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Szanowni Partnerzy firmy GEALAN

W niniejszym poradniku zawarli�my
kompendium wiedzy z zakresu projekto-
wania i monta¿u okien. Dajemy Pañstwu
do rêki podrêcznik zawieraj¹cy niezbêd-
ne informacje potrzebne w codziennej
pracy.
W tej czê�ci zajmujemy siê
równie¿ �codziennymi problema-
mi� zwi¹zanymi z monta¿em okien
i przedstawiamy sposoby ich
rozwi¹zania. Jeste�my �wiadomi,
¿e teoria zwykle nie pokrywa siê
z praktyk¹. Sytuacji tych,
na etapie projektowania, czêsto
nie jeste�my w stanie przewidzieæ;
wówczas rozwi¹zanie problemu
spada na monta¿ystê. Pomóc
w tym ma Pañstwu ten oto
poradnik, w którym zawarli�my odpo-
wiednie, z punktu widzenia technologii,
rozwi¹zania.
W podrêczniku tym zamieszczamy
najnowsze wyniki badañ naukowych
okien i drzwi zewnêtrznych przeprowa-
dzonych przez Instytut Techniki Okien
w Rosenheim i RAL. W tym miejscu
chcieli�my podziêkowaæ tym instytucjom
za udzielon¹ nam pomoc.
Na przyk³adzie przy³¹czy okiennych
i drzwiowych chcemy przedstawiæ nie
tylko problemy z zakresu fizyki budynku,
ale przede wszystkim problemy zwi¹za-
ne z techniczn¹ stron¹ wykonania
przy³¹cza. Wady wystêpuj¹ce w przy³¹-
czu przewa¿nie powstaj¹ w wyniku z³ego
zaprojektowania - w przybli¿eniu oko³o
70%, podczas realizacji - oko³o 30%.
Dlatego dobrze jest wiedzieæ,
¿e �bez³adny� monta¿ zawsze powoduje
powstanie wad.
Poni¿ej przedstawiony rysunek pokazu-
je, jak wa¿ne jest zaplanowanie monta-

¿u. Wyja�nia, jak faza projektowania
mo¿e wp³ywaæ na podniesienie jako�ci
przy³¹cza okiennego. Przy tym musimy
pamiêtaæ o ograniczaj¹cym nas zakresie
kosztów.
Gdy zaprojektowanie monta¿u mamy ju¿
za sob¹, du¿e niebezpieczeñstwo
pojawia siê w fazie wykonania technicz-

nego. Aby zagwarantowaæ dobre
wykonanie przy³¹cza, musimy zatrudniæ
wykwalifikowanych i do�wiadczonych
pracowników, a tak¿e zapewniæ im
odpowiedni sprzêt, co znacznie zwiêk-
sza koszty.

�Okno bêdzie tak dobre, jak jego
monta¿�

Je�li w tym poradniku nie otrzymaj¹
Pañstwo wystarczaj¹co zadawalaj¹cych
odpowiedzi, nasi pracownicy chêtnie
odpowiedz¹ na nurtuj¹ce Pañstwa
pytania i wyja�ni¹ to, co niezrozumia³e.

Wasza firma GEALAN
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Ochrona cieplna i przed wilgoci¹

Celem ochrony cieplnej
i przeciwwilgociowej jest:
� stworzenie optymalnych warunków
atmosferycznych w pomieszczeniach
mieszkalnych;
� ochrona budynku przed szkodliwymi
wp³ywami atmosferycznymi;
� zmniejszenie zu¿ycia energii potrzebnej
do ogrzania lub sch³odzenia pomiesz-
czeñ, co pozytywnie wp³ywa
na stan �rodowiska naturalnego, ograni-
czaj¹c emisjê dwutlenku wêgla
do atmosfery.

Izolacja, któr¹ zapewniaj¹ przegrody
zewnêtrzne budynku, oddzielaj¹ce
warunki atmosferyczne panuj¹ce na
zewn¹trz i wewn¹trz pomieszczeñ, nigdy
nie jest pe³na. Istnieje sta³y przep³yw
ciep³a:

Ciep³o przep³ywa z obszarów
o wy¿szej temperaturze do
obszarów o ni¿szej temperatu
rze. Strumieñ ciep³a �p³ynie�
od  ciep³ej do zimnej strony.

Do wyrównania d¹¿y tak¿e cz¹stkowe
ci�nienie pary wodnej w powietrzu.
Ciep³e powietrze mo¿e przyj¹æ wiêcej
wilgoci w postaci pary wodnej, ni¿ zimne.
W okresie grzewczym, gdy na zewn¹trz
jest zwykle zimniej ni¿ w pomieszczeniu,
nastêpuje d¹¿enie do nasycenia par¹
wodn¹ powietrza wewn¹trz budynku, jak

ma to miejsce w ch³odniejszym powietrzu
na zewn¹trz; nastêpuje wówczas wykro-
plenie pary wodnej na przegrodach.
Równie¿ przy och³adzaniu powietrza
wewnêtrznego nastêpuje wzrost skrapla-
nia siê pary wodnej.

Punkt rosy jest to temperatura,
w której powietrze jest nasyco-
ne par¹ wodn¹ (wilgotno�æ
wzglêdna powietrza wynosi
100%)

1. Podstawowe zagadnienia z fizyki budowli

Zasadniczy wp³yw na konstrukcje okien maj¹ zaostrzaj¹ce siê w ostatnich latach
wymagania w zakresie ochrony cieplnej i szczelno�ci budynku, a tak¿e wymagania
ochrony przed wilgoci¹ oraz ochrony przeciwd�wiêkowej zwi¹zanej ze wzrostem
obci¹¿enia ha³asem, spowodowanego np. przez wzrost nasilenia ruchu.
W tym rozdziale podrêcznika przedstawiamy w du¿ym skrócie zagadnienia fizyki
budowli. Ma to pomóc Pañstwu lepiej zrozumieæ regu³y konstruowania okien
i umo¿liwiæ korzystanie z nich w praktyce.

1
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Na rys. 1.1. mo¿emy odczytaæ warto�ci
temperatur punktu rosy, przy okre�lonej
temperaturze powietrza wewnêtrznego
i wilgotno�ci powietrza. Je�li temperatu-
ra wewn¹trz pomieszczenia wynosi
20oC, a wilgotno�æ wzglêdna powietrza
50%, temperatura punktu rosy elementu
budowlanego jest niewielka, wynosi
9,3oC.
Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce normy klima-
tyczne, zgodnie z  DIN 4108 czê�æ 3:

�   temperatura wewnêtrzna 20oC,
    wilgotno�æ wzglêdna powietrza 50%
�   temperatura zewnêtrzna -15oC,
    wilgotno�æ wzglêdna powietrza 80%.

Bior¹c pod uwagê kierunek przep³ywu
strumienia ciep³a i w³a�ciwo�ci powietrza
zawieraj¹cego w sobie wilgoæ, nale¿y
pamiêtaæ, ¿e:

�   Z ogrzanego pomieszczenia ciep³o
    przep³ywa poprzez przegrody na
    zewn¹trz. Okre�lenie wielko�ci
    przep³ywaj¹cego strumienia ciep³a
    wymaga znajomo�ci w³a�ciwo�ci
    izolacyjnych materia³ów budowlanych.
    Ka¿dy materia³ posiada specyficzne
    w³a�ciwo�ci cieplne, charakteryzowa-
    ne przez jego wspó³czynnik przewod-
    no�ci cieplnej . W przypadku wykony-
    wania przegród budowlanych podaje
    siê warto�æ wspó³czynnika
    izolacyjno�ci cieplnej k.

1
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        Im mniejsza warto�æ wspó³czyn-
        nika k, tym mniejszy przep³yw
        ciep³a przez przegrodê,
        w zwi¹zku z tym lepsza izolacyj-
        no�æ cieplna przegrody.

� Elementy budowlane, w których
zastosowano ró¿ne materia³y o odmien-
nych w³a�ciwo�ciach termoizolacyjnych,
nazywane s¹ materia³owymi mostkami
cieplnymi. Na rysunku pokazano
materia³owy mostek termiczny spowo-
dowany umieszczeniem wewn¹trz
przegrody stalowego dwuteownika.
W elementach budowlanych, w których
u¿yto materia³ów o ró¿nych wymiarach
(ró¿ni¹cych siê geometri¹ przekroju),
na przyk³ad w naro¿nikach, gdzie
od strony zimniejszej (zewnêtrznej) jest
wiêksza powierzchnia, natomiast
od strony cieplejszej (wewnêtrzne) -
mniejsza, nastêpuje zwiêkszenie
odp³ywu ciep³a. Takie zmiany nazywane
s¹ geometrycznymi mostkami cieplnymi.
Przy³¹cze okienne jest kombinacj¹ obu
tych rodzajów mostków.
W praktyce budowlanej powinno siê
unikaæ szkodliwych mostków cieplnych
przez zastosowanie materia³ów we
w³a�ciwych proporcjach.

� Zbieranie siê skroplonej wody we-
wn¹trz pomieszczeñ, w miejscach takich
jak np. szczeliny okienne, wystêpuje
przede wszystkim w porach roku
o wysokiej wilgotno�ci powietrza
i nag³ych, du¿ych zmianach temperatur.
Wówczas szybciej nastêpuje wykrople-
nie wilgoci, co mo¿e powodowaæ
powstawanie trwa³ych uszkodzeñ
w strukturze materia³ów budowlanych.

1
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         Wymagania wobec monta¿u
         przy³¹czy:
        - wybieraæ materia³y budowlane
           z jak najni¿sz¹ warto�ci¹
          wspó³czynnika k;
        - zapobiegaæ powstawaniu rosy

na przegrodzie.

