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LiaSTAR 50 in
Fundatherm
100 % mineralna masivna gradnja.

Kdor načrtuje gradnjo hiše, misli na prihodnost. Odločitev o izbiri gradbenega
materiala igra pri tem pomembno vlogo. Sprejeta je enkrat in vpliva na celoten
življenjski cikel hiše. V kombinaciji z masivno stensko konstrukcijo in učinkovitimi
temelji izbira gradbenega materiala optimalno pripomore do udobnega bivanja,
učinkovitosti in varstva okolja.

LiaSTAR 50

LiaSTAR 50
Lahki beton, ki razmišlja.

TEHNIČNI PODATKI

Ključne prednosti

Oblika Š/D/V [cm]

50/25/22

Teža/zidak [kg]

18

Število [kos/m2]

17

Tlačna trdnost/lahek zidak [N/mm2]

2,0

Zvočna izolacija – vrednost Rw [dB]

56

Razred požarne odpornosti

REI180

Enostavna gradnja
Brez toplotnih mostov
Regulacija klime v prostoru
Optimalna rešitev za nizkoenergijske hiše
Podnebno nevtralen in trajen izdelek

Toplotna zaščita
Koeficient toplotne prevodnosti dodelan/

0,19

U-vrednost [W/m K]
2

Zunanja stran: 4,5 cm toplotno izolacijski omet
Notranja stran: 1,5 cm notranji omet
Ocena difuzije vodne pare / μ

5

LiaSTAR 50

UČINKOVITA IN GOSPODARNA

NARAVNO OGREVANJE IN

GRADNJA

HLAJENJE ZA PRIJETNO
KLIMO V PROSTORU

Visok delež mineralnih glinenih kroglic Liapor
v lahkem zidaku LiaSTAR 50 nudi učinkovito

LiaSTAR 50 se ponaša z visoko termalno

zidno toplotno izolacijo. Zračne pore, razpore-

maso in prilagodljivostjo na podnebne razme-

jene v notranjosti mineralnih glinenih kroglic

re. Izolira in ohrani toploto v hladnih letnih ča-

Liapor, imajo izolacijsko lastnost in poskrbijo

sih, poleti pa prepreči pregrevanje. Ima zmo-

za toploto ter propustnost pare. S tem se izo-

žnost sprejemanja in oddajanja vodne pare,

gnemo izolaciji na naftni osnovi, kar pripomo-

kar poskrbi za optimalno klimo v prostoru in

re k ekonomičnejši in trajnejši gradnji.

ščiti pred nastajanjem plesni.

LiaSTAR 50

LAHEK, TRAJEN IN OBSTOJEN
Nizka teža zidaka iz lahkega betona LiaSTAR
50 omogoča lažjo gradnjo. Obenem ima visoko trdnost in odpornost, ki se s časom ne
spremeni. Inteligenten gradbeni material je po
obliki izredno odporen, kar skoraj popolnoma
izključuje kasnejše vidne razpoke.

PREPROSTO PRIBIJANJE,
VRTANJE, REZKANJE
Zaradi čvrstosti površine zidaka in nizke vpojnosti predstavlja LiaSTAR 50 idealno podlago
za omet. Preprosto ga lahko obdelamo z običajnimi vrtalniki, rezalniki in rezkalniki brez odvečnega odpadnega materiala. Zaradi visoke
nosilnosti zunanje stene se brez težav izvajajo
utori za inštalacije, prav tako velja to pri pribijanju in zidnih vložkih.

LiaSTAR 50

PODNEBNO NEVTRALEN IN

SISTEM GRADNJE

OBSTOJEN
Zaradi zagotavljanja optimalnih toplotnoizolaLiaSTAR 50 je obstojen proizvod, izdelan iz-

cijskih lastnosti priporočamo gradnjo z upora-

ključno iz cementa, vode in mineralnih gline-

bo lahke malte za zidanje. Ta se uporablja za

nih kroglic Liapor. Zaradi monolitne gradnje

zidanje nenosilnih in nosilnih zidov. Pri izdelavi

se tako pri dobavi kot pri gradnji ne uporablja

vertikalnih protipotresnih vezi se vertikalna ar-

polimernih materialov in kemikalij. Lahek zi-

matura zalije z betonom (C25/30). Predho-

dak izpolnjuje temelje bivanja v sožitju z na-

dno močenje v obeh primerih ni potrebno.

ravo.

