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>> Zrakotesno, energetsko varčno in tajnostno 
vgrajevanje, zunanjega stavbnega pohištva po 
evropskih smernicah EnEV oz RAL z inovativnimi 
sistemi Pinta abdichtung

Na splošno je zrakotesnost pri gradnji novih stavb z vidika varčevanja z energijo, 
ključnega pomena. Pri tem je pomembno, da se upošteva vsa znana priporočila kot 
so zgoraj omenjene smernice in zakonodaja, Pravilnik o učinkoviti rabe energije in 
Tehnična smernica TSG-1-004:2010 o učinkoviti rabi energije. 
Slednja narekuje, da brez mehanskega prezračevanja, merjeno po standardu SIST EN 
13829, zračna prepustnost stavbe ali njenega dela, ne sme presegati 3 (h-1) 
izmenjav zraka na uro. V stavbah z vgrajenim sistemom mehanskega prezračevanja 
ne sme presegati več kot 0,7 (h-1) kratno izmenjavo zraka na uro, pri pasivnih hišah 
mora biti dosežena zrakotesnost pod 0,6 h-1 kratno izmenjavo zraka na uro, pri 
tlačni razliki 50 Pa.

V kolikor pri prenovah stavb želimo doseči ustrezne varčevalne učinke oz smiselnost, 
pa je zrakotesnost tudi pri teh izvedbah oz konkretno zamenjavi zunanjega stavbnega 
pohištva, prav tako neobhodno potrebna. Pri tem je poleg naštetega pomembno 
tudi, da se izbere ustrezne certificirane tesnilne sisteme, ki bodo poleg zadostitve 
zakonodaji in funkciji, zagotavljali tudi trajnostni in ekološki vidik. 



>> Zrakotesno, energetsko varčno in tajnostno 
vgrajevanje, zunanjega stavbnega pohištva po 
evropskih smernicah EnEV oz RAL z inovativnimi 
sistemi Pinta abdichtung

Da bi zagotovili ustrezno kakovost tesnjenja zunanjega stavbnega pohištva 
je pred tem potrebno zagotoviti:
 Ustrezno načrtovanje in planiranje,
 Kakovostne izmere,
 Odpiranje obstoječih špalet,
 Posnetek stanja vgrajenega starega pohištva,
 Fotografije obstoječega stanja,
 Izris izvedbenega detajla glede na stanje in zahteve,
 Izbira ustreznega tesnilnega sistema,
 Glede na zahtevnost objekta izvesti demontažo stavbnega pohištva,
 Z gradbenimi lepili in ali po potrebi z XPS-som obložiti špalete in jih kot 

podaljšek konstrukcije, v celoti obdelati z gradbenim lepilom in mrežico,
 Podlage morajo biti ravne v vseh pogledih in čimbolj gladke,
 Pravilna in predvsem natančna vgradnja zunanjega stavbnega pohištva 

po izvedbenem detajlu s čim manj storjenimi napakami. 



>> Standardni sistemi za zrakotesno, 
trajnostno in energetsko učinkovito gradnjo

Naše komponente so testirane na neodvisnih inštitutih za gradbeno fiziko. Prav tako so izdelki podvrženi stalni notranji in zunanji kontroli. Pinta proizvodi so tako namenjeni za najzahtevnejše detajle tesnjenja na zgradbah, zlasti za Pasivno gradnjo.

 Notranje folije, butilni trakovi, tesnilne mase, posebne letve,
 Pinta CONNECT PU montažne pene za funkcionalno področje,
 Pinta CONNECT PU100, lepilo za okenske police,
 Zunanje folije, pred-stisnjeni trakovi, posebne letve,
 Sistem omogoča devet osnovnih načinov uporabe,
 10 letna garancija na funkcionalnost rege,
 Sd vrednosti od 0,5m zunanje do 15m notranje ovire,
 Toplotna prevodnost PU izolacijske pene 0,034 W/(m ·K),
 Zunanje ovire odporne na vodni naliv najmanj 600 Pa
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>> Fenband Vario sistem za zrakotesno, 
trajnostno in energetsko učinkovito gradnjo

Naše komponente so testirane na neodvisnih inštitutih za gradbeno fiziko. Prav tako so izdelki podvrženi stalni notranji in zunanji kontroli. Pinta proizvodi so tako namenjeni za najzahtevnejše detajle tesnjenja na zgradbah, zlasti za Pasivno gradnjo.