Definicja wspó³czynnika k
Wspó³czynnik przenikania ciep³a jest
to ilo�æ ciep³a, jaka przep³ynie przez
przegrodê budowlan¹ o powierzchni 1m2

w jednostce czasu, przy ró¿nicy tempe-
ratur pomiêdzy powietrzem wewnêtrz-
nym i zewnêtrznym 1o K. Jednostk¹ jest
k [W/m2K].

Za pomoc¹ algorytmów oraz systemu
oszacowania mo¿na porównaæ uzyska-
ne warto�ci liczbowe z warto�ci¹
europejsk¹ U.

[a]... Oszklenie
W stosunku do oszklenia rozró¿nia siê,
zgodnie z EN 673, warto�æ Ug (z ang.
glazing). W pañstwowych publikacjach
mamy kv.

Ug = kv

[b]... Ramy okienne
Przy wyznaczaniu Uf (z ang. frame),
zgodnie z norm¹ europejsk¹, dodatkowo
uwzglêdnia siê  rozwiniêcie powierzchni
ramy. Warto�ci liczbowe przy porówna-
niu ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹.

kR < Uw

[c]... Okno
Ca³kowity wspó³czynnik przenikania
ciep³a przez okno Uw (z ang. window)
wylicza siê ³¹cznie z  warto�ci¹ oszkle-
nia i ram¹, przy uwzglêdnieniu zasiêgu
przej�ciowego pomiêdzy szyb¹ i ram¹
(szyby zespolone). Przy porównaniu,
warto�æ kF wzrasta, co za tym idzie jest
warto�ci¹ gorsz¹.

kF < Uw

Definicja wspó³czynnika
przewodno�ci cieplnej λλλλλ

Wspó³czynnik przewodno�ci cieplnej
(lambda) jest to ilo�æ ciep³a, które
przeniknie w ci¹gu 1 godziny przez
przegrodê o powierzchni 1m2 i grubo�ci
1m, gdy ró¿nica pomiêdzy temperatur¹
wewnêtrzn¹ a zewnêtrzn¹ wynosi 1o K.
Jednostk¹ jest [W/m2K].

1
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Drogi d�wiêku:
� odbicie d�wiêku; fala d�wiêkowa
  uderza w p³aszczyznê, po czym odbija
  siê od niej i wraca z powrotem do
  pomieszczenia,

� absorpcja; fala d�wiêkowa poch³ania
   na jest przez zewnêtrzn¹ powierzchniê
   przegrody,

Ochrona przed ha³asem

Nasze mieszkania maj¹ s³u¿yæ przede wszystkim relaksowi i odpoczynkowi dlatego
du¿e znaczenie ma zapewnienie odpowiedniej ochrony budynku przed nadmiernym
ha³asem. Aby zrealizowaæ ten cel, musimy w dostateczny sposób oddzieliæ �rodowi-
sko zewnêtrzne od  wewnêtrznego - domowego.
Mianem d�wiêku okre�la siê mechaniczne drgania i fale przenoszone przez elastycz-
ne medium, szczególne znaczenie maj¹ d�wiêki o czêstotliwo�ci miêdzy
16 Hz a 16 000Hz, gdy¿ s¹ odbierane przez ucho ludzkie. Mo¿emy rozró¿niæ d�wiêki
przenoszone przez powietrze i d�wiêki materia³owe.
Za pomoc¹ Tabeli 1.2 mo¿emy zobaczyæ, jakie wra¿enia odnosi cz³owiek nara¿ony
na dzia³anie ró¿nego rodzaju d�wiêków.

� transmisja d�wiêku; fala d�wiêkowa
  przenika z s¹siednich pomieszczeñ
  poprzez rozgraniczaj¹ce pomieszcze-
  nia przegrody.

1
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Za³o¿enia ochrony przed ha³asem

� Najwa¿niejsz¹ w projektowaniu i
realizacji zasad¹ jest zaokr¹glenie
wykonywanych przy³¹czy - fug (ma³e
nieszczelno�ci czy z³y, niestaranny
sposób wykonania obni¿aj¹ poziom
ochrony przed ha³asem).

� Przy³¹cze z ogranicznikiem ruchu s¹
korzystniejsze od g³adkich lub zmatowia-
³ych przy³¹czy (zwrot energii d�wiêku).

1
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� Stosuj¹c ta�my uszczelniaj¹ce, stopieñ
ich �ci�niêcia nale¿y dostosowaæ do
wskazówek producenta, aby mo¿liwe
by³o osi¹gniêcie odpowiedniego pozio-
mu ochrony przed ha³asem.

� Aby uzyskaæ odpowiednia izolacjê
przeciwd�wiêkow¹ potrzebne s¹ dane
na temat sprawdzanego pomieszczenia:
informacje o tynku, wymiarach pomiesz-
czenia, kszta³cie sufitu. (Aby osi¹gn¹æ
zadowalaj¹c¹ izolacjê budynku, nie
wystarcza dobra izolacja d�wiêkowa.).

� Natê¿enie d�wiêku na porównywanych
powierzchniach w naro¿u jest wiêksze
ni¿ na krawêdzi. Dlatego wyt³umienie
d�wiêkowe szczelin musi byæ dok³adniej-
sze, ni¿ wyt³umienie przegród.

          10 dB (A) wiêcej lub mniej
          odbierane jest jako podwojenie
          lub zmniejszenie ha³asu o
          po³owê. Ró¿nice w zakresie od
          1 do  2dB (A) w ogóle nie s¹
          rozró¿niane prze ucho ludzkie.

Wykonanie przy³¹czy
z uwzglêdnieniem poziomu
izolacji akustycznej

Wymagania izolacji akustycznej
zewnêtrznych elementów budowla-
nych ze wzglêdu na d�wiêki przeno-
szone powietrzem

Podstawowe zasady prawne dotycz¹ce
przegród budowlanych zawarte s¹

w DIN 4109, gdzie podane s¹ wszystkie
wymagane warto�ci, jakie powinny
spe³niaæ elementy budowlane.
W zapewnieniu izolacji akustycznej du¿e
znaczenie maj¹ szczeliny po³¹czeñ
budowlanych i uszczelnienia, dlatego
powinny byæ dobrze zaprojektowane
i wykonane. Jest to wa¿ne szczególnie
w przypadku okien d�wiêkoszczelnych.

Wybór poszczególnych elementów
budowlanych (�ciany zewnêtrzne, okna,
skrzynki rolet) i ich uszczelnieñ musi byæ
tak dokonany, aby zapewnia³y wymaga-
n¹ izolacjê akustyczn¹ (R�w,res).

Poziom t³umienia szczelin
powinien byæ zawsze wy¿szy
ni¿ poziom t³umienia pozosta-
³ych elementów, tak aby w
sumie gwarantowa³y wymaga-
ny poziom izolacyjno�ci.

W za³¹czniku do normy DIN 4109, VDI
Rozporz¹dzenie 2719, zawarte s¹
miêdzy innymi klasy t³umienia izolacji
akustycznej konstrukcji okien.

W przeciwieñstwie do DIN 4109, w VDI
2719 przy okre�laniu wymaganej
izolacyjno�ci akustycznej �ciany ze-
wnêtrznej i okna zak³ada siê �ci�le
okre�lony poziom wyj�ciowy, jaki ma byæ
osi¹gniêty wewn¹trz pomieszczenia.
Poza tym norma nakazuje uwzglêdnie-
nie miejsca budowli, absorpcji pomiesz-
czenia i spektrum czêstotliwo�ci
pomieszczenia. Ma to szczególne
znaczenie w sytuacji dróg wewn¹trz
miast, jak równie¿ portów lotniczych.

1
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Wykonanie przy³¹czy
i uszczelnienia

W tabelach 1.5a - 1.5d na nastêpnych
stronach przedstawiono przyk³ady
ukszta³towania przy³¹cza. Na poszcze-
gólnych rysunkach pokazujemy, jak
uszczelniæ przy³¹cze, aby otrzymaæ okno
o odpowiedniej klasie izolacji.

Obja�nienia do tabel 1.5a - 1.5.d

�  Przy wyborze systemu i metody
   uszczelnienia uwzglêdniæ - oprócz
   kryteriów dotycz¹cych izolacji akus-
   tycznej - ruchy o�cie¿a oraz kryteria
   omawiaj¹ce wilgotno�æ wewnêtrzn¹
   i zewnêtrzn¹.

�  U¿ycie w miejscach ³¹czenia ta�m
   uszczelniaj¹cych wymaga stosowania
   nak³adek profilowanych (zarówno
   wewn¹trz jak i na zewn¹trz). Zaleca
   siê je stosowaæ na ca³ym obwodzie.

�  Podobne kryteria mog¹ byæ przyjête
   dla uszczelnienia po³¹czeñ z tynkami
   uszczelniaj¹cymi oraz uszczelnienia
   o�cie¿owego i fasadowego.

�  Stosuj¹c materia³y uszczelniaj¹ce
   ró¿nego pochodzenia, nale¿y dok³ad
   nie zapoznaæ siê z instrukcj¹ i zwróciæ
   uwagê na ich przydatno�æ (np.
   trwa³o�æ w po³¹czeniu z zastosowany-
   mi materia³ami wykoñczeniowymi).

