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02 • Podjetje

CE certifikat

URSA GLASSWOOL®

Izolacijski material iz steklene volne 

za energijsko varčno toplotno 

in zvočno zaščito v gradbeništvu.

URSA. Nova moč izolacije v Evropi.

Z velikim evropskim podjetjem URSA na področju izolacijskih materialov, zagotovo bo pridobili 

dinamičnega partnerja. Izkušnje podjetja, pridobljene praktično v vseh klimatskih območjih, vam 

bodo nedvomno koristile. URSA sistemske rešitve, z medsebojno usklajenimi materiali, zagotavljajo 

optimalno izolacijo. Pri izdelavi materialov je poskrbljeno za stabilno, vrhunsko kakovost. URSA 

združuje izkušnje in znanje 2.050 visoko usposobljenih strokovnjakov v 13-ih proizvodnih obratih. 

S sinergijo in inovativnostjo so vam za nasvet z veseljem na voljo.

ste 

Tri družine izdelkov sestavljajo bogato ponudbo podjetja URSA. 

Gotovo boste vedno našli pravo rešitev.

URSA XPS®

Trde izolacijske plošče iz ekstrudiranega 

polistirena za toplotno izolacijo konstrukcij, 

izpostavljenih vlagi in visokim tlačnim 

obremenitvam.

Vsi izdelki URSA GLASSWOOL v tem katalogu, izpolnjujejo zahteve mandata M/103 določenega z 
EU direktivo o konstrukcijskih izdelkih (89/106/EEC) in so skladni z zahtevami navedenimi v prilogi 
ZA standarda SIST EN 13162-2009 - toplotnoizolacijski izdelki za stavbe - izdelki iz mineralne volne 
(MW).
Ugotavljanje skladnosti se izvaja po sistemu 1 za požarne lastnosti (ZA.2.2).
Ugotavljanje skladnosti se izvaja po sistemu 3 za ostale navedene lastnosti (ZA.2.1).

Premium izolacijski material iz steklene volne 

za energijsko varčno toplotno in zvočno zaščito 

v gradbeništvu, in večje udobje v bavalnih prostorih.

Regionalni centri
Centrala

Tovarne steklene volne (GW)
Tovarne XPS
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Izolacije za poševne strehe

Izolacije za suhomontažne konstrukcije

Izolacije za prezračevane in neprezračevane fasade

Izolacije za podne konstrukcije

Področja vgradnje izolacijskih materialov URSA GLASSWOOL
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EUCEB certifikat

URSA je uspešno prestala EUCEB postopek preverjanja (Dodatek N ° 186) za pridobitev 
certifikata, ki potrjujejo skladnost proizvodov iz mineralnih vlaken z zahtevami Uredbe (EC) 
št. 1272/2008, Opomba Q Evropskega parlamenta in Sveta, kot je trenutno v veljavi.



04 • Izolacije za poševne strehe

URSA ELF
Ekstra lahki filc iz steklene volne, stisnjen v razmerju 1:5.

MW - EN 13162 - T1 - DS(T+) - MU1

Lastnosti:

– toplotna prevodnost po SIST EN 13162 = 0,044 W/mK

– razred požarnih lastnosti A1 po SIST EN 13501-1

Področje uporabe:

Toplotna in zvočna izolacija za polaganje na podlago: na ploščo proti neogrevanemu

podstrešju, kot polnilo medetažnih (lesenih) konstrukcij.

URSA DF 40
Lahki izolacijski filc iz steklene volne, stisnjen v razmerju 1:5.

MW - EN 13162 - T2 - DS(T+) - MU1 - AFr5

Lastnosti:
– toplotna prevodnost po SIST EN 13162 = 0,040 W/mK

– razred požarnih lastnosti A1 po SIST EN 13501-1 za nekaširene izdelke

Področje uporabe:

Toplotna in zvočna izolacija za polaganje na podlago, kot dodatna izolacija v poševnih stre-
hah in polnilo v spuščenih stropovih.

