nastanek plesni oz. alg. 
Izdelan je na osnovi silikonskih in 
drugih polimernih veziv. Silikonski 
zaključni omet je manj dovzeten 
za prijemanje saj, prahu in drugih 
umazanij. Prav tako je odlična izbira 
za objekte z majhnim strešnim na-
puščem, pri katerih je fasada močno 
izpostavljena padavinam.



Pri izboru barve fasade morate v prvi vrsti upoštevati 
okolje, kjer se objekt nahaja. V okolju se poleg neprim-
ernih barv pojavljajo tudi povsem neprimerne kom-
pozicije – neprimerno razporejene barve po fasadah. 
Barve morajo sodelovati v skupni kompoziciji objekta: 
poudarjajo lahko okna in vrata, tektoniko, statiko, vo-
galni del objekta, povedo koliko je nadstropij oziroma 
zaključenih ali logičnih enot. Dandanes vidimo na »sod-
obnih« fasadah (predvsem enodružinskih hišah) vse več 
nerazumljivih likovnih posegov. Poleg črt so »moderne« 
tudi različno obarvane površine fasade, in sicer brez 
logičnega smisla kompozicije. 

Kako torej pravilno izbrati fasadne barve in jih uskladi-
ti z barvo oken, vrat, ograje, strehe ... in kako uporabiti 

Zakaj izdelati barvno študijo?

večbarvne kombinacije? Za tako uskladitev so potrebne 
barvne študije in te lahko kakovostno opravi le strokovn-
jak, ki je likovno izobražen. Za barvno kombinacijo so 
potrebna znanja. Eno je všečnost, drugo pa je resnična 
lepota, za katero obstajajo kolikor toliko trdna merila. Pri 
izbiri ustrezne barve za vaš objekt priporočamo, da:

• opazujete barve v okolici stavbe in nato izberite  
 podobne odtenke,

• pazite pri večjih površinah, saj tam barve deluje 
 jo svetlejše kot barve uporabljene na majhnih   
 izbranih površinah,

• kombinirate največ 3 barve z različnimi stopnjami  
 svetlosti ali nasičenosti.

Izbira barve fasade je za večino ljudi najtežji del gradnje. Fasade zagotovo ne boste menjali  
še kar nekaj naslednjih nekaj let, zato jo morate izbrati premišljeno. Pri izbiri barve ni 

priporočljivo, da bi se zanašali zgolj na trenutni navdih ali okus. Pomembno je,  
da se barva fasade smiselno spaja z okoljem, v katerem objekt stoji.
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Fasada mora lepo sovpadati z okolico stavbe in se zliti z okoljem v katerem objekt stoji. Pri tem pa je poleg naveden-
ega potrebno upoštevati še obliko zgradbe, materiale in samo konstrukcijo. Hkrati mora fasada zadovoljiti še vaše 
barvne zahteve in estetska merila. 

Priporočamo vam, da si predhodno izdelate barvno 
študijo, saj si boste le tako lahko najbolj realistično pred-
stavljali, kako bo izgledala končana fasada.  Z barvno 
študijo se boste izognili morebitnim neprijetnim pre-
senečenjem, končna cena fasade pa zaradi tega ne bo 
nič višja, saj vam v Merkurju strošek barvne študije odšte-
jemo od skupnega stroška izdelave fasade.
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Naročite barvno študijo

NE VESTE KAKŠNO BARVO FASADE IZBRATI?
Olajšajte si izbiro! 
Zaupajte nam izdelavo strokovne barvne študije. 
Pri pripravi bo naš arhitekt upošteval vaše želje 
in sodobne smernice. 

FASADA
PRED

PRENOVO

FASADA
V NOVIH 

ODTENKIH

Primer študije 1

Primer študije 2 Primer študije 3



Le pravilna izvedba fasade nudi kakovostne rezultate, pravilno delovanje in dober končni izgled. Dobra priprava in 
poznavanje ključnih pravil prihrani čas izdelave, popravke oz. nepravilnosti ter s tem tudi stroške. Priporočljivo je, da se 
za izdelavo fasade izbere kakovostnega izvajalca. Poleg kakovostnega izvajalca in kakovostnih materialov, je potrebno 
pri izdelavi fasade upoštevati tudi navodila za vgradnjo materialov, delo opravljati ob ustreznih vremenskih razmerah 
ter ustrezno pripraviti podlago.