Proszê zwróciæ uwagê na rozdzia³ 5
�Uszczelnienia i systemy uszczelniaj¹-
ce.�

1
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Podczas monta¿u okien i drzwi miejsca
ich po³¹czenia z murem (gdzie powstaj¹
szczeliny) powinny spe³niaæ wysokie
wymagania dotycz¹ce:

� szczelno�ci szczelin:
Wszystkie szczeliny od strony wewnêtrz-
nej pomieszczenia musz¹ pozostaæ
niedostêpne dla przep³ywu powietrza
w sposób mo¿liwie absolutny i trwa³y, na
miarê mo¿liwo�ci wspó³czesnej techniki.
Wilgoæ mo¿e bowiem wnikaæ w owe
szczeliny na rozmaite sposoby:

- w wyniku dyfuzji pary wodnej;
na skutek ró¿nicy ci�nieñ pary wodnej
wytwarza siê strumieñ dyfuzyjny; który
mo¿e prowadziæ do wydzielania siê rosy
w zewnêtrznych (ch³odniejszych)
miejscach szczeliny w zimnej porze
roku;

- w wyniku przep³ywu pary wodnej
w powietrzu; ciep³e, zawieraj¹ce du¿o
wilgoci powietrze bêdzie wyp³ywa³o
z pomieszczenia przez szczeliny
(otwarte od strony wewnêtrznej budyn-
ku) systemem stworzonych przez siebie
kanalików ju¿ przy niewielkich ró¿nicach
ci�nienia atmosferycznego, panuj¹cych
miêdzy stron¹ zewnêtrzn¹ i wewnêtrzn¹
budynku. Je�li przep³ywaj¹ce w ten
sposób powietrze zetknie siê z zimn¹
powierzchni¹ przegrody, mo¿e sch³odziæ
siê do temperatury poni¿ej punktu rosy,
która wówczas zacznie siê zbieraæ
w szczelinach;

2. Zasady konstruowania okien

Wymagania

� izolacji termicznej:
w  obrêbie przy³¹cza nale¿y, je¿eli jest to
mo¿liwe, zapobiegaæ powstawaniu
szkodliwych mostków termicznych;

� izolacji akustycznej:
d�wiêkoszczelno�æ nale¿y dostosowaæ
do potrzeb;

� przenoszenia dzia³aj¹cych si³:
wszystkie si³y wystêpuj¹ce w oknach
musz¹ byæ w sposób bezpieczny
i dostateczny przenoszone na konstruk-
cjê no�n¹ budynku.

� zabezpieczenia przed deszczem:
niedopuszczalne jest wnikanie opadów
atmosferycznych do wnêtrza budynku,
a tak¿e w jego konstrukcje.
Penetrowanie szczelin przez promienio-
wanie UV i wysokie temperatury powo-
duje starzenie siê zewnêtrznej warstwy
uszczelniaj¹cej. Miejscowe uszkodzenia
uszczelnienia, zarysowania fasady lub
powstawanie rys w materia³ach budow-
lanych mo¿e powodowaæ wnikanie
wody. Szczególne problemy stwarzaj¹
rysy kapilarne wielko�ci dziesi¹tych
czê�ci milimetra. Proces ten mo¿e siê
dodatkowo nasiliæ wskutek dzia³ania
wiatru, poniewa¿ woda deszczowa
bêdzie wnikaæ w os³abione miejsca
zewnêtrznej warstwy uszczelnienia.

        Powy¿sze wymagania musz¹ byæ
        spe³nione w przypadku odkszta³-
        ceñ o�cie¿y na skutek d³ugotrwa-
        ³ego dzia³ania ró¿nych
        temperatur.

2
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Funkcje okna w miejscu zamontowania

Okno spe³nia we wnêtrzu pomieszczenia nastêpuj¹ce funkcje:
�  oddziela wnêtrze pomieszczenia od warunków klimatycznych panuj¹cych
   na zewn¹trz budynku,
�  stanowi izolacjê termiczn¹ i akustyczn¹, uszczelnia i jest miejscem przenoszenia
   wystêpuj¹cych naprê¿eñ (miejsca umocnieñ),
�  chroni przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi.

Nale¿y uwzglêdniaæ przebieg p³aszczyzn okna pocz¹wszy od jego planowania, a
koñcz¹c na przylegaj¹cych czê�ciach budynku. Wiedza o ich przebiegu ma bardzo
du¿e znaczenie dla wykonawcy, pozwala wykluczyæ ewentualno�æ zak³ócenia funkcji
okna na skutek przenikania wilgoci poprzez graniczne czê�ci budowli.

2
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Rozdzielenie klimatu wewn¹trz
pomieszczenia od klimatu
na zewn¹trz

Oddzielaj¹c wnêtrze pomieszczenia od
warunków atmosferycznych panuj¹cych
na zewn¹trz (czyli stronê ciep³¹ od
zimnej budynku), nale¿y uwzglêdniæ
nastêpuj¹ce zasady:

1. Izolacja musi byæ skuteczna dla
czê�ci ocieplanej, czyli wnêtrza budyn-
ku. Je¿eli wewn¹trz pomieszczeñ ma
byæ zapewniona temperatura 20OC,
a wilgotno�æ wzglêdna powietrza równa
50% (zgodnie z norm¹ DIN 4108), to
temperatura punktu rosy w tych warun-
kach wynosi 9,3OC. Przy och³odzeniu
poni¿ej tej temperatury pojawi siê wiêc
rosa. St¹d wniosek, ¿e odpowiednia
izolacja czê�ci zewnêtrznej od we-
wnêtrznej budynku bêdzie wymagaæ
utrzymania  temperatury powy¿ej 10OC,
aby unikn¹æ skraplania siê wody we
wnêtrzu pomieszczenia i szczelinach.

2. Jako�æ przegrody pomiêdzy ciep³¹
i zimn¹ stron¹ powinna wykluczaæ
dyfuzjê pary wodnej a¿ do warstw (od
strony zimnej), aby unikn¹æ wykraplania
wody i powstawania szkód w przegro-
dzie i wewn¹trz szczelin.

3. Przegrody nie powinny posiadaæ
szpar i pêkniêæ, aby unikn¹æ szkód
spowodowanych wnikaj¹c¹ z zewn¹trz
wilgoci¹.

4. Przegrody musz¹ byæ wystarczaj¹co
uszczelnione od wiatru, a tym samym
spe³niaæ wymagania normy DIN 4108,
czê�æ 2, dotycz¹ce szczelno�ci ze-
wnêtrznej okna. Przegroda taka mo¿e
zatem przej¹æ zadania wiatro³apu.

2
5. Przegrody powinny byæ wykonane
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi standardami
techniki. Inwestor powinien zwróciæ
uwagê na technologiê, która zosta³a
zastosowana.
Aby unikn¹æ powstania szkód
w wyniku dzia³ania wilgoci, obowi¹zuje
nastêpuj¹ca zasada:

        Po³¹czenie �okno - szczelina -
        �ciana� musi byæ szczelniejsze
        od wewn¹trz ni¿ od zewn¹trz.

Zabezpieczenia przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi

Okno, chroni¹c przed czynnikami
atmosferycznymi, spe³nia dwie funkcje:

� Zabezpieczenie przed deszczem
uniemo¿liwia wnikanie wody opadowej
w konstrukcjê budynku i do jego wnê-
trza. Musi byæ na tyle skuteczne, aby
woda deszczowa sp³ywa³a po zewnêtrz-
nej stronie zabezpieczenia i dlatego
powinno byæ wysuniête mo¿liwie jak
najdalej na zewn¹trz.

� Zabezpieczenie przed wiatrem
musi uniemo¿liwiaæ przenikanie opadów
atmosferycznych, które mog¹ dostawaæ
siê do wnêtrza budynku pod naporem
wiatru; powinno tym samym chroniæ
przed wytwarzaniem zimnego powietrza
wnikaj¹cego do wnêtrza.
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2 Rozk³ad temperatury w obszarze przy³¹cza

Do oceny obszaru przy³¹cza z punktu widzenia fizyki budowli, konieczna jest - poza
zbadaniem pojedynczych funkcji ochronnych - znajomo�æ rozk³adu temperatur
w szczelinie powsta³ej w miejscu ³¹czenia. Mo¿na tego dokonaæ dziêki wyznaczeniu
pola temperatur na podstawie przebiegu izoterm.

Po uwzglêdnieniu danych w³a�ciwych dla warunków panuj¹cych wewn¹trz i na
zewn¹trz budynku, mo¿na - dziêki znajomo�ci przebiegu izoterm - oceniæ ryzyko
gromadzenia siê wody kondensacyjnej, zarówno na powierzchni (okna, o�cie¿a), jak
równie¿ wewn¹trz szczeliny powsta³ej w miejscu ³¹czenia.

Warunki brzegowe wed³ug normy DIN 4108, stanowi¹ce podstawê do obliczenia
izoterm s¹ nastêpuj¹ce:

temperatura zewnêtrzna  - 15OC
temperatura wewn¹trz pomieszczenia + 20OC
wilgotno�æ wzglêdna wewn¹trz pomieszczenia     50%

Usytuowanie okien w konstrukcji budynku

Uwzglêdniaj¹c wymogi izolacji
termicznej, w przypadku �ciany
jednowarstwowej okno nale¿y
zamontowaæ w �rodkowym
obszarze jej przekroju.

W �cianie wielowarstwowej
najkorzystniejszym miejscem
zamontowania okna jest strefa
izolacji.
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Wymagania

Na mocy przepisów budowlanych okna
musz¹ byæ w taki sposób zakotwiczone
do o�cie¿a, aby ¿yciu i zdrowiu ludzi nie
zagra¿a³o niebezpieczeñstwo i aby
spe³nione zosta³y warunki bezpieczeñ-
stwa publicznego.