50 15000 1200 432,00 1,25

*50/Ab 15000 1200 432,00 1,25

60 12000 1200 345,60 1,50

80 9000 1200 259,20 2,00

*100/Ab 7500 1200 216,00 2,50

120 6000 1200 172,80 3,00

140 5000 1200 144,00 3,50

150 4500 1200 129,60 3,75

160

4000 1200 115,20 4,50180

3500 1200 100,80 5,00200

Debelina
mm

Širina
mm

Dolžina
mm

Količina
2m /paket

Količina Toplotna upornost RD

m K/W22m /paleto

18,00

14,40

10,80

9,00

7,20

6,00

5,40

4,80

4,20

18,00

100 7500 1200 216,00 2,509,00

   Dl

   Dl

4500 1200 129,60 4,005,40

* Dobava po posebnem povpraševanju

– linearna upornost zračnemu toku r > 5 kPa s/m  za nekaširane izdelke2

– razred požarnih lastnosti F  po SIST EN 13501-1 za kaširane izdelke z alu folijo (Ab)

50 7500 x 2 1200 18,00 1,15

80 9400 1200 11,28 1,80

100 7500 1200 9,00 2,25

120 6300 1200 7,56 2,75

140 5400 1200 6,48 3,20

150 5000 1200 6,00 3,40

*200 3800 1200 4,56 4,55

Debelina
mm

Širina
mm

Dolžina
mm

Količina
2m /paket

Količina Toplotna upornost RD

m K/W22m /paleto

540,00

338,40

270,00

226,80

194,40

180,00

136,80



Izolacije za poševne strehe • 05

Enostransko označeni vpenjalni filc iz steklene volne razrežemo na širine

svetlih razmakov med škarniki. Širina filca predstavlja dolžino plošče.

URSA SF 38 je stisnjen v razmerju 1:5.

MW - EN 13162 - T2 - DS(T+) - MU1 - AFr5

Lastnosti:

– toplotna prevodnost po SIST EN 13162 = 0,038 W/mK

– razred požarnih lastnosti A1 po SIST EN 13501-1

Področje uporabe:

Toplotna in zvočna izolacija poševnih streh, samonosno vpeta med špirovce

s spodnje strani, izolacija montažnih lesenih sten in drugih konstrukcij.

100 7000 151,20 2,65

120 6000 129,60 3,15

140 5000 108,00 3,70

160 4500 97,20 4,20

180 4000 86,40 4,75

200 3500 75,60 5,25

URSA SF 35
Enostransko označeni vpenjalni filc iz steklene volne razrežemo na širine svetlih

razmakov med škarniki. Širina filca predstavlja dolžino plošče. Zaradi izredno

dobre izolativnosti ga imenujemo tudi SUPER FILC.

URSA SF 35 je stisnjen v razmerju 1:4.

MW - EN 13162 - T2 - DS(T+) - MU1 - AFr5

Lastnosti:

– toplotna prevodnost po SIST EN 13162 lD = 0,035 W/mK

– razred požarnih lastnosti A1 po SIST EN 13501-1

– linearna upornost zračnemu toku r > 5 kPa s/m2

Področje uporabe:

Toplotna in zvočna izolacija poševnih streh, samonosno vpeta med špirovce s spodnje

strani, dodaten izolacijski sloj pod špirovci ter izolacija montažnih lesenih sten

in drugih konstrukcij z večjimi zvočno in toplotno izolacijskimi zahtevami.

50 11200 1200 241,92 1,45

1200100 5600

1200

120,96 2,85

140 4000

1200

86,40 4,00

160 3500

1200

75,60 4,55

200 2800 60,48 5,70

Debelina
mm

Širina
mm

Dolžina

mm

Količina
2m /paket

Količina Toplotna upornost RD

m K/W22m /paleto

1200

1200

1200

1200

1200

1200

8,40

7,20

6,00

5,40

4,80

4,20

Debelina
mm

Širina
mm

Dolžina
mm

Količina
2m /paket

Količina Toplotna upornost RD

m K/W22m /paleto

13,44

6,72

4,80

4,20

3,36

URSA SF 38

– linearna upornost zračnemu toku r > 5 kPa s/m2

lD



URSA TWP 1
Lahke izolacijske plošče iz steklene volne.

MW - EN 13162 - T3 - DS(T+) - MU1 - AFr5

Lastnosti:

– toplotna prevodnost po SIST EN 13162 = 0,040 W/mK

– razred požarnih lastnosti A1 po SIST EN 13501-1

– linearna upornost zračnemu toku: r > 5 kPa s/m2

Področje uporabe:

Toplotna in zvočna izolacija suhomontažnih konstrukcij, predvsem spuščenih stropov.

50 1,25

60 1,50

100 2,50

URSA TWF 1
Samonosni lahki izolacijski filc iz steklene volne, stisnjen v razmerju 1:5.

MW - EN 13162 - T2 - DS(T+) - MU1 - AFr5

Lastnosti:

– toplotna prevodnost po SIST EN 13162 = 0,040 W/mK

– razred požarnih lastnosti A1 po SIST EN 13501-1

– linearna upornost zračnemu toku: r > 5 kPa s/m2

Področje uporabe:

Toplotna in zvočna izolacija lahkih montažnih predelnih sten, predvsem v sistemih s

kovinsko podkonstrukcijo in mavčno kartonskimi ploščami. Predelne stene z mavčno

kartonskimi ploščami različnih tipov so preizkušene na zvočno izolativnost in požarno

odpornost. Požarna odpornost sten je 30, 60 ali 90 min, odvisno od sestave konstrukcije.

