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Sodobni ilovnati sistemi za suho gradnjo 

Zaradi sposobnosti akumuliranja in oddajanja 
toplote in vlage postaja ilovica ponovno 
priljubljen gradbeni material. Sodobne in 
funkcionalne suho montažne plošče iz ilovice 
omogočajo graditeljem enostavno vgradnjo, 
uporabnikom pa ponujajo prijetno bivalno 
okolje. 

Uporaba 

– celotna notranja ureditev 
– viseči stropi 
– podstrešja 
– v kopalnicah – kjer ne more priti v stik s 

tekočo vodo 
– za pričvrstitev na lesena ogrodja 
– za predelne stene  

Suhomontažne ilovnate plošče so primerne za 
opaž notranjih sten, predelnih sten, stropov in 
podstrešij.  Ilovnate plošče lahko uporabimo 
tudi v kopalnicah, vendar za tiste površine, ki 
ne pridejo v stik s tekočo vodo. Ne nastajajo 
plesni, preko kapilarnih por ilovica vpija in 
oddaja vlago. 

Lastnosti 

– regulacija vlage  
– preprečuje nastajanje plesni 
– manjša poraba primarne energije v 

proizvodnji  
– ilovica je ponovno uporabna - lahko jo 

neštetokrat ponovno uporabimo, ne da 
bi izgubila na kvaliteti 

– dobra protihrupna zaščita  
– dobro sposobnost akumuliranja toplote  
– prepušča vodno paro  
– nevtralizira škodljive snovi iz ozračja 
– zaščita pred visokofrekvenčnim 

elektromagnetnim sevanjem 
– elektrostatično nevtralna 
– absorbcija vonjav 

Tehnični podatki 

Debelina x dolžina x širina 
16/22 mm x 125 cm x 62,5 cm 

Specifična toplotna kapaciteta Cp  
Pribl. 1,0 kJ/kgK 

Toplotna prevodnost λ  
Pribl. 0,47 W/mK 

Tesnitev  ρ  
1300 kg/m3 

Teža plošče  
18/23 kg/m3 

Ognjevarnost  
Ni gorljivo po DIN EN 13501-01 

Test akustične vrednosti 

Test stene debeline 10 cm, na kateri so bile z 
obeh strani pritrjene ilovnate plošče debeline 
22 mm, izveden po evropski normi (ISO 140 - 
3), je pokazal akustično vrednost 61 dB. Pri 
debelini stene 15 cm, 2 x 50 mm lesene 
podkonstrukcije, in obojestransko pritrjenimi 
ploščami debeline 22 mm,  je pokazal 
akustično vrednost celo 63 dB. 

Požarna varnost 

V testu požarne varnosti, ki so ga izvedli v 
petnadstropnem lesenem poslopju v Londonu, 
kjer katerem so bile na leseno konstrukcijo z 
obeh strani nameščene 22 mm ilovnate plošče 
so namerili 104 minutno odpornost na ogenj 
(zahtevana je bila 60 minutna, za oceno K60). 

Navodila za vgradnjo 

Plošče debeline 16 mm lahko prilepimo, 
vpnemo ali privijačimo na trdne podlage – 
beton, apneni peščenec, opečnate stene, na 
les ali na iverne plošče.  

Suhomontažne ilovnate plošče debeline 22 
mm vpnemo ali privijačimo na pod 
konstrukcijo, fuge armiramo s tkanino iz 
steklenih vlaken in nanesemo tanko plast 
finega ilovnatega ometa. Napeljave za vodo, 
plin, ogrevanje lahko, kot je to običajno pri 
suho gradnji, namestimo pod plošče. 

Sistemi za notranjo ureditev sten in stropov,  
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kot tudi instalacijskih in montažnih sten – 22 
mm suhomontažne ilovnate plošče se z grobo 
površino, obrnjeno v prostor, vpne ali privijači 
na podkonstrukcijo iz lesa ali na pocinkane 
kovinske profile.  

Medosna razdalja za podkonstrukcijo pri steni 
znaša 62,5 cm, za montažo na strop ali poševni 
del stene pa 41,67 cm. Ilovnate plošče se ne 
pritrdi neposredni na nosilno konstrukcijo, ker 
se le-ta lahko še premika. Konstrukcijo je 
potrebno še dodatno obiti z deskami. 

Ilovnate plošče se položi v vrsto, drugo nad 
drugo, navpični spoji naj ne bodo drug nad 
drugim.  

Plošče zelo enostavno razrežemo z olfa 
nožem!  

Na vertikalne stene plošče pritrdimo s 
spojkami ali vijaki, na poševne stene in strope 
pa z vijaki in podložkami. Pri stenah izberite 
najmanj 9, pri stropih pa najmanj 12 
pritrditvenih točk. 

Spojke/vijaki naj bodo poravnani s površino 
ilovnate plošče. Udrtina od 1 do 2 mm je 

sprejemljiva. V vlažnih prostorih, kot je npr. 
kopalnica, ne zadoščajo pocinkani vijaki in 
spojke. Potrebni so materiali odporni na 
korozijo. Če se plošče zaključijo v vmesnem 
prostoru med nosilci, in jih ni možno pritrditi, 
podložimo z leseno deščico debeline 1 cm in jo 
privijačimo. 

Na fugah ne polagajte mreže tako, da se 
prekriva. Na celotno površino ilovnatih plošč 
nanesemo 2 – 3 mm finega ilovnatega ometa. 
Podlago na lahno navlažimo in s tem 
podaljšamo čas za obdelavo finega ometa.  

Za dodatno oporo lahko v prvo plast finega 
ometa na celotno površino nanesemo armirno 
mrežo. Nanj nato nanesemo zaključno plast 
finega ometa. Lahko  prebarvamo še z 
ilovnato, apneno ali silikatno barvo.   

Poraba materiala na m2 

– 1,28 kosa ilovnate plošče 16/22 mm 
– 30 tekočih metrov armirne tkanine 

širine 10 cm 
– 8-10 kg ilovnatega ometa, odvisno od 

debeline nanosa 

 

 