Sposób zamocowania musi byæ tak
zaprojektowany, aby przenosiæ na
o�cie¿e dzia³aj¹ce na okno si³y, zapew-
niaj¹c bezpieczeñstwo i uwzglêdniaj¹c
wystêpuj¹ce w obszarze przy³¹cza
ruchy.

Sposób zamocowania musi byæ odpo-
wiedni do przenoszonych obci¹¿eñ.

3. Mocowanie i przenoszenie obci¹¿eñ

Wymagania wobec fasad
Zgodnie z norm¹ DIN 18056 konstrukcja
i sposób zamocowania nale¿y wybraæ na
podstawie obliczeñ  statycznych, wynika-
j¹cych z danych do�wiadczalnych.
Od przestrzegania wymagañ normy DIN
18056 nie zwalnia fakt niewymagania
posiadania takich obliczeñ przez
odpowiedni urz¹d budowlany.

Zgodnie z norm¹ DIN 18 056, z fasadami
mamy do czynienia, gdy:
� powierzchnia A ≥ 9 m2, i
� minimalna d³ugo�æ krawêdzi l ≥ 2m

Odleg³o�ci zamocowania

Zamocowania musza byæ tak rozmieszczone, aby wystêpuj¹ce si³y w dok³adny
sposób przenosiæ na konstrukcjê. Regu³y rozmieszczania zamocowañ s¹ pokazane
na rysunku 3.1. W szczególnych przypadkach konieczne jest zastosowanie dodatko-

wych zamocowañ.
W nowoczesnych o�cie¿-
nicach po³o¿enie otworów
pod dyble jest ju¿ zwykle
ustalone, niemniej
powinny one odpowiadaæ
naszym zaleceniom.

3
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Zachowanie w³a�ciwych
odstêpów zabezpiecza o�cie¿-
nicê przed odkszta³ceniami
wynik³ymi z naprê¿eñ, które
w skrajnych przypadkach
prowadz¹ do pêkniêæ.

Przy monta¿u okien antyw³amaniowych
konieczne jest stworzenie odpornego
na �cisk wype³nienia tylnego miêdzy
o�cie¿nic¹ a budynkiem. Naprê¿enia
zostan¹ wy³adowane w punkcie zamoco-
wania. Przy zastosowaniu o�cie¿y
wmurowanych nale¿y odpowiednio

umocowaæ o�cie¿e do budynku.
W razie potrzeby mog¹ zostaæ zmniej-
szone odstêpy miejsc zamocowania
miêdzy o�cie¿em a oknem. W ka¿dym
przypadku nale¿y przestrzegaæ zaleceñ
producenta o�cie¿y.
Wyrównywanie przemieszczeñ pomiê-
dzy oknem a o�cie¿em jest w niektórych
konstrukcjach ju¿ konstrukcyjnie
uwzglêdnione tak, ¿e szczeliny po³¹cze-
niowe miêdzy budynkiem a o�cie¿em
s¹ niemal¿e wolne od przenoszenia
przemieszczeñ.

Przed wbudowaniem  nale¿y sprawdziæ, czy:

� Ilo�æ okien zgadza siê z zamówieniem?
� Wszystkie okna zosta³y dostarczone w dobrym stanie?
� Ka¿de okno pasuje do swojego o�cie¿a?
� O�cie¿a s¹ gotowe do wstawiania okien, czy te¿ nale¿y je przygotowaæ?
� Wystêpuj¹ce ró¿nice mieszcz¹ siê w granicach za³o¿onych tolerancji?
� Dostawca udzieli³ gwarancji na okna?

W przypadkach braku szczególnych ustaleñ dla otworów okiennych obowi¹zuj¹
tolerancje wg nastêpuj¹cych norm:

DIN 18 201 Tolerancje wymiarów w budownictwie: pojêcia
podstawowe, zasady, zastosowanie, badania

DIN 18 202 Tolerancje w budownictwie wysokim

DIN 18 203 Czê�æ 1 Tolerancje w budownictwie wysokim
(prefabrykaty z betonu, ¿elbetu,
betonu sprê¿onego).

3
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Osadzenie i przymocowanie

� Czy zapewniona zosta³a dostatecznie
  szeroka szczelina?
� Czy jest miejsce dla klocków no�nych
  i dystansowych?
� Czy okno jest dobrze ustawione w poziomie,
  pionie i równolegle do p³aszczyzny �ciany?
� Przy istnieniu za du¿ych szczelin, które wymagaj¹ dodatkowego
  wype³nienia, konieczne jest pisemne porozumienie z inwestorem.

Nie wolno przystêpowaæ do
wstawiania okna, je�li nie jest
zapewnione istnienie szczelin
o dostatecznej szeroko�ci.

3
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Rozszerzalno�æ cieplna profili:

PVC twarde (bia³e) 1,6 mm/m
PVC twarde i PMMA
(kolorowe) 2,4 mm/m

Klockowanie

� Jaki typ okna zostanie zamontowany
  (uchylne, rozwierno-uchylne,
  przesuwne)?
� Gdzie nale¿y umie�ciæ klocki?
� Czy zapewniono wystarczaj¹ce
  miejsce dla uszczelnienia?
� Zaleca siê ³¹czenie klocków no�nych
  z elementami mocuj¹cymi.

Klocki dystansowe i no�ne
powinny byæ tak rozmieszczo-
ne, aby nie utrudniaæ rozsze-
rzalno�ci cieplnej profili.

Si³y powstaj¹ce w p³aszczy�nie przy³¹-
cza okiennego powinny zostaæ przenie-

sione przez rozmieszczone klocki no�ne
na o�cie¿e. Klocki te powinny byæ
poddane tylko si³om �ciskaj¹cym.
Dyble, podk³adki i tym podobne elemen-
ty uzupe³niaj¹ce nie s¹ wystarczaj¹ce
do przeniesienia wystêpuj¹cych obci¹-
¿eñ. Nale¿y zwróciæ uwagê na wystar-
czaj¹c¹ sztywno�æ o�cie¿nic i na
w³a�ciwe po³o¿enie klocków w obszarze
naro¿y, s³upków sta³ych i poprzeczek.
Jako klocki no�ne mo¿na stosowaæ
wszystkie znajduj¹ce siê w sprzeda¿y
klocki ceramiczne lub z drewna twarde-
go. Kliny, które podczas monta¿u zosta³y
za³o¿one do ustalenia pozycji dystanso-
wej, po zamocowaniu o�cie¿nicy
s¹ ka¿dorazowo usuwane.

3
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Przed zamocowaniem

� Zaznaczyæ miejsca zamocowania
  (patrz �Odstêpy mocowañ�),
� Wybraæ odpowiedni sposób mocowania
  do muru - dyble, �ruby, kotwy (ewentu-
  alnie dyble specjalne do pustaków lub
  gazobetonu),
� Sprawdziæ, czy wszêdzie przewidziano
  mocowania, przy konstrukcjach
  z roletami zapewniæ odpowiednie
  wykonanie.

3 Wszystkie elementy mocuj¹ce musz¹
byæ zabezpieczone przed korozj¹. W
pomieszczeniach o du¿ej wilgotno�ci
(kryte p³ywalnie itp.) zaleca siê stosowa-
nie elementów mocuj¹cych ze stali
szlachetnej. Przy wymiarowaniu nale¿y
uwzglêdniæ ciê¿ar w³asny - waga
elementu i obci¹¿enia dodatkowe, jak
równie¿ obci¹¿enie ruchome, takie jak
obci¹¿enie wiatrem i obci¹¿enia dodat-
kowe (waga osób znajduj¹cych siê przy
oknie, obci¹¿enie uderzeniem przy
otwieraniu i zamykaniu okna).

Ró¿ne metody mocuj¹ce

Dyble do ram...
bêd¹ musia³y wytrzymaæ dzia³anie si³
�cieraj¹cych, �cinaj¹cych i wyginaj¹-
cych. Dlatego bardzo wa¿ne jest ich
odpowiednie rozmieszczenie i zamoco-
wanie, szczególnie przy du¿ych obci¹-
¿eniach i zachowaniu koniecznych
odstêpów miêdzy �cian¹ a o�cie¿nic¹.
Nale¿y zwróciæ uwagê na zalecenia
producenta, dotycz¹ce zastosowania
dybli o w³a�ciwych wymiarach. Zalet¹
dybli jest przede wszystkim to, ¿e
posiadaj¹ odpowiednie koszulki, które
umo¿liwiaj¹ przesuwanie siê w ramie
ulegaj¹cej rozszerzalno�ci cieplnej.
Zw³aszcza niezawodne s¹ metalowe
ko³ki o �rednicy od ∅ 8 do ∅ 10mm.
Przy zastosowaniu dybli w dolnej
poziomej o�cie¿nicy, nale¿y je dobrze
uszczelniæ, zw³aszcza w obszarze
wrêbu podszybowego.
W przeciwnym wypadku bardzo prawdo-

podobne jest, ¿e wnikaj¹ca woda
spowoduje szkody.

Dyble stosuje siê do:

betonu, ceg³y pe³nej, ceg³y silikatowej,
ceg³y sitówki, ceg³y dziurawki, pustaków
wapiennych, pustaków cementowych,
gazobetonu, kamienia naturalnego, itp.

W ka¿dym przypadku nale¿y uwzglêdniæ
zalecenia producenta produktu!