06 • Izolacije za suhomontažne konstrukcije

50

75

100

Debelina
mm

Širina
mm

Dolžina
mm

Količina
2m /paket

Količina Toplotna upornost RD

m K/W22m /paleto

625 x 2

625 x 2

625 x 2

15000

9000

7500

18,75

11,25

9,38

450,00

270,00

225,00

Debelina
mm

Širina
mm

Dolžina
mm

Količina
2m /paket

Količina Toplotna upornost RD

m K/W22m /paleto

600

600

600

1250

1250

1250

9,00

7,50

4,50

180,00

150,00

90,00

1,25

1,90

2,50

   Dl

   Dl



Izolacije za prezračevane in neprezračevane fasade    07•

URSA FDP 1
Samonosne lahke izolacijske plošče iz steklene volne – vodoodbojne.

Lastnosti:

– toplotna prevodnost po SIST EN 13162    D = 0,038 W/mK

– razred požarnih lastnosti A1 po SIST EN 13501-1

Področje uporabe:

MW - EN 13162 - T3 - DS(T+) - WL(P) - MU1 - AFr5 

URSA FDP 2
Fasadne izolacijske plošče iz steklene volne – vodoodbojne.

Lastnosti:

– toplotna prevodnost po SIST EN 13162 = 0,035 W/mK

– razred požarnih lastnosti A1 po SIST EN 13501-1

Področje uporabe:

Toplotna in zvočna izolacija zunanjih sten v prezračevanih fasadnih sistemih

nižjih objektov in neprezračevanih fasadnih sistemih brez omejitve višin.

Toplotna in zvočna izolacija zunanjih sten v neprezračevanih fasadnih sistemih 

omejitve višin. 

brez 

80 600

100 600

1250

1250

4,50

3,75

6

5 2,85

2,30

50 600

80 600

100 600

1250

1250

1250

7,50

4,50

3,75

150,00

90,00

75,00

1,30

2,10

2,65

URSA FDP 2
Fasadne izolacijske plošče iz steklene volne – vodoodbojne.

Lastnosti:

– toplotna prevodnost po SIST EN 13162 = 0,035 W/mK

– razred požarnih lastnosti A1 po SIST EN 13501-1

Področje uporabe:

Toplotna in zvočna izolacija zunanjih sten v prezračevanih fasadnih sistemih

nižjih objektov in neprezračevanih fasadnih sistemih brez omejitve višin.

*50 600

100 600

1250

1250

7,50

3,75

120,00

60,00 2,85

1,45

Debelina
mm

Širina
mm

Dolžina
mm

Količina
2m /paket

Količina Toplotna upornost RD

m K/W22m /paleto

Debelina
mm

Širina
mm

Dolžina
mm

Količina
2m /paket

Količina Toplotna upornost RD

m K/W22m /paleto

l

   Dl

– linearna upornost zračnemu toku: r > 5 kPa s/m2

– linearna upornost zračnemu toku: r > 5 kPa s/m2

MW - EN 13162 - T3 - DS(T+) - WL(P) - MU1 - AFr5 

* Dobava po posebnem povpraševanju



08 • Izolacije za prezračevane in neprezračevane fasade/izolacije za

* 80/Vk

* 100/Vk

* 120/Vk

Debelina
mm

Širina
mm

Dolžina

mm

Količina
2m /paket

Količina Toplotna upornost RD

m K/W22m /paleto

600

600

600

1250

1250

1250

4,50

3,75

3,00

72,00

60,00

48,00

2,30

2,85

3,45

URSA FDP 2/Vk
Fasadne izolacijske plošče iz steklene volne – vodoodbojne,

enostransko kaširane z rumenim (FDP 2/Vk) steklenim voalom.

MW - EN 13162 - T3 - DS(T+) - WL(P) - MU1 - AFr5

Lastnosti:

– toplotna prevodnost po SIST EN 13162 = 0,035 W/mK

– razred požarnih lastnosti A1 po SIST EN 13501-1

Področje uporabe:

Toplotna in zvočna izolacija prezračevanih fasadnih sistemov objektov brez omejitve višin.