Kakšna je pravilna izvedba fasade?
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Predpriprava
Pred izvedbo fasade morajo biti na objektu izdelana vsa 
krovsko-kleparska dela, tudi obrobe, odtočne cevi in žle-
bovi, okna in vrata naj bodo vgrajena. Priporočljivo je, da 
so v notranjosti objekta že izdelani ometi in cementni 
estrihi ter zmontirane vse instalacije.
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Ustrezni vremenski pogoji 
Za kakovostno izvedbo fasadnega sistem je priporočlji-
vo, da jo izdelujete pri temperaturah od 5 °C do 35 °C 
(podnevi in ponoči), relativna vlažnost pa ne sme biti 
višja od 75 %. Odsvetovano je delo ob močnemu soncu, 
dežju in močnemu vetru. Primeren čas za izdelavo fasa-
de je od zgodnje pomladi do pozne jeseni.

Pospešeno sušenje osnovnega ometa lahko močno 
poslabša njegove mehanske karakteristike, zakljukl-
jučni omet pa posvetli. Zato je pomembno, da fasadne 
površine pred soncem, vetrom in padavinami zaščitite z 
zavesami, kljub zaščiti pa v dežju, megli ali ob močnem 
vetru (≥30 km/h) ne smete delati fasade.

Ustrezna podlaga
Za lepljenje fasadnega sistema je primerna vsaka podla-
ga, ki ima na 4 m največ 1 cm velike neravnine. Na gladke 
površine se lepilo nanese po celotni površini.

Podlaga na katero se nanaša fasadni sistem ne sme biti 
navlažena. Pri novogradnjah je priporočljiva starost bet-
onske podlage vsaj 1 mesec v normalnih pogojih. Če bo 
podlaga imela različno debelino, to pomeni, da bo čas 
sušenja različno dolg, hkrati pa pri končnem izgledu lah-
ko pride še do različnih odtenkov barve.

Od kakovostno pripravljene podlage je odvisen izgled 
zaključnega sloja. Na njem lahko pride do razpok, kar je 
posledica neposušene podlage. Podlaga mora biti torej 
še pred nanosom zadnjega sloja stabilna in suha.



Nanašanje lepila
Ob uporabi stiropornih plošč na betonske ali opečnate 
podlage se lepilo nanaša na robove plošč, saj se tako pre-
preči slabša izolativnost in kroženje zraka med ploščami. 
Priporočljivo je, da je nanos lepila širok 5 cm in ne debele-
jši od 2 cm. Če pa se stiroporne plošče nanaša na popol-
noma gladke podlage, potem naj bo 1 cm debel nanos 
lepila po celotni površini. Plošče namazane z lepilom je 
potrebno takoj namestiti na objekt, saj se tako prepreči 
prehitra izsušitev lepila in posledično slab oprijem. 
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Polaganje izolacijskih plošč
Pri polaganju plošč je izrednega pomena, da je njiho-
vo stičišče kompaktno. V kolikor se pojavijo širše fuge 
(večje od 2 mm) je vanje potrebno vstaviti trak ek-
spandiranega polistirena oz. vbrizgati peno, ki mora 
biti na koncu tudi poravnana s površino plošče. Izolaci-
jske plošče morate polagati tesno drugo ob drugo z 
zamikom in od spodaj navzgor. Polagati jih morate v 
isti ravnini, saj boste le tako zagotovili ravnost celotne 
površine. Zato je bistveno, da vsako ploščo odrežete 
pod pravim kotom.
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Vgradnja pritrdilnih elementov, oken, okenskih polic in drugih dodatkov
Vsi zgoraj našteti elementi se morajo vgraditi tako, 
da ne ustvarjajo toplotnih mostov. Pritrdilni elementi 
morajo imeti izrezano ustrezno veliko odprtino, kat-
era naj bo očiščena vsega prahu. Pri vgradnji oken in 
okenskih polic je pomembno, da so vgrajeni po vseh 
predpisih, ki zagotavljajo dobro kakovost bivanja ter 
zmanjšano verjetnost nastanka plesni.