33

M
on

ta
¿

�ruby mocuj¹ce o�cie¿nic...

s¹ specjalnymi �rubami, które bezpo-
�rednio, bez pomocy dybli, przytwierdza-
j¹ o�cie¿nicê do muru. S¹ stosowane jak
normalne dyble, nie wymagaj¹ jednak
wykonywania otworów o tak du¿ej
�rednicy. Obci¹¿enie dzia³a na �rubê tak
samo jak na dyble. Producent podaje
sposób doboru wymiaru �ruby i wykona-
nia zamocowania za jej pomoc¹. Przy
zastosowaniu �rub w dolnej poziomej
o�cie¿nicy, nale¿y je dobrze uszczelniæ,

zw³aszcza w obszarze wrêbu podszybo-
wego. W przeciwnym wypadku bardzo
prawdopodobne jest, ¿e wnikaj¹ca woda
spowoduje szkody.
�ruby mocuj¹ce o�cie¿nicê s¹ stosowa-
ne do:
betonu, ceg³y pe³nej, ceg³y silikatowej,
ceg³y dziurawki (min. 2 warstwy ceg³y),
pumeksu, betonu lekkiego, drewna, etc.
W ka¿dym przypadku nale¿y uwzglêdniæ
zalecenia producenta produktu!

3



34

M
on

ta
¿

Kotwy budowlane...

s¹ wzglêdnie elastyczne, dlatego dobrze
przejmuj¹ ruchy o�cie¿nicy.
Kotwy budowlane mog¹ przenosiæ tylko
si³y skierowane prostopadle do p³aszczy-
zny okna. Kotew powinna byæ stosowa-
na przede wszystkim tam, gdzie odstêp
o�cie¿nicy od muru jest zbyt du¿y, aby

stosowaæ dyble lub gdy nie mo¿na
uszczelniæ dybla w obszarze wrêbu
podszybowego.
Oferowane przez firmê GEALAN kotwy
szczególnie siê nadaj¹ do mocowania
o�cie¿nic, poniewa¿ dok³adnie przylega-
j¹ do ich pleców oraz oferuj¹ ró¿norodne
mo¿liwo�ci zastosowania i mocowania.

Obja�nienia zastosowania kotew firmy
GEALAN:

Ramiê mocuj¹ce kotwy jest za³o¿one
w nieruchomo spoczywaj¹cym wsporni-
ku i mo¿e byæ obracane do ka¿dej
dogodnej pozycji. Ma ono kilka otworów
okr¹g³ych i jeden pod³u¿ny, aby umo¿li-
wiæ zamocowanie do muru w wybranej
pozycji. Kotwa ta mo¿e byæ wyprofilowa-
na w zale¿no�ci od potrzeb.

Przebieg monta¿u

Kotwê budowlan¹ nale¿y przy³o¿yæ pod
k¹tem do pleców o�cie¿nicy i wcisn¹æ
najpierw jeden zaczep a potem drugi.
Nastêpnie przykrêciæ tê czê�æ ramienia
do o�cie¿nicy. Teraz mo¿na ca³e ramie
odpowiednio dopasowaæ i wstawiæ okno.
Kotwê budowlana nale¿y zamocowaæ
do muru odpowiednimi �rubami
i dyblami.

Zakotwienia specjalne...

jak stalowe k¹towniki, rury, itp. mog¹ przenosiæ du¿e obci¹¿enia. Znajduj¹ zastoso-
wanie przy fasadach i innych konstrukcjach o du¿ych obci¹¿eniach. Nale¿y dokonaæ
statycznych obliczeñ ich wytrzyma³o�ci na zrywanie i �cieranie.

3
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Podczas mocowania

Zamocowanie musi byæ
wykonane w sposób mecha-
niczny. Niedopuszczalne jest
stosowanie pianek, klejów
i innych tego typu materia³ów,
jako sposobu mocowania.

� Do wiercenia otworów nie u¿ywaæ
  wiertarki udarowej (wyj¹tek: wiercenie
  w betonie). Przy wierceniu w o�cie¿ni
  cach u¿ywaæ d³u¿szych wierte³  aby
  unikn¹æ uszkodzeñ, powsta³ych
  w trakcie przewiercania, stosowaæ
  k¹towniki ochronne z PVC.

� W przypadku muru z ceg³y dziurawki
  otwory nale¿y wierciæ w miejscu spoiny
  w murze (poni¿ej zamocowania).

� Zwróciæ uwagê na wytrzyma³o�æ
  i d³ugo�æ dybla.

� Dopasowaæ do systemu dybli odpo-
  wiednie �ruby, kotwy, nak³adki, itp.

� Oczy�ciæ z py³ów wywiercony otwór.
   Zachowaæ, podane przez producenta
  dybli, odleg³o�ci od brzegów muru
  i jego osi w zale¿no�ci od rodzaju
  muru. W ten sposób zapewnia siê, ¿e
  wymagane obci¹¿enia bêd¹ przeno-
  szone przez elementy mocuj¹ce, jak
  równie¿ uniknie siê przemieszczania
  i pêkania profili.
  Stosowane przy monta¿u okien i drzwi
  elementy mocuj¹ce s¹ poddane
  dzia³aniom si³om tn¹cym. Przy takim
  rodzaju obci¹¿enia z regu³y nie nale¿y
  spodziewaæ siê z³amania stali. Bardziej
  prawdopodobne jest wykruszenie siê
  betonu przy krawêdzi o�cie¿a, je�li nie
  zachowa siê wymaganych odstêpów

od krawêdzi.

� �ruby wkrêcaæ w o�cie¿nicê równo-
  miernie i z wyczuciem, aby nie powo-
  dowaæ naprê¿eñ (u¿ywaæ mechanicz-
  nej wiertarki i wkrêtarki z ogranicze-
  niem momentu obrotowego);

� W miarê mo¿liwo�ci stosowaæ kombi-
  nacje klocków no�nych i dystansowych.

� Niewskazane jest u¿ywanie gwo�dzi,
  nawet w wariantach specjalnych, ze
  wzglêdu na niepewno�æ osadzenia.

3



36

M
on

ta
¿

3
Po zamocowaniu

Nale¿y:
� Sprawdziæ, czy okno jest odpowiednio usytuowane w pionie, poziomie i równolegle
  do p³aszczyzny �ciany?
� Sprawdziæ, czy dyble s¹ prawid³owo zamocowane?
� Usun¹æ wszelkie elementy pomocnicze (klocki dystansowe).
� Oczy�ciæ fugi (usun¹æ resztki po wierceniu), w razie potrzeby naprawiæ uszkodzone
   fugi.
� Sprawdziæ poprawno�æ funkcjonowania okna.

Drewniane kliny, za pomoc¹ których
reguluje siê ustawienie okna, nie pe³ni¹
funkcji klocków no�nych i s¹ po zamon-
towaniu usuwane.

Najpó�niej po skoñczonym monta¿u okna
nale¿y usun¹æ foliê zabezpieczaj¹c¹
z profila. Nie nale¿y zwlekaæ z usuniêciem
folii, gdy¿ powstaje ryzyko, ¿e w pó�niej-
szym czasie nie odklei siê bezproblemowo.
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Informacje ogólne

         Izolacja jest konieczno�ci¹ wynikaj¹c¹ z w³a�ciwo�ci
         struktury fizycznej okna.

Prawid³owe zastosowanie warstwy izolacji cieplnej w szczelinach powoduje wzrost
temperatury powierzchni od strony pomieszczenia w obrêbie przy³¹cza i zmniejsza
tym samym niebezpieczeñstwo gromadzenia siê wody kondensacyjnej oraz powsta-
wania ple�ni (rysunek 4.1.).

4. Izolacja

4
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Jako materia³y izolacyjne mo¿na
stosowaæ:

� pianki wype³niaj¹ce,
� we³nê mineraln¹, watê szklan¹,
  drobnow³óknist¹ watê szklan¹,
� samoprzylepne ta�my izolacyjne
  (wy³¹cznie impregnowane - nie mog¹
  wch³aniaæ wody),
� korek.

Pianki wype³niaj¹ce nie mog¹ reagowaæ
z materia³ami s¹siaduj¹cymi. Wybrany
materia³ izolacyjny musi byæ dopasowa-
ny do materia³u ramy i muru. Pianki nie
mog¹ wydzielaæ substancji truj¹cych,
nie dopuszcza siê w sk³adzie pianek
domieszek z masy bitumicznej.

4

Stosuj¹c pianki wype³niaj¹ce, nale¿y
wybieraæ �rodki dwusk³adnikowe, ze
wzglêdu na mo¿liwo�æ kontrolowania
ich spienienia. Jednosk³adnikowe pianki
reaguj¹ z wilgoci¹ zawart¹ w powietrzu
i mog¹ byæ stosowane jedynie
w przypadku szczelin o szeroko�ci
wynosz¹cej maksymalnie 3 cm.

Pianki wype³niaj¹ce s³u¿¹ jedynie
jako materia³ izolacyjny a nie jako
�rodek mocuj¹cy.

Wybór materia³ów izolacyjnych i ich w³a�ciwo�ci

Wskazówki praktyczne

� Przed zastosowaniem pianki nale¿y
oczy�ciæ szczeliny z pozosta³o�ci
materia³u i kurzu.
� Przy u¿yciu pianki nale¿y zwil¿yæ
szczeliny. Nie stosuje siê pianki przy
temperaturze poni¿ej +5oC. Optymalna
temperatura to 20 do 25oC. Chroniæ
pianki przed zbyt wysokimi lub niskimi
temperaturami. Podczas u¿ywania
pianki uwa¿aæ na ilo�æ stosowanego
materia³u wype³niaj¹cego.

Przy zastosowaniu pianki nale¿y
uwa¿aæ, aby w skutek zachodz¹-
cych reakcji nie nast¹pi³o zdefor-
mowanie ramy.

