
VLAGA V KLETNIH PROSTORIH 
 



UVOD 

• Prodiranje vlage skozi kletne zidove in temelje je zelo pogosti pojav pri starejših hišah. Odstopanje ometa, 
plesen, slab zrak, propadanje nosilnih zidov, posledično pa tudi že trdnost objekta so posledice najpogosteje 
slabe hidroizolacije ali je pa sploh ni. Te težave zahtevajo strokovni pristop in finančni zalogaj. Možnost za 
zmanjšanje ali preprečitev vpliva kapilarne vlage je več: 

 
• Preboj nad temelji. Varjenje hidro izolacije, spodlivanje… 
• Rezanje zidov, vlaganje hidroizolacije, injektiranje 
• Kemijske hidrofobne zapore- penetracija silikonatov 
• Sanirni ometi- omilitev posledic 
• Elektroosmoza- sušenje zidovov s pomočjo električnega toka 
  
• Preboj nad temelji je ena med kvalitetnejšimi rešitvami če jo izvajalec izvede pravilno in kvalitetno. Ob 

kvalitetni izvedbi je praktično 100% učinek, glede na ceno, je močno odvisna  debeline in sestava sten . 
Cena se obračuna na t.m. stene in se giblje za betonske stene od 75-110€, kar pa je cenejše od rezanje 
zidov , ki se pa cene gibljejo na t.m. stene od 130-250€. Rok izvedbe celotne adaptacije je cca. 60dni 
odvisno od količine ter  sestave zidov. 
 



1. 
• Kot prvo se odstranijo vsi ometi, ki so dotrajani ali že odstopajo od zidu zaradi vlage.  Odstrani se tudi omet 

v višini 30 cm od temelja navzgor po vseh stenah (notranjih in zunanjih). Nato se izkoplje okoli hiše do 
globine min. 10 cm pod vrhom temelja in v širini 80 cm. Potrebno je zagotoviti , da so vse zunanje stene 
proste. 

 



2. 
• V drugem postopku strokovna oseba določi mesta rušenja, ki poteka v več fazah.  Preboji se izvedejo 

v dolžini  1 metra v razmiku 2 metrov. Preboj stene ne sme zajemati tudi temelja, preboj je potrebno 
narediti od vrh temelja navzgor. Na določenih prebojih je potrebno tudi podpreti preboje, ki pa jih 
določi strokovno usposobljena oseba. Po končanih rušitvah je potrebno preboje očistiti vse do 
kompaktne podlage. Temelji morajo imeti vsaj minimalno trdnost. 

 



3. 
• Vrh ter robove temelja oziroma dno preboja je potrebno zakrpati z fino cementno malto, da se 

prepreči možen preboj HI. . Na pripravljeno podlago se navari varilni trak  v širini odprtine ter 10 cm 
po temelju navzdol. Potrebno je zagotoviti možni preklop nadaljnjega varjenja. 

 



4. 
• Ko se izolacija kvalitetno navari na podlago je potrebno pripraviti opaž za spodlivanje sten z 

betonom. Pri betoniranju moramo paziti do  pod steno ne nastanejo zračni žepi. 



5. 
• Po končanem spodlivanju sten se odvečen beton odstrani.  Stene se poravnajo z grobim ometom in 

zapucajo na fino. Nikar je ne ravnajte s kitom ker vam bo preostala vlaga ostala v steni, ter posledičo 
bo kit začel odstopati. 



6. 
• Ker vlaga ne prodira samo skozi zidove, ampak tudi iz tal je potrebno H.I. navariti tudi na dno kletnih 

prostorov. Naj večja težava je potalnica in kapilarna vlaga.  Zato je potrebno prvo podložne betone 
kvalitetno očistiti nato pa premazati z bitumnim premazom. Ko se bitumni premaz posuši se navarijo 
varilni trakovi. Med varilnim trakovoma na temelju in tleh je potrebno narediti minimalno 10 cm spoj. 



7. 
• Ko je v notranjih prostorih zaključena H.I.  je potrebno Varilne trakove navariti tudi v vertikalni smeri. 

Varilne trakove navarimo od temelja z preklopom vsak 10 cm ter minimalno 10 cm višje od dna 
terena. Pred zasipom terena H.I. izolacijo zaščitimo z T.I. in rebrasto folijo, da preprečimo preboj H.I. 
. 



ZAKLJUČEK 
• Pri adaptaciji v kletnih prostorov je zelo velika nevarnost napak, lahko pride tudi do porušitve objekta. 

Zato vam svetujemo, da pridobite kvalitetnega izvajalca za pravilno izvedbo adaptacije. Če je 
kvalitetno izvedena je praktični učinek 100%. 

 

   

 

 

Napisal : ing. Peter Hribar 
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