Izdelava podzidka se praviloma ne šteje v fasadni sistem. 
Je pa zelo pomembna njegova pravilna in kakovostna 
izdelava. 

Vrste podzidkov: 

• navznoter pomaknjen podzidek,
• ravni podzidek z ločenim zaključnim ometom,
• navzven pomaknjen podzidek.

Spodnji zaključek fasadnega sistema se pri najbolj stan-
dardnem, navznoter pomaknjenem podzidku, praviloma 
izvede s profili za podzidek s polno spodnjo ploskvijo. 
Profil za podzidek z ustreznimi sidrnimi vložki pritrjujemo 
v razmiku 30 cm in na koncih profila. Neravne podlage 
izravnamo z distančniki, stike pa utrdimo s primernimi 
veznimi elementi. Razmik med zidom in profilom za 
podzidek zapiramo z ustreznimi materiali (npr. lepilno 
malto, tesnilnimi trakovi). Da bi zagotovili zanesljiv stik 
fasadnega sistema s profilom za podzidek, je treba up-
orabiti nasadne profile (letve) z mrežico, ki jih priporoča 
proizvajalec fasadnega sistema. Na vsak način pa morate 
paziti, da s profilom za podzidek ne ustvarite toplotnega 
mostu.

Izdelava podzidka - »cokla«



Izdelava špalet 
V vogalih zidnih odprtin (okna, vrata) priporočamo za-
rezovanje izolacijskih plošč proti sredini plošče, če je to 
mogoče. 

Pravilno in natančno izoliranje zidnih odprtin je recept, 
da ne bo prišlo do toplotnih mostov v notranjosti objek-
ta in posledično do plesni.

Pri izoliranju okenskih in vratnih špalet in previsov morajo 
izolacijske plošče na fasadni površini segati toliko čez rob 
špalete, da boste lahko izolacijske plošče na špaleti (po 
strditvi lepila fasadnih plošč) pritisnili na podlago tako, 
da se bodo natančno prilegale izolacijskim ploščam. Šele 
nato lahko odrežete izolacijske plošče, ki segajo čez rob. 
Špalete je nujno potrebno dobro obdelati z armaturno 
mrežico in ustreznimi kotnimi profili. Na vogalih odprtin 
morate izvesti diagonalno armiranje pod kotom prib-
ližno 45° pri čemer morajo dimenzije mrežice znašati 
najmanj 20 x 40 cm in s preklopom na ostalo mrežico 
najmanj 10 cm.

Nasvet! Pri novogradnjah vam priporočamo, da vgradite okna tako, da bo okenski  
okvir poravnan z zunanjim robom stene. S tem bo tveganje za nastanek toplotnih  

mostov zaradi neustrezne izolacijske obdelave špalete manjše.
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Od ideje
do  nove fasade

Izvedba del
Merkurjevi mojstri bodo poskrbeli za 
celovito in strokovno izdelavo fasade,  
ki lahko zajema:

• svetovanje in načrtovanje,
• ogled in izmere na objektu,
• izdelavo barvne študije,
• postavitev in odstranitev gradbenega  
 odra,
• vgradnjo fasadnega sistema,
• izdelavo špalet okrog oken,
• vgradnjo odkapnikov in vogalnikov,
• izdelavo napušča in cokla,
• demontažo starih okenskih polic in   
 vgradnjo novih,
• odvoz odpadnega materiala na deponijo,
• primopredajo po natančnem pregledu  
 izvedenih del.

Termin izvedbe prilagodimo vam. 
Prenovo opravimo v dogovorjenem roku.

GA
RANTIRA

GARAN T I R

A

izdelamo
za vas

Garantiramo
• hitro in zanesljivo izvedbo del
• individualno obravnavo
• strokovno vgradnjo oz. montažo preko  
 preverjenih in visoko  kvalificiranih Merkurjevih mojstrov
• garancijo na izdelke (skladno s predpisi proizvajalcev)
• garancijo na izvedena dela



Bistvenega pomena za funkcionalnost, videz in trajnost 
fasadnega sistema je ustrezna in strokovna izvedba vseh 
dodatnih elementov in zaključkov, ki so vdelani v fasado. 
S tem boste zagotovili, da obremenitve, ki bodo nastale 
zaradi vremenskih vplivov  (sonce, veter, dež in sneg) ne 
bodo negativno vplivale na življenjsko dobo fasade. 