� Izolacja z materia³ów mineralnych musi
byæ wykonana bardzo szczelnie. Przy
wyborze izolacji nale¿y wzi¹æ pod uwagê
gêsto�æ surowców, z jakich wyproduko-
wany jest materia³ izolacyjny.

Przy zastosowaniu jakiegokolwiek
rodzaju izolacji nale¿y pamiêtaæ
o pozostawieniu na uszczelnienie
odpowiedniej g³êboko�ci i szero-
ko�ci szczeliny.
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� wymiary szczeliny (krawêdzie, szero-
ko�æ, g³êboko�æ) s¹ prawid³owe,
� powierzchnie s¹ czyste,
� konieczne s¹ dodatkowe prace
poprawkowe,
� klocki no�ne nie przeszkadzaj¹ w
uk³adaniu materia³u uszczelniaj¹cego,
� wybrane materia³y uszczelniaj¹ce
mog¹ byæ razem stosowane, tworz¹c
jeden zgodny system uszczelniaj¹cy,
� materia³y uszczelniaj¹ce odpowiadaj¹
wymogom,
� wybrany system uszczelniaj¹cy
(podk³ad, materia³ uszczelniaj¹cy,
szpachlówka) gwarantuje trwa³o�æ
po³¹czenia z murem i ram¹,

5. Uszczelnianie i systemy uszczelniaj¹ce

� wystêpuj¹ trudno przyczepne po-
wierzchnie (kamieñ naturalny, mur
hydrofobowy lub powlekany glinokrze-
mianami czy tynk zewnêtrzny)?

Nale¿y zawsze sprawdziæ, czy
zastosowane materia³y uszczel-
niaj¹ce i specyfika po³¹czeñ
pozwalaj¹ spe³niæ podstawowe
zalecenie �od wewn¹trz szczel-
niej ni¿ z zewn¹trz�?

Przed uszczelnieniem nale¿y sprawdziæ, czy:

5
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Masy uszczelniaj¹ce

Tabela 5.1. zawiera informacje o ró¿norodnych materia³ach uszczelniaj¹cych, jakie
znajduj¹ siê na rynku, które mog¹ byæ stosowane do produkowanych przez nas profili
z PVC i acrylcolor.

Najczê�ciej stosowanymi obecnie materia³ami uszczelniaj¹cymi s¹ �rodki silikonowe.
Nale¿y podkre�liæ, ¿e substancje polimeryzuj¹ce mog¹ byæ naturalne, zasadowe
i o odczynie kwa�nym, a zakres ich stosowania okre�la producent.

5
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Silikony o odczynie obojêtnym
charakteryzuj¹ siê wielostronnymi mo¿-
liwo�ciami zastosowania. Przy zastoso-
waniu na szk³o, powierzchnie pokryte
szkliwem, jak te¿ przy wielu metalach
i tworzywach sztucznych osi¹gaj¹
odpowiedni¹ przyczepno�æ z dostêpny-
mi w handlu produktami. Nawet przy
zastosowaniu na beton, kamieñ natural-
ny lub inny materia³ budowlany o
odczynie alkalicznym przyczepno�æ tego
systemu jest wystarczaj¹ca. Nale¿y
zwracaæ uwagê, ¿e dla tych porowatych
materia³ów pro-ducenci zazwyczaj
wskazuj¹ odpowiedni �rodek gruntuj¹cy.

Silikony o odczynie alkalicznym
wykazuj¹ szczególnie dobr¹ przyczep-
no�æ wobec pod³o¿y zwi¹zanych cemen-
tem, czy te¿ innych o odczynie alkalicz-
nym, jak równie¿ do wiêkszo�ci tworzyw
sztucznych, u¿ywanych w budownictwie.

Silikony o odczynie kwa�nym
wykazuj¹ optymaln¹ przyczepno�æ
wzglêdem szk³a i powierzchni pokrytych
szkliwem, jak równie¿ do wiêkszo�ci me-
tali. W przypadku metali kolorowych, ze
wzglêdu na niebezpieczeñstwo korozji,
nale¿y zrezygnowaæ z tego rodzaju
systemu.

Aby unikn¹æ zagro¿enia dla
zdrowia, nale¿y w trakcie obróbki
silikonów zapewniæ na stanowis-
ku pracy dobr¹ wentylacjê
i dop³yw �wie¿ego powietrza.

Elastyczno�æ silikonowych materia³ów
uszczelniaj¹cych siêga 25%. Wraz ze
wzrostem rozci¹gliwo�ci wzrastaj¹
w materiale uszczelniaj¹cym naprê¿e-
nia, które s¹ przenoszone przez przyle-

gaj¹ce powierzchnie. Dlatego te¿ po-
wierzchnie powleczone i po³¹czone sili-
konami musz¹ wykazywaæ szczególnie
wysok¹ wytrzyma³o�æ na zrywanie.
Nale¿y unikaæ nak³adania silikonowych
materia³ów uszczelniaj¹cych bezpo�red-
nio na tynk ze wzglêdu na jego nisk¹
wytrzyma³o�æ na zrywanie, obni¿aj¹c¹
trwa³o�æ takiego wype³nienia w szczeli-
nie. Zwyk³ym nastêpstwem takiej sytu-
acji jest pêkanie tynku, prowadz¹ce do
nieszczelno�ci po³¹czenia. Aby unikn¹æ
tego typu wypadków nale¿y bardzo dok-
³adnie dopasowaæ stosowane materia³y
pod wzglêdem rozci¹gliwo�ci, odporno-
�ci na rozci¹ganie i przyczepno�ci.

Zalecenia dotycz¹ce wykonania
uszczelnieñ z zastosowaniem elas-
tycznych materia³ów uszczelniaj¹-
cych (Rys. 5.2.)

1. W³o¿yæ do �rodka sznur, zwarty i nie
nas¹czony wod¹, uwa¿aj¹c, aby go nie
uszkodziæ. Sznur uszczelniaj¹cy okre�la
g³êboko�æ szczeliny, a tym samym gru-
bo�æ warstwy uszczelniaj¹cej.
2. Okleiæ brzegi szczeliny ta�m¹,
zabezpieczaj¹c i ograniczaj¹c w ten
sposób zewnêtrzne powierzchnie.
3. Wprowadziæ substancjê uszczelniaj¹-
c¹, wype³niaj¹c ni¹ wnêtrze szczeliny;
równocze�nie wype³niæ wpusty znajduj¹-
ce siê w profilu grzbietu o�cie¿nicy, aby
zwiêkszyæ w ten sposób powierzchniê
przylegania. Mo¿na te¿ wcze�niej
wype³niæ je silikonem.
4. Usun¹æ nadmiar materia³u za pomoc¹
szpachli, zdj¹æ przyklejone ta�my
zabezpieczaj¹ce.
5. Wyg³adziæ powierzchniê odpowiednim
materia³em.

5
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Uwaga:

Elastyczne materia³y uszczelniaj¹ce
z regu³y nie powinny byæ pomalowane.
Nawet, gdy s¹ oznakowane jako
�nadaj¹ce siê do malowania�, nale¿y
uzyskaæ potwierdzenie tej informacji od
producenta materia³u uszczelniaj¹cego.
Oczywi�cie paski farby o szeroko�ci
1 mm przy brzegach warstwy uszczel-
niaj¹cej nie stanowi¹ problemu.

Niektóre silikony transparentne maj¹
tendencjê do ¿ó³kniêcia, nale¿y wów-
czas powiadomiæ o tym architekta
i inwestora i spisaæ protokó³.

Elastyczne materia³y uszczelniaj¹ce
powinny byæ sk³adowane w temperatu-
rach od +10oC do +18oC. Nie mo¿na
ich stosowaæ  przy temperaturach
poni¿ej +5oC.

5
Trójk¹tne szczeliny tylko wówczas
powinny byæ utworzone w miejscach
przylegania, je¿eli z powodu zbyt
w¹skiej fugi nie mo¿na unikn¹æ ich
powstania. W takim przypadku nale¿y
w wierzcho³ku trójk¹ta zastosowaæ
materia³ uszczelniaj¹cy, który zabezpie-
czy powierzchnie przylegania przed
zag³êbieniem siê w szczelinê. Aby sznur
uszczelniaj¹cy nie wypad³ z rogu
szczeliny, nale¿y go w pewnej odleg³o�ci
przymocowaæ punktowo do konstrukcji.

Nie nale¿y tworzyæ trójk¹tnych
szczelin w miejscach przylegania
ramy do muru, poniewa¿ z regu³y
prowadzi to do powstawania
pêkniêæ.
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Ta�my uszczelniaj¹ce

Stosowane do profili acrylcolor:

Chemiefac: Due-Band i Fac-Band
Hannowerk: Hannoband-D 150
Illbruck: Illmod 600
Henkel: TST-Alu-Fixband,

Terotech-Kontaktband,
Bituthene Dichtfolie

Würth: Dichtungsband VKP.

Wa¿ne:

W przypadku w¹tpliwo�ci dotycz¹cych
mo¿liwo�ci zastosowania dostêpnych
w handlu ta�m uszczelniaj¹cych do
profili acrylcolor, nale¿y zawsze zwróciæ
siê z zapytaniem do ich producenta.

Uszczelnianie
ta�mami uszczelniaj¹cymi

Elastyczne, rozprê¿ne ta�my uszczelnia-
j¹ce dzia³aj¹, uciskaj¹c powierzchnie
szczeliny. Ze wzglêdu na ochronê przed

5

wilgoci¹ nale¿y stosowaæ tylko impre-
gnowane ta�my uszczelniaj¹ce.