LiaSTAR 50

LiaSTAR 50

LiaSTAR 50

Preverjanje potresnega obnašanja objekta,
zgrajenega iz LiaSTAR zidakov
Potresni odziv manjših objektov, sezidanih iz

Preiskave in analize rezultatov so pokazale,

LiaSTAR zidakov, smo na Zavodu za gradbe-

da je obnašanje objektov, sezidanih v sistemu

ništvo Slovenije preverjali z izvedbo cikličnih

LiaSTAR etažnosti P+1+M, kljub nizki tlačni

strižnih preiskav zidov in preiskavo večeta-

trdnosti zidakov ustrezno pod pogojem, da je

žnega preizkušanca v naravnem merilu ob

gradnja izvedena z navpičnimi vezmi, oz. da

reakcijski steni. Ta je bil v laboratoriju zgrajen

se pri gradnji upošteva navodila standarda

tako, da so bile v njem zajete vse karakteristi-

Evrokod 8 za gradnjo v sistemu povezanega

ke objektov, ki so pomembne pri potresnem

zidovja.

odzivu (etažnost, okenske odprtine, preklade
in parapeti, napetostno stanje, zidne vezi itd.).

LiaSTAR 50

Izdelki
LiaSTAR 50
Oblika Š/D/V [cm]

50/25/22

Teža/zidak [kg]

18

Število [kos/m2]

17

Zvočna izolacija – vrednost Rw [dB]

56

Razred požarne odpornosti

REI180

Vogalnik Liaton plus 38
Oblika Š/D/V [cm]

38/25/22

Teža/zidak [kg]

10

Število [kos/m ]

17

Zvočna izolacija – vrednost Rw [dB]

52

Razred požarne odpornosti

F180

2

Liaton plus 38
Oblika Š/D/V [cm]

38/25/22

Teža/zidak [kg]

12

Število [kos/m ]

17

2

Zvočna izolacija – vrednost Rw [dB]

52

Razred požarne odpornosti

F180

Liaton polni zidak 30
Oblika Š/D/V [cm]

30/37,5/22

Teža/zidak [kg]

16

Število [kos/m ]

11

Zvočna izolacija – vrednost Rw [dB]

53

Razred požarne odpornosti

F180

2

LiaSTAR 50

Zidaki za gradnjo predelnih zidov različnih debelin

Liapor stropno polnilo

Polni zidak

Preklade iz lahkega betona različnih dimenzij

Sistem gradnje
Vertikalna protipotresna vez na vogalu zunanjega nosilnega zidu, izvedena z zidaki LiaSTAR 50, vogalniki Liaton plus 30
in zidaki Liaton plus 30. Vstavljena armatura se zalije z betonom. Levo spodaj postavitev prve, tretje, pete ... vrste, desno
postavitev druge, četrte, šeste ... vrste.

LiaSTAR 50

Fundatherm

Fundatherm
Mineralna izolacija temeljev, ki zagotavlja udobje.

Ključne prednosti
Visoka tlačna trdnost
Izravnava napetosti
Optimalne izolativne lastnosti
Uravnavanje temperature
Uravnavanje vlage
Ekološko in trajnostno
Odpornost na škodljivce
Negorljivost
Zvočna izolativnost

Sestava

TEHNIČNI PODATKI

100 % mineralne komponente –

Tlačna trdnost [N/mm²]

> 0,5

cement, voda in ekspandirana glina Liapor.

Gostota

D0,5 (500 kg/m³)

Toplotna prevodnost [W/mK]

0,12

Recikliranje

Ocena difuzije vodne pare / μ

5

100 % mineralni gradbeni material

Razred požarne odpornosti

A1 (negorljiv)

zagotovlja enostavno recikliranje.