50/Vf 600

100/Vf

600

1250

1250

7,50

4,50

120,00

72,00 2,30

2,85

Debelina
mm

Širina

mm

Dolžina
mm

Količina
2m /paket

Količina Toplotna upornost RD

m K/W22m /paleto

Dl

URSA FDP 2/Vf
Fasadne izolacijske plošče iz steklene volne – vodoodbojne,

enostransko kaširane s črnim (FDP 2/Vf) steklenim voalom.

MW - EN 13162 - T3 - DS(T+) - WL(P) - MU1 - AFr5

Lastnosti:

– toplotna prevodnost po SIST EN 13162 = 0,035 W/mK

– razred požarnih lastnosti A1 po SIST EN 13501-1

Področje uporabe:

Toplotna in zvočna izolacija prezračevanih fasadnih sistemov objektov brez omejitve višin.

Dl

120/Vf

140/Vf

600

600

1250

1250

3,75

3,00

60,00

48,00 3,45

4,00

* 160/Vf

6001250 2,25 36,00

4,55

* Dobava po posebnem povpraševanju

* Dobava po posebnem povpraševanju

80/Vf

* 180/Vf

* 200/Vf

600

600

600

1250

1250

1250

2,25

2,25

1,50

36,00

36,00

24,00

1,45

5,15

5,70



Izolacije za prezračevane fasade, izolacije za podne konstrukcije    09•

URSA TSP
Težke izolacijske plošče iz steklene volne.

MW - EN 13162 - T6 - DS(T+) - MU1- SD* - CP5 - AFr5

Lastnosti:

– toplotna prevodnost po SIST EN 13162 = 0,033 W/mK

– razred požarnih lastnosti A1 po SIST EN 13501-1

Področje uporabe:

Toplotna izolacija in izolacija pohodnega zvoka v plavajočih podih stanovanjskih objektov.

30/25 0,90

40/35 1,20

50/45 1,50

Debelina
mm

Širina
mm

Dolžina
mm

Količina
2m /paket

Količina Toplotna upornost RD

m K/W22m /paleto

600

600

600

1250

1250

1250

9,00

6,75

5,25

144,00

108,00

84,00

   Dl

25/20 0,756001250 10,50 168,00

20/15 0,606001250 13,50 216,00

URSA FDP 3/Vf

MW - EN 13162 - T4 - DS(T+) - WL(P) - MU1 - AFr5

Lastnosti:

– toplotna prevodnost po SIST EN 13162 = 0,034 W/mK

– razred požarnih lastnosti A1 po SIST EN 13501-1

Področje uporabe:

Toplotna in zvočna izolacija prezračevanih fasadnih sistemov objektov brez omejitve višin.

D

* 60 600

* 80 600

* 100 600

1250

1250

1250

6,00

4,50

3,75

96,00

72,00

60,00

1,75

2,35

2,95

Debelina
mm

Širina
mm

Dolžina
mm

Količina
2m /paket

Količina Toplotna upornost RD

m K/W22m /paleto

l

Fasadne izolacijske plošče iz steklene volne – vodoodbojne,

enostransko kaširane s črnim steklenim voalom.

* 120 600 1250 3,00 48,00 3,55

* Dobava po posebnem povpraševanju

* Stopnja dinamične togosti SD je odvisna od debeline in je različna: 

za nazivne debeline >= 13mm in <=15 mm SD = 20 MN/m

za nazivne debeline > 15mm in <=25 mm SD = 10 MN/m

za nazivne debeline > 25mm SD = 7 MN/m

3

3

3



Steklena volna - učinkovita toplotna izolacija

Pri današnjih načinih gradnje je dodatna toplotna zaščita konstrukcije nujna. Naloga toplotne izolacije je zmanjšanje top-
lotnih izgub in posredno stroškov za energijo, zaščita konstrukcije, nujna je tudi za prijetno počutje v bivalnih prostorih. 
Najpomembnejša lastnost toplotne izolacije je toplotna prevodnost l (W/mK). Čim manjša je toplotna prevodnost, toliko 
boljši je toplotno-izolacijski material. Tipične vrednosti za toplotno-izolacijske materiale so med 0,03 do 0,04 W/mK. Top-
lotna prehodnost U (W/m K) pove, kakšne bodo toplotne izgube, in je odvisna tudi od debeline izolacije. Čim manjša je 
toplotna prehodnost, toliko bolje toplotno izoliran je ovoj stavbe. Zahteve za največje dovoljene toplotne prehodnosti U

Pravilnik se sklicuje na 
novo sprejete tehnične smernice za graditev (TSG-01-004:2010). 