Zabezpieczenie przed ulewnym desz-
czem i szczelno�æ na wiatr zale¿¹ od
stopnia sprê¿enia ta�my (od tego zale¿y
równie¿ izolacja akustyczna).

Stopieñ sprê¿enia ta�my zale¿y
od producenta, z regu³y wynosi 20%.

Szeroko�æ szczeliny i grubo�æ ta�my
musz¹ byæ wzajemnie dopasowane,
aby spe³niæ powy¿sze wymagania.

¯elazna regu³a mówi:

szeroko�æ = grubo�æ ta�my
szczeliny uszczelniaj¹cej

n.p.
szeroko�æ = grubo�æ
szczeliny ta�my
10 mm 10 mm
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Zastosowania specjalne

Uszczelnianie spoin murarskich wykony-
wanych z zaprawy wapienno-piaskowej
(przy du¿ych nierówno�ciach, powy¿ej
3-5 mm, konieczne jest wstêpne
wyrównanie spoiny poziomej).

5

W miejscach, gdzie po³¹czenia okno-
mur s¹ otynkowane, ta�my uszczelniaj¹-
ce s¹ skuteczne bez zrywania tynku.

Pokrycie ta�m warstw¹ kleju zapewnia
szybkie i trwa³e uszczelnienie, zapobie-
gaj¹c jednocze�nie przedostawaniu siê
pary wodnej.

Wskazówki dotycz¹ce zak³adania
ta�m uszczelniaj¹cych

� Szczeliny koniecznie musz¹ byæ czyste
  i bez kurzu, a ich brzegi g³adkie (w
  obszarze pleców o�cie¿nicy zastoso-
  waæ wype³nienie rowka firmy
  GEALAN);
� Ta�my uszczelniaj¹ce mog¹ byæ
  przechowywane w temperaturze
   od +10oC do +18oC;
� Czas sk³adowania w istotny sposób
  zale¿y od temperatury otoczenia
  (zobacz Tabela 5.2.);

� Ciêcia ta�m nale¿y dokonywaæ w miarê
  mo¿liwo�ci pod k¹tem prostym;
� Szczeliny mierzyæ kolejno (stronami)
  i do ka¿dej przycinaæ ta�mê;
� Po obu stronach pozostawiæ równo-
  miern¹ rezerwê na rozci¹ganie (na 1 m
  ta�my - 1 cm rezerwy);
� Wcisn¹æ ta�mê do szczeliny za
  pomoc¹ szpachelki i stopniowo
  (co 200 mm) odrywaæ pasek pokryty
  klejem;
� Nie stosowaæ ta�my w jednym kawa³ku
  do otoczenia ca³ej o�cie¿nicy;
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  w obszarze naro¿ników z³o¿yæ ze sob¹
  prostopadle uciête kawa³ki;
� Nie �ciskaæ ta�my ponad podany sto-
  pieñ sprê¿enia w przeciwnym razie mo-
  ¿e wyp³yn¹æ substancja impregnuj¹ca;
� Po skoñczonej pracy zwin¹æ rolki
  z rozpoczêt¹ ta�m¹.

Budowlane ta�my uszczelniaj¹ce

Budowlane ta�my uszczelniaj¹ce pe³ni¹
funkcjê uszczelnienia, a równocze�nie:

� umo¿liwiaj¹ wyrównanie ruchów
  elementów budowlanych,
� s³u¿¹ jako zabezpieczenie przed
  wp³ywem czynników atmosferycznych,
� stanowi¹ trwa³¹ ochronê przed napo-
  rem i dostêpem wody.

Efekty takie mo¿na uzyskaæ, stosuj¹c
ciê¿kie folie z poliisobutylenu lub
podobnych materia³ów.

Budowlane ta�my uszczelniaj¹ce
odgrywaj¹ bardzo wa¿n¹ rolê w dolnym
obszarze przy³¹cza w murach wielowar-
stwowych oraz przy kszta³towaniu progu.

5

Wskazówki praktyczne

Szczególnie dok³adnie nale¿y zaplano-
waæ i wykoñczyæ miejsca naro¿y.
W praktyce ta�my musz¹ byæ wyklejone
lub zgrzane w formie rynnowej.
Nale¿y przestrzegaæ wytycznych
dotycz¹cych obróbki z uwzglêdnieniem
oczyszczenia powierzchni, naniesienia
kleju, dok³adnego zaznaczenia, itp.,
a w szczególno�ci mieæ na uwadze
wzajemn¹ zgodno�æ materia³ów
w naszym systemie i profilami acrylcolor.

Miejsca, które wymagaj¹ trwa³ego,
mocnego i szczelnego pokrycia, musz¹
zostaæ zabezpieczone mechanicznie.
W praktyce sprawdzi³o siê zastosowanie
kombinacji z rozprê¿nymi ta�mami
uszczelniaj¹cymi.

W³a�ciwo�ci uszczelniaj¹ce tych
materia³ów s¹ na tyle dobre, ¿e
mog¹ byæ u¿ywane jako ochrona
przed wnikaniem pary wodnej.



47

M
on

ta
¿

W czasie realizacji budowy nale¿y ko-
niecznie stwierdziæ, czy istniej¹ dogodne
warunki dla wyrównywania ci�nieñ pary
wodnej, np. przez otwory wychodz¹ce
na zewn¹trz. W przeciwnym wypadku na
skutek gromadzenia siê wody kondensa-
cyjnej mog¹ powstaæ szkody budowlane.

5

Tymczasem na rynku dostêpne s¹
paroprzepuszczalne ta�my uszczelniaj¹-
ce. Bazuj¹ ona na zasadzie �Gore-Tex�.
W przypadku ich zastosowania zbêdne
jest wykonywanie otworów wyrównuj¹-
cych ci�nienie pary wodnej.
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5

Dopasowanie przylegania do powierzchni ró¿nych
materia³ów uszczelniaj¹cych
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W³a�ciwo�ci

W Tabeli 5.3 zamieszczono w³a�ciwo�ci fizyczne materia³ów uszczelniaj¹cych.
Materia³y wykazuj¹ te w³a�ciwo�ci tylko przy prawid³owym wykonaniu uszczelnienia
szczelin. Bezwzglêdnie nale¿y przestrzegaæ wskazówek producentów materia³ów
uszczelniaj¹cych.

5
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Wskazówki ogólne

Przy wymiarowaniu otworu, najpó�niej
podczas wstawiania okna, nale¿y
sprawdziæ stan tynku. Sprawdzenie
polega na:
1. ostukaniu tynku znajduj¹cego siê
powy¿ej otworu,
2. przetarciu powierzchni (wypadanie
du¿ych ziaren kruszywa),
3. zdrapaniu (badanie twardo�ci tynku).

Szczególn¹ uwagê nale¿y zwró-
ciæ na tynki wapienno-piaskowe.
Tynki gipsowe nie mog¹ byæ
stosowane na zewn¹trz.

Pod³o¿e pod tynk powinno byæ
mocne, oczyszczone z rdzy,
kurzu, t³uszczów i olejów.

6

6. £¹czenie z tynkiem i oblicowanie �ciany

W przypadku konieczno�ci uzupe³nie-
nia tynków:

� Nale¿y dok³adnie zwil¿yæ wod¹
  miejsce, w którym ma zostac po³o¿ony
  tynk.
� Tynki uzupe³niaj¹ce oraz oryginalne
  powinny mieæ mo¿liwie jak najbardziej
  zbli¿one do siebie struktury powierz-
  chni. W du¿ej mierze zale¿y to od
  stopnia ziarnisto�ci tynku.
� �wie¿o po³o¿ony tynk nawet przy
  ciep³ej, wietrznej i suchej pogodzie
  musi koniecznie pozostaæ wilgotny.

Podstawowe problemy wystêpuj¹ce podczas ³¹czenia tynków

Wprawdzie tynki wykazuj¹ relatywnie
du¿¹ odporno�æ na si³y nacisku, jednak
ich wytrzyma³o�æ na odrywanie jest
niewielka lub ¿adna.

Tynk nie powinien bezpo�rednio
dochodziæ do samych o�cie¿nicy,
gdy¿ nie jest w stanie wytrzymaæ
ich odkszta³ceñ. Przy tynkach po-
winny byæ stosowane tylko takie
materia³y uszczelniaj¹ce, które
przy wyd³u¿eniu 25% daj¹ naprê-
¿enie 0,2 N/mm2; w przeciwnym
razie istnieje niebezpieczeñstwo
odrywania (pêkania) tynku. Nale-
¿y zapytaæ producenta materia³u
uszczelniaj¹cego, czy gwarantu-
je, ¿e jego produkt wykazuje takie
w³a�ciwo�ci.

Zalecenia

� W miejscu gdzie koñczy siê tynk
  stosowaæ listwy zakrywaj¹ce, aby
  zamkn¹æ szczelinê.
� U¿ywaæ elastycznych, rozprê¿nych
  ta�m uszczelniaj¹cych (z listwami
  zakrywaj¹cymi lub bez nich).
� W³a�ciwie zaprojektowaæ i wykonaæ
  oboknie.
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Problemy zwi¹zane z wykonaniem oblicowania �ciany

W �cianach fasadowych, w których
oblicówkê wykonano z kamienia natural-
nego zawsze powstaje niebezpieczeñ-
stwo wnikania substancji uszczelniaj¹-
cych w porowat¹ strukturê kamienia.
W nastêpstwie tego mog¹ powstaæ nie
daj¹ce siê zlikwidowaæ przebarwienia
a nawet zmiany struktury powierzchni.