Vgradnjo lahko izvedete tudi s pomočjo uporabe tesnil-
nega traku, ki se po namestitvi razširi in tako prepreči 
pojavljanje nezaželenih špranj. Druga vrsta pa so vodo 
nepropustni tesnilni trakovi za okna, okenske police in 
priključke balkonskih ograj na fasade. 

Druga dela pri izdelavi fasade

24



Tradicionalni leseni napušči so marsikje že preteklost. V 
veliki meri so jih nadomestili gradbeni sistemi Wedi, XPS, 
Vidival in ostali. Te odlikujejo lahkotnost, zvočna odpor-
nost in vodoodpornost, hkrati pa zagotavljajo odlično 
podlago za dekorativni omet. 

Napušč predstavlja vez med strešno konstrukcijo in fasa-
do objekta ter zapolnjuje vrzel med različnimi gradben-

Okenska polica in njeni priključki morajo biti izvede-
ni tako, da je zagotovljena zaščita pred vdorom vode. 
Pri vgradnji okenske police morate zagotoviti, da na 
spodnji strani ne pride do kondenzacije. Police morajo 
biti vgrajene tako, da zagotavljajo trajno zaščito pred 
močnim vetrom in dežjem ter tako, da ne more priti do 
temperaturno pogojenih premikov, ki lahko vplivajo na 

Izdelava napušča

imi materiali, ki se pri nestrokovni montaži nemalokrat 
razdvajajo in povzročajo razpoke ali druge neprijazne 
poškodbe. Strokovna izvedba napušča ima torej velik 
vpliv tako na izgled fasade, kot tudi odpornost in ener-
getsko varčnost objekta. Strokovno vgrajeni napušči iz 
visokokakovostnih gradbenih sistemov bodo še dolga 
leta krasili vaš objekt.

Vgradnja okenskih polic

funkcionalnost fasadnega sistema. Za stik med fasadnim 
sistemom in okenskim okvirjem priporočamo namenske 
tesnilne trakove. 

Naklon police mora vedno znašati najmanj 5° 
od okna navzven. Zunanji rob okenske police pa 
mora segati najmanj 4 cm čez fasadno ploskev. 
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Največ napak se pri izdelavi fasade pojavi pri balkonih. Ob nepravilni izvedbi se tu pojavijo toplotni mostovi. Velikokrat 
jih uporabniki ne izolirajo ali pa je izolacija izredno slaba. S tem je stavba dovzetnejša za nabiranje kondenza zračne 
vlage v predelih povečanega odvoda toplote, začne se nabirati tudi plesen.

Izolacijo balkona lahko izvedete s pomočjo izolacijske-
ga traku, ki se ga vstavi že v beton. S tem se loči mrz-
lo balkonsko ploščo od tople stropne plošče v prosto-
ru. Toplotna izolacija iz trde pene ali mineralne volne je 
primerna za uporabo pri celotni zunanji konstrukciji. Po-
trebno pa je obložiti tudi betonsko ploščo iz zgornje in 
spodnje strani ter čelnih delov.

Na armirano betonski plošči morate sprva urediti primar-
no hidroizolacijo. Nanos naj poteka v dveh slojih s hlad-
nim bitumenskim premazom in nato z bitumensko par-
no zaporo. Potem, ko izdelate hidroizolacijo izdelate še 
ustrezno toplotno izolacijo. Na urejeno površino najprej 
vgradite izolacijo (XPS, stekleno ali kameno volno). Njena 
debelina naj bo enaka debelini fasadne toplotne izolaci-

Rolete, senčila in njihova vodila morajo biti stabilno vgra-
jeni. Čelni del kaset naj bo opremljen s podlago, prim-
erno za lepljenje (dodatne) izolacije. Pri dimenzioniranju 
sistemov senčil je pomembno, da je zagotovljena rezerv-
na debelina izolacijskega materiala vsaj 3 cm, če je po-
trebno prekritje z izolacijo.