Izbira toplotno-izolacijskih materialov

Pri izbiri materiala za toplotno zaščito je poleg toplotne prevodnosti pomembno upoštevati še druge lastnosti, kot so di-
fuzijska prepustnost, tlačna trdnost, stisljivost, trajnost, občutljivost na navlaževanje, protipožarna odpornost … Odloči-
tev o izbiri primernega materiala in njegovi debelini je povezana s predbidenim mestom in načinom vgradnje.

(W/m K) podaja “Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah” iz leta 2010 (Ur. l. RS, št. 52/10). 

Poševna streha

Pri poševni strehi vgrajujemo toplotno izolacijo med špirovce. Večinoma so ti debeli okoli 14 cm, tako da je plast toplotne 
izolacije pretanka in jo povečamo z dodatno izolacijo pod špirovci med noslice stropne (zaključne) obloge. Idealen materi-
al za vgradnjo med špirovce je vpenjalni filc URSA SF 35 ali SF 38. Pred neugodnimi vremenskimi vplivi (prepih, vlaga) izo-
lacijo v strehi zaščitimo tako da na notranji, topli strani strehe vgradimo parno oviro ali parno zaporo, na zunanji, hladni 
strani pa vgradimo paroprepustno folijo, ki je hkrati tudi rezervna ali sekundarna kritina. Parna ovira ali zapora mora biti 
vgrajena zrakotesno! Priporočena debelina toplotne izolacije je vsaj 25 cm. 

Več informacij najdete v brošuri »Izolacija poševnih streh«.

Suhomontažne predelne stene

Za kvalitetno in ugodno počutje v stavbah, v katerih bivamo in delamo je poleg toplotne zaščite zelo pomenbna tudi us-
trezna zvočna izolativnost. Stavbe morajo biti načrtovane in grajene v skladu s »Pravilnikom o zvočni zaščiti stavb«.  Ta 
zagotavlja, da je hrup, ki so mu izpostavjeni uporabniki stavbe ali ljudje v bližini stavbe, vzdrževan na ravni, ki ne bo ogro-
žala njihovega zdravja in jim omogoča ustrezne pogoje za delo in počitek. Zvočno izolativnost lahko učinkovito izboljša-
mo z uporabo izolacije URSA TWF 1 in URSA TWP 1 v suho montažnih predelnih stenah. 

Več informacij najdete v brošuri »Izolacija predelnih sten«.

10 • Steklena volna - učinkovita toplotna izolacija

2

2



Steklena volna - učinkovita toplotna izolacija •11

Fasade

V grobem ločimo fasade na prezračevane in neprezračevane. Pri prezračevanih fasadah pritrdimo na zid najprej toplotno 
izolacijo, napr. URSA FDP 2/V ali URSA FDP 3/V, ki sta obloženi s steklenim voalom. Sledi prezračevan sloj in končna oblo-
ga (kamen, steklo, pločevina, fasadna opeka…).

Pri neprezračevanih fasadah je zunanja obloga (fasadna opeka, opečni blok, lesena obloga) položena tik ob izolacijo. Ne-
prezračevane fasade z izolacijo URSA imajo podobne lastnosti kot prezračevane fasade. Razlika je v tem, da pri neprezra-
čevanih fasadah pri toplotni izolaciji sodeluje tudi oblog.
Trudimo se izbrati zunanjo oblogo, ki je vodoodbojna, pa vendarle zadosti paroprepustn, da ne bi kondenčna vlaga za-
stajala v sloju izolacije.

Več informacij najdete v brošuri »Izolacija zunanjih zidov«.

Tla

Pri izolaciji tal moramo poleg toplotnih lastnosti upoštevati tudi zaščito pred zvokom. V tla na terenu ali nad hladno klet-
jo vgradimo vsaj 7-8 cm toplotne izolacije (npr. URSA TSP ali kombinacijo steklene volne v debelini 2-3 cm za zvočno zaš-
čito in ekstrudiranega polistirena XPS za toplotno zaščito in večjo nosilnost).

Več informacij najdete v brošuri »Izolacija podnih konstrukcij«.



Tehnične informacije se nanašajo na naše sedanje znanje in izkušnje.
Pri opisih področij uporabe je možno, da posamezne razmere v po-
sameznih posebnih primerih niso upoštevane in zato ne prevzamemo
nikakršne odgovornosti. Prosimo, upoštevajte veljavno tehnično sta-
nje in strokovne smernice.

URSA SLOVENIJA, d.o.o.
Povhova 2, 8000 Novo mesto
Telefon asistenca: 07-39 18 337 
E-mail: assistance.slovenija@uralita.com

Prodaja:
Tel.: 07-39 18 349
Fax: 07-39 18 444

www.ursa.si
www.pureone.si
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