Dinamična togost [MN/m³]

12

Fundatherm

lastnosti in Uporaba

Dobava

Fundatherm je cementno vezan material iz

Fundatherm se lahko uporablja na dva nači-

ekspandirane gline. 100 % mineralen mate-

na: iz avtomešalca ali s sistemom X-1000. V

rial se lahko uporablja za izolacijo pod talno

tem primeru sta ekspandirana glina in cemen-

ploščo ali pod estrihi, kot perimetrska izolacija

tna suspenzija dostavljeni ločeno in se meša-

ali kot izolacija bazenov. Zaradi svojih fizikal-

ta neposredno na gradbišču z mešalno glavo

nih lastnosti izpolnjuje vse izolacijske zahteve

X-1000.

za vgradnjo pod talno ploščo. Njegove visoke
tlačne trdnosti izravnavajo napetosti skozi celotno življenjsko dobo stavbe in s tem ščitijo
njene temelje. Prav tako je odporen na obremenitve zaradi sprememb vlage. Zagotavlja
učinkovito izolacijo, absorbira zvok in je negorljiv.
S smiselno in strokovno izvedeno izolacijo prihranimo na stroških energije preko celotnega
življenjskega cikla hiše. Optimalna izolacija
se začne seveda tam, kjer pride hiša v stik z
zemljo – da bi zaščitili temelje pred mrazom,
zamrzovanjem in vlago.

Fundatherm

Vgradnja
Opaž se lahko postavi in uporabi hkrati za

izvedeni iz nafte, povsem odveč že od samih

Fundatherm ter talno ploščo. Po vgradnji

temeljev dalje.

Fundatherma se lahko že naslednji dan položi armatura za talno ploščo, ki se jo zalije z

Mineralni izolacijski temelj se prilagaja ka-

betonom.

terikoli obliki in ustvarja monolitno izolacijo.
Osnovna plošča je lahko vgrajena neposre-

Fundatherm je naravni gradbeni material, ki

dno na nasutje, brez izgube časa. Izolativni

mu sestavine – cement, voda in ekspandira-

beton je na gradbišče dostavljen z avtomešal-

na glina Liapor – dajejo naravno izolativnost in

cem, kar pomeni, da na gradbišču ne prihaja

uravnavanje vlage, s tem pa so materiali, pro-

do odpadkov.

Vse več kupcev povprašuje po Fundathermu, saj čedalje pogosteje
iščejo trajnosten in mineralni gradbeni material.
Fundatherm je lahek, vendar ohranja svojo obliko tudi pod velikimi
pritiski, ne potrebuje zgoščevanja, zagotavlja učinkovito izolacijo,
vpija zelo malo vode, se ne izpira v primeru poplav in ga je ob koncu
uporabe mogoče reciklirati kot gradbeni odpadek.
Z uporabo tega sistema se skrajša delovni čas, kar pomeni znižanje
stroškov.

Fundatherm

Fundatherm

Termalna masa*
Pametna uporaba.
Uporaba termalne mase

Kaj je termalna masa

skozi leto
Termalna masa je termin, ki je prešel v splošno rabo in opisuje sposobnost gradbenih

