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Po 21 letih so razstavili montažno hišo.
Pri demontaži se je jasno pokazalo:

Celuloza, nameščena za izolacijo v zunanje in vmesne 
stene...

...tudi po 21 letih ni kazala znakov posedanja ali 
deformacij.

CELULOZA NE POZNA  
ZNAKOV UTRUJENOSTI

Celuloze proizvajalca ISOCELL ne odlikuje le dobra toplotna izolativnost, temveč predvsem natančno prileganje in varnost pred posedanjem. 
Demontaža 21 let stare montažne hiše, v parku vzorčnih hiš Blaue Lagune v kraju Wiener Neudorf, je postregla s prepričljivim dokazom o za-
nesljivosti in dolgi življenjski dobi tega izolacijskega materiala. Na celulozi ni bilo mogoče opaziti kakršnihkoli znakov posedanja ali deformacij 
in je tudi po več kot dvajsetih letih delovala, kot bi bila ravnokar vpihana. Pri razkrivanju strehe 17 let stare hiše na Tirolskem, spomladi 2014, 
je bilo stanje enako. 

Montažna hiša graditelja Pronaturhaus, v parku vzorčnih hiš Blaue Lagune v kraju Wiener Neustadt, 
je s svojo leseno konstrukcijo in celulozno toplotno izolacijo ISOCELL, svoje delo dobro opravljala 21 
let. Leta 2013 so jo demontirali, nakar je po ponovni montaži začela svoje drugo življenjsko obdobje, 
kot prava stanovanjska hiša, v približno 30 kilometrov oddaljeni vasi. Pri demontaži vzorčne hiše se je 
izkazalo, da je vpihan izolacijski material izjemno zanesljiv in ima zelo dolgo življenjsko dobo. Celuloza, 
nameščena kot izolacija v zunanjih in vmesnih stenah, tudi po več kot dveh desetletjih uporabe ni 
kazala znakov sesedanja, deformacij ali kakršnihkoli drugih poslabšanj kakovosti. Josef Schedelmayer, 
družbenik Pronaturhaus Obritzberger GmbH iz kraja Gösing, je navdušen takole opisoval: „Izolacija 
iz celuloze je povsod videti tako, kot bi bila sveže vpihana. To je impresivno, če le pomislimo, kako 
pogosto izgledajo drugi izolacijski materiali že po nekaj letih.“ 
Drug primer dolge življenjske dobe in oblikovne obstojnosti celuloze ISOCELL, se je pokazal pri 
razkrivanju strehe, pred 17 leti izolirane enodružinske hiše, na Tirolskem, spomladi leta 2014. Tudi tu 
so delavci naleteli na popoln in brezhiben sloj izolacije brez vrzeli.

TUDI PO DESETLETJIH NATANČNO NALEGA IN SE NE POSEDA. KOT NA DAN VGRADNJE

Po 17 letih odprt strešni stol;
Celuloza ISOCELL se zdi, kot bi bila vpihana na novo
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Zmogljiv stroj na tovornjaku črpa material skozi cev
do gotovih votlih prostorov.

Celuloza je ekološko neoporečen izolacijski material, z zelo nizko toplotno prevodnostjo (λD = 0,039 W/mK). 
Vgradnja je zelo učinkovita in čista. Celuloza je v enaki meri primerna za izolacijo streh, sten ali stropov. Pri tem 
velja sledeči princip. Kosmiči celuloze se strojno vpihavajo v obstoječe ali predpripravljene votle prostore, kateri se 
nato, brez posedanja, preoblikujejo v natančno prilegajočo izolacijsko ploščo brez vmesnih stikov. Pozimi celulozna 
izolacija ohranja toploto, medtem ko poleti vročini preprečuje vdor v hišo. Poseben postopek vpihavanja omogoča, da 
izolacijski material, brez vrzeli, prodre tudi v najbolj oddaljene vogale. Celuloza, primerna za izolacijo, se pridobiva 
iz sortiranega časopisnega papirja, ki se razreže na kosmiče iz dolgih vlaken, katere se  zaradi zaščite pred pojavom 
plesni in uničevanja škodljivcev, obdela z mineralnimi solmi. Na ta način celulozo zaščitimo pred gnitjem ter postane 
požarno obstojna. 
Izolacijo namesti ustrezno certificiran strokovnjak, glede na način uporabe, med proizvodnjo prefabriciranih gradbenih 
elementov ali na gradbišču.
Celoten postopek poteka hitro, čisto in brez odpadnih odrezkov, kar pomeni, da prihrani čas in stroške. Pri uporabi 
na gradbišču se vpihovalni stroj običajno nahaja na tovornjaku ali prikolici izvajalca, kateri vpihava celulozo skozi cev 
neposredno v votle prostore. Zaloge celuloze so v čisti in varovalni embalaži pakirane v priročnih vrečkah ter prav tako 
shranjene na tovornjaku. Tako na gradbišču prostor za to ni potreben in se hkrati izognemo prelaganju izolacijskega 
materiala. Pri proizvodnji prefabriciranih elementov se celuloza s pomočjo cevi ali kopja vpiha v votle prostore. Vpiho-
valni sistemi prav tako omogočajo polnjenje enostransko obloženih gradbenih elementov iz lesa. 

Gabriele Leibetseder, tehnični vodja v družbi ISOCELL: „Kritiki vedno znova ponavljajo, da se celuloza v gradbenem 
elementu sčasoma posede in tako povzroči vrzeli v izolaciji - popolnoma neresnično, kot dokazujejo številni preskusi 
in testi. Primeri, kot sta 21 let stara vzorčna hiša in po 17 letih odprto podstrešje, ponujajo dokaze iz prakse.“ Pri 
celulozni izolaciji sta količina materiala in gostota vpihavanja odločilnega pomena. Odvisni sta od konstrukcije in 
dimenzioniranja gradbenega elementa, ki je predviden za izolacijo. Potrebna gostota se določi s pomočjo tako ime-
novanega vibracijskega preskusa. Pri tem se referenčni elementi napolnijo s celulozo, nakar so pol ure izpostavljeni 
močnim tresljajem na vibracijski plošči. Odločilni dejavnik je dejstvo, da vpihani material ne sme kazati znakov 
posedanja. Na osnovi tega preskusa strokovnjak za vpihavanje, na gradbišču, pridobi natančne referenčne vrednosti.  

GOSTOTA VPIHAVANJA JE PRILAGOJENA GRADBENIM ELEMENTOM

CELULOZA - INTELIGENTNA IZOLACIJA IZ ČASOPISNEGA PAPIRJA

Celulozo, ki je po 17 letih brezhibna in čista...

Celuloza ISOCELL na preskuševališču - vibracijski test

Na mesto vgradnje je napeljana cev.

...so po demontaži... ...napolnili v vreče in jo znova uporabili. 


