ENERGETSKO VARČEVANJE
SISTEMI VGRADNJE OKEN IN ZUNANJIH VRAT

PRAVILNIK O UČINKOVITI RABI ENERGIJE V STAVBAH ( Ur. l. RS 93/2008), ki predpisuje popolno zatesnitev stavbe, v Sloveniji že velja od oktobra 2008.
Pravilnik se uporablja za projektiranje in gradnjo novih stavb ter prenovo obstoječih stavb. Velja torej tudi za vse rege, preboje in zaključne rege med okni, vrati in stenami. Z njim naj bi dodatno
zmanjšali potrebo po energiji in poškodbe na zgradbah. Tesnost reg predstavlja še vedno šibko točko v gradbeni fiziki in je vzrok za nezaželjene in težko kontrolirane izgube toplote in poškodbe
zaradi vlage. Klasična vgradnja in tesnjenje samo s poliuretansko peno vsekakor ne zadoščata več – na stikih nastajajo toplotni mostovi.
Z razvojem modernih toplotnoizolacijskih oken z neznatno prepustnostjo zraka se je povečala pozornost na povezavo s steno. Žal Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah ne vsebuje natančnih
navodil za vgradnjo. Kot pripomoček lahko uporabljamo Navodila za načrtovanje in montažo oken in vrat, ki jih je izdala RAL Gutegemeinschaft Fenster und Hausturen e. V., leta 2006. Navodila
vsebujejo podlage za izvedbo povezave med oknom, vrati in konstrukcijo in pomeni praktično pomoč arhitektom, planerjem, vodjem gradbišč in monterjem.

Osnoven princip »ZNOTRAJ BOLJ TESNO KOT ZUNAJ« glede vodoprepustnosti in paroneprepustnosti nam mora biti vodilo.
Zunanje tesnjenje mora biti zapora za veter in dež, mora pa biti paropropustno, tesnjenje na notranji strani pa mora biti zračno in paroneprepustno, in sicer mora notranje tesnjenje omejiti
prehajanje pare v tolikšni meri, da se pred zunanjo zaporo para ne sme zadrževati. Paroprepustnost je definirana z Sd vrednostjo, ki nam pove kako debela mora biti plast zraka, da dosežemo
enako paroneprepustnost. Pri tesnilnih trakovih je podana, pri tesnilnih masah pa je odvisna od debeline. Izračunamo jo kot zmnožek debeline in faktorja paroneprepustnosti, ki znaša za tesnilne
mase v skladu z DIN 4108, del 4 µ≥2500. Z debelino 10 mm dosežemo paroneprepustnost 25m.

TESNILNI SISTEMI
Za strokovno izvedbo tesnjenja zaključne rege med okenskim ali vratnim okvirjem obstaja več načinov preizkušenih v praksi, obstajajo pa tudi novejši sistemi razviti za posebne situacije in zahteve
glede tesnjenja. Osnovno primernost sistema je potrebno za vsak primer posebej načrtovati, pri novih sistemih pa je še posebno pomembno, da upoštevamo posebnosti vsakega sistema. Kateri
sistem izberemo, je odločitev posameznika in materialov, ki jih tesnimo.
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T EKA FLEX MS 15 – je elastična tesnilna masa, ki prenese 25 %
dilatacij, ima dober oprijem na večino gradbenih materialov, lahko se
barva.

TEKATRAK WINFLEX INSIDE (rdeč = paronepreputen, Sd=55m) in
TEKATRAK WINFLEX OUTSIDE (bel = paropropusten, Sd=0,1m) – je
sistem, ki hitro in varno tesni zaključne rege pri oknih, in sicer:
paroneprepustno na notranji strani in paropropustno na zunanji strani.
Trakova sta elastična v vseh smereh in preneseta trajno vse dilatacije
rege. Na trakove lahko nanesemo omet, lahko se barvata. Enostavno
se ju vgradi in popolnoma prekrije. Trajen in zanesljiv stik lahko zagotovimo z samolepljivim trakom na strani okenskega okvirja in ali s
tesnilno maso TEKAFIKS Montažno lepilo BT, ki izravna vse morebitne
neravnine, predvsem na strani stene.

Popolnoma zapolni prostor med okni, vrati in stenami ter zagotavlja
odlično toplotno in zvočno zaščito. Izberete lahko eno izmed
naslednjih PU-pen:

TEKAFIKS Montažno lepilo BT – za pritrjevanje TEKATRAKA na
porozne gradbene materiale. Lahko ga uporabljamo na vlažnih površinah. Je brez vonja.

TEKA PUR PU – pe na Pišt olsk a z imsk a – za tesnjenje, lepljenje, zapolnjevanje, izoliranje, montiranje in vgrajevanje pri temperaturah do –10°C. Omogoča točno doziranje in manjšo porabo.

T EKA SIL N EUT RAL PROFI – je elastična tesnilna masa, ki prenese
25 % dilatacij, ima dober oprijem na večino gradbenih materialov.
TEKADOM AKRILNA TESN ILNA MASA PROFI – je plastoelastična
tesnilna masa, prenese 15 % dilatacij, primerna je za notranje rege,
lahko se barva.
Za zapolnjevanje rege na zunanji strani v principu vzamemo tesnilno
maso, ki prenese 25 % dilatacij. Pri tesnilnih masah z drugimi lastnostmi
glede možnosti dilatiranja, moramo spremeniti priporočeno širino rege.
Zaradi manjših obremenitev na notranji strani lahko pri isti širini rege
uporabimo tesnilno maso, ki prenese samo 15 % dilatacij.
Tesnilne mase moramo VEDNO uporabljati z nevpijajočim materialom,
z zaprtimi celicami kot podložnim materialom – TEKATRAK PODLOŽNI.

TEKAPUR PU – pena Montažna – za tesnjenje, lepljenje, zapolnjevanje, izoliranje, montiranje in vgrajevanje.

TEKAPUR PU – pena Montažna zimska – za tesnjenje, lepljenje, zapolnjevanje, izoliranje in montiranje pri temperaturah do –10 °C.

POTREBNE ŠIRINE REG GLEDE NA MATERIAL OKENSKEGA PROFILA
Dolžina okenskega profila dolžina v m
Material okenskega
profila

TEKAPUR PU – pena Pištolska – za tesnjenje, lepljenje, zapolnjevanje,
izoliranje, montiranje in vgrajevanje. Omogoča točno doziranje in
manjšo porabo.
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Tesnjenje oken in vrat ima
velik vpliv na porabo
energije za ogrevanje.
Nepravilna vgradnja oken
in vrat lahko, poleg velikih
toplotnih izgub, pripelje
celo do poškodb, ki nastajajo zaradi prehajanja
vodne pare skozi stik
okvirja in stene, zato je
treba tesnost reg zagotoviti
z ustreznimi materiali.
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