Vgradnja rolet in senčil

Izolacija balkonov in teras

je, saj boste s tem preprečili nastanek toplotnih mostov. 
Toplotno izolacijo morate nato zaščititi, najboljša izbira je 
polietilenska folija. Čez njo pa vgradite plavajoči cement-
ni estrih debeline 40 mm ali več.

Sedaj je potrebno izolacijo in estrih zaščititi, za to je prim-
erna na primer cementna izolacija. Njen nanos pa naj 
poteka v dveh slojih, pri čemer v prvega dodate armirno 
mrežico iz alkalno odpornih steklenih vlaken ter gumiran 
robni trak.

Ko ste uspešno zaključili z vsemi sloji izolacije, zaščito 
površine ter, ko je le ta primerno suha, lahko začnete s 
polaganjem ploščic.
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Bogata ponudba materialov za urejen in lepši dom

Prosti čas Aparati Vse za dom Vrt in okolica Gradnja Ogrevanje
in hlajenje Kopalnica Delavnica

Fasade do zaključnega sloja

Preverite ponudbo

Fasadna lepila

Preverite ponudbo

Fasadne barve in zaključni sloji

Preverite ponudbo

Dodatki za izdelavo fasade

Preverite ponudbo

Gradbena kemija

Preverite ponudbo

Lepila in tesnilne mase za dom

Preverite ponudbo

Termoizolacije

Preverite ponudbo

Pleskarska orodja in trakovi

Preverite ponudbo



Toplotna izolacija stavbe omogoča ugodno bivalno kli-
mo v notranjosti objekta in preprečuje prehod toplote iz 
notranjih prostorov do zaključnega sloja. Zaključni sloj se 
tako počasneje oziroma se sploh ne posuši, kar ustvarja 
idealne pogoje za nastanek alg in plesni.

Alge in plesni so težava, na katero investitorji v 
času izbire zaključnega sloja niso pozorni ...

Glavni vzrok za nastanek plesni na fasadi je vlažnost ma-
teriala. Relativna vlažnost med 75 in 85 % zadošča za raz-
voj plesni. Plesni pa lahko preživijo tudi v suhem stanju.

Posledice nekakovostne
izvedbe fasade

Nastanek alg in plesni na fasadi
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Vzroki za nastajanje vlage in plesni

Preberite nasvet



Kljub dejstvu, do so vse strani fasade objekta izdelane 
iz enakega materiala, se lahko zaradi razlik v vlažnosti in 
temperaturi na posameznih mestih pojavi intenzivnejša 
rast alg ter plesni. Najbolj ogroženi deli objekta so vetro-
vne ter severne strani, senčne lege in podzidki. Razvoj 
alg in plesni na objektu je znak prekomerne vlažnosti 
fasadnega sistema oz. materiala.

Zakaj v preteklosti ni bilo težav z algami in plesnijo?

Alge in plesni se ne razvijajo na suhih površinah. V preteklosti na objektih niso vgrajevali izolacije 
ali pa so bile debeline izolacije manjše od 5 cm. Ko so v hladnih obdobjih (takrat se omočena 

fasada težko posuši) ogrevali notranje prostore, je toplota prehajala skozi stene in sušila zaključne 
sloje. Danes se na objekte, z namenom energetske učinkovitosti, vgrajujejo večje debeline izolacije, 

ki preprečujejo prehod toplote in sušenje zaključnega sloja. Zaključni sloj je dlje časa vlažen in 
posledica je razvoj alg in plesni na fasadnih površinah.

Glavni vzrok za nastanek oziroma razvoj plesni je prev-
elika vlažnost v prostoru. Vlaga v zid vstopi in po njem 
potuje na več načinov. Največkrat v obliki kondenzacije – 
kondenz nastaja zaradi ohladitve sten pod temperaturo 
ozračja. Za ta pojav je kriva neustrezna toplotna izolacija, 
napake v izvedbi fasade (npr. toplotni mostovi) in po-
manjkljivo prezračevanje.