 Inovativna in učinkovita rešitev: „ena folija za dva namena“
 Uporaba le enega izdelka za zunanjo in notranjo oviro,
 Inteligentna, spremenljiva sd vrednost (0,21 in 15m)

glede na prisotnost  vlage in temperature oz mesto postavitve,
 Pinta CONNECT PU montažna pena za funkcionalno področje,
 Pinta CONNECT PU100, lepilo za okenske police, 
 Toplotna prevodnost PU izolacijske pene 0,034 W/(m ·K),
 Ovira odporna na vodni naliv najmanj 600 Pa,
 Izredno odporna na mehanske vplive in UV stabilna,
 Dimenzije: 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350,….

„ena folija za dva namena“
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>> Pintaband® 3completePlus sistem, za zrakotesno, 
trajnostno in energetsko učinkovito gradnjo

Naše komponente so testirane na neodvisnih inštitutih za gradbeno fiziko. Prav tako so izdelki podvrženi stalni notranji in zunanji kontroli. Pinta proizvodi so tako namenjeni za najzahtevnejše detajle tesnjenja na zgradbah, zlasti za Pasivno gradnjo.

 Inovativni tesnilni sistem: „tesnilo 3 v enem“
 Tesnjenje: vodni naliv, toplotno in zvočno izolira, tesen za zrak in vlago,
 Požarni razred B1
 Zvočna izolativnost 59 dB,
 Vodotesnost >600 Pa DIN 18542 BG1,
 Zrakotesnost po DIN 18542 BGR
 Večje možnosti uporabe traku tudi za sanacije,
 Povečana prožnost sistema,
 Vsi ustrezni sistemski certifikati (MPA, ift,..),
 10 letna sistemska garancija,  
 Visoka ekološka sprejemljivost GEV EMICODE EC1  PLUS, VOC

„tesnilo 3 v enem“



>> Pintaband® 3completeRenova sistem, za zrakotesno, 
trajnostno in energetsko učinkovito gradnjo

Naše komponente so testirane na neodvisnih inštitutih za gradbeno fiziko. Prav tako so izdelki podvrženi stalni notranji in zunanji kontroli. Pinta proizvodi so tako namenjeni za najzahtevnejše detajle tesnjenja na zgradbah, zlasti za Pasivno gradnjo.

 Posebej razvit tesnilni sistem za sanacije: „tesnilo 3 v enem“
 Povečana prilagodljivost podlagam,
 Tesnjenje: vodni naliv, toplotno in zvočno izolira, tesen za zrak in vlago,
 Požarni razred B1
 Zvočna izolativnost 59 dB,
 Vodotesnost >600 Pa DIN 18542 BG1,
 Zrakotesnost po DIN 18542 BGR
 Večje možnosti uporabe traku tudi za sanacije,
 Povečana prožnost sistema,
 Vsi ustrezni sistemski certifikati (MPA, ift,..),
 10 letna sistemska garancija,  
 Visoka ekološka sprejemljivost GEV EMICODE EC1  PLUS, VOC

„tesnilo 3 v enem“



>> Inovativni izdelki in energetsko učinkovite rešitve za trajnostno gradnjo.

Naši izdelki so testirani na neodvisnih eco-inštitutih. Rezultati so impresivni, okoljska neoporečnost naših Pintaband® tesnilnih 
trakov izpolnjuje ne samo razred emisijskih zahtev GEV EMICODE EC 1 Plus, pač pa tudi francosko VOC- in KMA Regulativo
(A+), ter belgijsko VOC-Regulativo.



>> Zahvaljujemo se 
za pozornost
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