V klimatskih pogojih, kot so v Sloveniji, se s

elementov, da sprejmejo in z zamikom oddajo

spreminjanjem letnih časov bistveno spremi-

toploto. Ko govorimo o termalni masi stavbe,

njajo tudi pogoji, v katerih deluje stavba. Ko

imamo večinoma v mislih nosilno konstruk-

stremimo k zmanjševanju porabe energije v

cijo, ki je sposobna sprejeti in z določenim

stavbah, se trudimo, da bi stavba kar najbolje

zamikom oddati toploto ali hlad. Povedano

sama premoščala razlike, do katerih prihaja,

na drug način, ti elementi ohranijo tempera-

z mehanskimi sistemi bi prilagajanje le do-

turo tudi po tem, ko se temperatura okolice

polnjevali. V tem smislu lahko termalna masa

bistveno spremeni (segreje ali shladi) in nato

veliko pripomore tudi k okoljsko ozaveščeni

postopno oddajajo toploto ali hlad v prostor,

gradnji. Izkoristek dobitkov sončnega sevanja

dokler obstaja razlika v temperaturi elementov

in notranjih dobitkov je v principu odvisen od

in zraka. Pogosto so to armirano betonske ali

toplotne kapacitete stavbe. Opazujemo torej

opečne stene, tla in stropi. V določenih pri-

razmerje toplotnih dobitkov in izgub v stavbi.

merih govorimo o termično vzbujenih elemen-

Stavba z večjo toplotno kapaciteto, torej masa

tih tudi takrat, ko so v konstrukcije položene

posameznega elementa, pomnožena z nje-

cevi z vodo, ki grejejo ali ohlajajo elemente.

govo specifično toploto, lahko absorbira več

Do 6 ur zamika najvišje
temperature

Razlika med najvišjo zunanjo
in notranjo temperaturo
znaša 6−8 °C

* Vir: dr. Katja Malovrh Rebec,
revija LC Tim, št. 5

30 °C

Notranja temperatura z
veliko termalno maso
Notranja temperatura z
majhno termalno maso
15 °C
Zunanja
temperatura

Dan

Noč

Dan
Termalna masa

energije. Pri tem igra bistveno vlogo zasnova

mase oziroma betonskih in na primer opečnih

konstrukcij, na primer lokacija, in učinkovitost

elementov. Zato od nje ne moremo pričako-

toplotne izolacije. Toplotna izolacija ima vlogo

vati blaženja oziroma faznih zamikov.

zaviranja prehajanja toplote, recimo poleti iz
V toplih poletnih dneh bodo stene in tla, ki

tam na notranji zrak ter opremo. Pozimi je ta

imajo dovolj veliko termalno maso, čez dan

vloga obrnjena: izolacija stavbo ščiti pred od-

toploto sprejemala. Enakomerno se bo ab-

tekanjem toplote skozi stene in prehajanjem

sorbirala v elemente. Ponoči se bo shranjena

na mrzel okoliški zrak. Izkustveno pa vemo,

toplota začela vračati v prostor, izpostavljen

da ima toplotna izolacija vedno nemudoma

hladnejšemu nočnemu zraku. Na ta način se

takšno temperaturo kot zrak, ki jo obliva. Ne

toplota izmenično absorbira in sprošča kot

glede na debelino nima sposobnosti hrambe

odgovor na spremembe pri dnevnih in noč-

toplote, kar jo bistveno razlikuje od termalne

nih pogojih. Sposobnost termalne mase, da

Foto: Z+B Fredmansky

vročega zraka v okolici stavbe na stene in od

Termalna masa

stabilizira ali vsaj blaži temperaturne skoke, je

termalno maso. Enako velja za stavbe, kjer

potrebno obvladovati v smislu tveganja pre-

pričakujemo hitre odzive zaradi različnega šte-

grevanja in pogosto dopolniti z (zmanjšanim)

vila uporabnikov ali zaradi hitrega spreminja-

mehanskim hlajenjem.

nja pričakovanj, povezanih z namembnostjo.
Bistvo rabe termalne mase je blaženje hitrih

Pozimi stavbe z večjo termalno maso dlje

sprememb in premoščanje hitrih razlik.

ostanejo hladne. Ko jih ogrejemo, pa toploto
zadržijo. Zato je pri projektiranju s termalno
maso izjemno pomembno upoštevati režime
bivanja. Stavbe, ki se jih ogreje le občasno
in se v njih preživi krajši čas, potem pa se jih
spet pusti neogrevane in nenaseljene, bodo

Foto: Z+B Fredmansky

težko pokazale pozitivne plati projektiranja s

Termalna masa

KOGRAD IGEM d.o.o.
Selovec 83
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