V objektu kjer je toplotna izolacija primerna, v notranjih 
prostorih pa se relativna vlažnost skozi vse leto giblje 
okoli 60 % in le občasno poraste se površinska konden-
zacija ter plesen ne bo pojavila.

Nastanek alg in plesni v notranjosti stavbe
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Vzrok za razvoj alg in plesni na fasadah je vlaga, ki zastaja na fasadnih površinah.
Vir vlage je lahko:

1.  padavinska voda, (njen dostop preprečujemo z daljšimi napušči),

2.  kondenzacija, ki se pojavlja vsakodnevno ob segrevanju ozračja v okolici objekta.  
Vlaga iz zraka kondenzira na hladnih površinah (npr. avtomobilu in tudi fasadi).

Kako preprečiti visoko vlažnost 
in nastajanje plesni

Preberite nasvet

Hitre rešitve za 
odstranjevanje vlage

Preberite nasvet



Razpoke na fasadi so pogost in neprijeten pojav. Ne 
le, da zgledajo grdo in kvarijo videz stavbe, slabijo tudi 
zaščito zidov. Skozi razpoke lahko prodre voda, povz-
roči poškodbe na zidu in ogrozi čvrstost gradnje. Vzroki 
za razpoke lahko tičijo v nepravilni izvedbi ali pa v me-
hanskih in hidrotermičnih vplivih iz okolja. 

Priporočamo vam, da se v primeru pojava razpok obr-
nete na strokovnjake, da ugotovijo zakaj je do tega prišlo, 
ali razpoke kakorkoli vplivajo na trdnost stavbe in naredi-
jo ustrezen načrt sanacije.

Sidra pri novih stanovanjskih hišah niso potrebna, lepilo 
dovolj kvalitetno spoji zid s termoizolacijo. Pri starejših 
stanovanjskih stavbah pa se termoizolacija lahko sidra. 
Če želite tudi sidrati, je potrebno za glavo sidra izrezati 2 
- 3 cm globoko luknjo. Po montaži vrh sidra prekrijemo 
z izvrtanim materialom. Tako imamo na fasadi enoten 
material in madežev na zaključnem sloju ne bo. 

Razpoke in odstopanje zaščitnega sloja

Vidnost sider
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Toplotni most lahko nastane zaradi netesnosti stika med 
oknom in špaleto in skozi katerega nenadzorovano pre-
haja topli zrak. Toplotni mostovi so tista mesta na ovo-
ju stavbe, na katerih je prehod toplote povečan zaradi 
stika dveh različnih materialov, debeline ali geometri-
jske konstrukcije. Posledično boste za ogrevanje takšne 
stavbe porabili precej več energije kot bi jo sicer, pa tudi 
bivanje v takšni stavbi bo precej manj ugodno. Toplotni 
mostovi so tudi idealno mesto za razvoj organizmov kot 
so plesni in gobe, sčasoma pa na konstrukciji nastanejo 
različne poškodbe. Iz naštetih razlogov priporočamo, da 
za izdelavo fasade najamete strokovnjake, ki dobro vedo 
kako se izolacijsko obdela vsak del ovoja stavbe. 

Toplotni mostovi

Tako pri načrtovanju objekta kot tudi pozneje 
pri izvedbi del morate posebno pozornost 
nameniti detajlom, saj boste le tako kar 
najbolje preprečili nastanek toplotnih mostov. 
Poznejša sanacija lahko vključuje zahtevne  
in drage posege, v nekaterih primerih pa  
sploh ni mogoča.

POMEMBNO!
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Pogled na kot sobe s plesnijo Pogled na kot sobe s termovizijsko kamero. 
Modra barva predstavlja toplotni most.



Že nekaj let zaporedoma se pri fasadah nekako nadal-
juje trend naravnih tonov, predvsem v peščeno rjavih in 
pepelnato sivih odtenkih. Vse bolj je ponovno moderna 
tudi bela barva z raznimi barvnimi ali pa naravnimi do-
datki, kot sta kamen in les.

Še vedno pa ljudje povprašujejo tudi po »klasičnih« pas-
telnih mareličnih, breskovih ter rumenih odtenkih.

Aktualni barvni trendi fasad
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