Zalecenia

W wy¿ej opisanym przypadku ju¿
w stadium projektowania nale¿y zadecy-
dowaæ:

� Czy uszczelnienie jest w ogóle
  konieczne?
� Je¿eli tak, to czy nadaje siê do zasto-
  sowania dla danej powierzchni?

Najlepszy rezultat daje tutaj zastosowa-
nie ta�m uszczelniaj¹cych. 6
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Wymagania ogólne

� Dopuszczalne nachylenie nie mo¿e
  przekraczaæ dolnej granicy 5o.
� Parapety powinny wystawaæ ok.
  30 mm do 40 mm poza fasadê, jednak
  nie mniej ni¿ 20 mm.
� Parapety nale¿y dostatecznie mocno
  przymocowaæ do o�cie¿nic, za� miejs-
  ca ³¹czenia powinno zostaæ uszczelnio-
  ne, aby nie dopu�ciæ do przenikania
  wody deszczowej oraz innych opadów
  atmosferycznych, �ciekaj¹cych z szyb.
� W przypadku murów wielowarstwo-
  wych uszczelnianie i izolacja w obrêbie
  parapetów musz¹ byæ szczególnie
  starannie zaplanowane.
� Nale¿y koniecznie wykonaæ zabezpie-
  czenie przed drganiami. Zastosowane
  materia³y przeciw drganiom powinny
  mieæ odporno�æ przeciwpo¿arow¹ przy
  najmniej klasy B2. Wykonuje je siê na
  spodniej stronie parapetu.
� Dodatkowe przymocowania parapetu
  powinny byæ wykonane przy wystêpie
  (czê�ci budynku przed lico) wiêkszym
  ni¿ 150 mm.
� Wskazane s¹ dodatkowe �rodki zabez-
  pieczaj¹ce przed przenikaniem wody
  deszczowej przy ekstremalnych obci¹-
  ¿eniach wiatrem i deszczem.
� Dylatacje na rozszerzalno�æ musz¹ siê
  pojawiæ co minimum 3000 mm. Os³ony
  dylatacji powinny byæ tak wykonane,
  aby woda deszczowa sp³ywa³a na

7

  zewn¹trz.
� Nale¿y zapewniæ odprowadzanie wody
  z krawêdzi parapetów:

- w przypadku parapetów z bla-
  chy aluminiowej, wyginaj¹c ich
  brzegi ku górze,
- w przypadku parapetów ka-
  miennych - przez wyfrezowanie
  rowków i zrobienie kapinosów,
- w przypadków parapetów z
  obrze¿em po³¹czenie musi byæ
  szczelne na wnikanie wody lub
  nale¿y wykazaæ, ¿e uszczelnie
  nie jest wystarczaj¹ce.

Boczne wykoñczenie parapetów

W przypadku pojedynczych okien usz-
czelnienie pod parapetem ma zapewniaæ
ca³kowit¹ ochronê przed deszczem i
wiatrem. Podobnie nale¿y wykonaæ wy-
koñczenia boczne, aby w tych miejscach
równie¿ zapewniæ ci¹g³o�æ zabezpiecze-
nia wnêtrza pomieszczeñ przed czynni-
kami atmosferycznymi.

Prawid³owe uszczelnienie musi zatem
obj¹æ tak¿e miejsca naro¿y (mur - okno -
parapet), aby zlikwidowaæ szpary. Po-
nadto nale¿y tu uwzglêdniæ rozszerzal-
no�æ termiczn¹, aby nie spowodowaæ
uszkodzeñ (pêkania tynku). Przy bezpo-
�rednim po³¹czeniu do tynku stosuje siê
rozprê¿ne ta�my uszczelniaj¹ce.

W tym rozdziale poradnika przyjrzymy
siê bli¿ej zagadnieniom specjalnym
dotycz¹cym po³¹czeñ. Na rysunkach
przedstawiono tylko niewielk¹ czê�æ
mo¿liwych wariantów po³¹czeñ. Przy
projektowaniu wariantu, który nie zosta³

tutaj przedstawiony, nale¿y w pierwszej
kolejno�ci mieæ na uwadze wskazówki
z rozdzia³u 2, �Zasady konstruowania
okien� . Tylko w ten sposób mo¿na
zapobiec powstawaniu szkód w obsza-
rze wykoñczenia.

7. Zagadnienia specjalne dotycz¹ce po³¹czeñ

Parapety zewnêtrzne
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Wykonanie wykoñczenia rolet

Rolety i ¿aluzje nie stanowi¹ czê�ci sk³adowej okna i dlatego szczegó³y ich budowy
oraz funkcjonowania nie zosta³y ujête w niniejszym podrêczniku.
Jednak¿e podczas planowania monta¿u okien i elementów o�cie¿y budynku trzeba
uwzglêdniæ mo¿liwo�æ funkcjonowania urz¹dzeñ wspó³pracuj¹cych. Nale¿y byæ
przygotowanym na podobne sytuacje, przynajmniej w podstawowym zakresie.

Wykonanie górnego wykoñczenia rolety

Je�li roleta stanowiæ bêdzie element okna, nale¿y pamiêtaæ o tym, aby górna czê�æ
o�cie¿nicy by³a wystarczaj¹co dobrze zamocowana do muru. Je�li warunek ten nie
mo¿e zostaæ spe³niony nale¿y dokonaæ obliczeñ statycznych na wytrzyma³o�æ górnej
czê�ci o�cie¿nicy.

Kiedy dwa elementy zostaj¹ po³¹czone i wykonanie konstrukcji samono�nej nie jest
mo¿liwe, nale¿y zastosowaæ rozwi¹zanie zaprezentowane na rysunku 7.4.

7
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Dolne wykoñczenie prowadnicy rolety

Miejscem szczególnie nara¿onym na szkody wynik³e z powodu sp³ywaj¹cej wody
deszczowej jest koniec prowadnicy rolety, który trzeba odpowiednio zaizolowaæ.
Jest to czynno�æ konieczna podczas planowania monta¿u zewnêtrznego parapetu.

7
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Wykoñczenie progów

Drzwi powinny zostaæ tak zamontowane,
aby woda deszczowa nie mog³a siê
wedrzeæ do wnêtrza domu.

Wysoko�æ progów

Przy projektowaniu progów podstawow¹
norm¹ jest DIN 18 195. Zaleca siê, aby
wysoko�æ zamontowania dla drzwi
(tak¿e balkonowych) wynosi³a 150 mm.
Nale¿y rozró¿niæ sytuacjê, gdy za
drzwiami znajduje siê balkon czy p³aski
dach. Je�li obszar wykoñczenia jest
chroniony (zadaszony, strona nawietrzna
zabudowana) mo¿na zrezygnowaæ
z nadmiernie wysokiego progu, który
utrudnia³by u¿ytkowanie drzwi.

Podajemy praktyczne mo¿liwo�ci
konstruowania progów:
1. W normalnym przypadku:
wysoko�æ progu 150 mm
(zobacz rysunek 7.10.)

2. Z elementem odprowadzaj¹cym
wodê:
wysoko�æ progu 50 mm
(zobacz rysunek 7.9.)

3. W przypadku szczególnym:
wysoko�æ progu jest ustalana
(zobacz rysunek 7.7. lub 7.8.)

Wysoko�æ progu powinna byæ
zawsze uzgadniana na pi�mie.

Przymocowanie ta�m uszczelniaj¹cych

Ta�my uszczelniaj¹ce nale¿y umie�ciæ
w sposób mechaniczny w dolnej czê�ci
o�cie¿nicy. O�cie¿nica jest przymocowa-
na mechanicznie. A zatem mo¿na
zastosowaæ kombinacjê ochrony
podnó¿ka i profila zaciskaj¹cego.
Pomiêdzy szyn¹ i o�cie¿nic¹ mo¿na
umie�ciæ i przymocowaæ ta�mê uszczel-
niaj¹c¹.

Boczne wykoñczenie z bry³¹ budynku

Nale¿y tak wykonaæ doln¹ czê�æ
bocznego wykoñczenia z bry³¹ budynku,
aby zapewniæ szczelno�æ tylnej czê�ci
uszczelnienia.

7
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Poniewa¿ poszczególne elementy okna
ulegaj¹ rozszerzalno�ci cieplnej, nale¿y
w okre�lonych miejscach zapewniæ
profilom mo¿liwo�æ ruchu.

Mo¿e to nast¹piæ miêdzy innymi w
miejscach po³¹czeñ. Elementy nie mog¹
byæ skrêcone na sztywno, lecz musza
mieæ mo¿liwo�æ ruchu.

Po³¹czenia elementów

Je�li elementy te ³¹czone s¹ w pionie
i poziomie nale¿y uwa¿aæ, aby ich styki
by³y wzajemnie dopasowane i szczelne
na wodê.
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Symbolika oznaczeñ rysunków jest nastêpuj¹ca - linia ci¹g³a oznacza, ¿e skrzyd³o
otwiera siê w stronê patrz¹cego, natomiast linia przerywana, ¿e skrzyd³o otwiera siê
od patrz¹cego.

Wskazówka praktyczna

Je�li z rysunku i sposobu przedstawienia okien na nim nie wynika jednoznacznie, jaki
jest kierunek otwierania siê okien, nale¿y ustaliæ to z inwestorem.

8. Pomoc obmiarowa
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Ustalanie wymiarów

Przed wyprodukowaniem okna, nale¿y
zmierzyæ odpowiadaj¹ce mu o�cie¿e.
Równie¿ podczas samego monta¿u
nale¿y upewniæ siê, czy okno i otwór
do niego s¹ do siebie dopasowane.

Dobry obmiar to po³owa monta¿u.

W tym celu nale¿y trzykrotnie sprawdziæ,
czy otwór okienny pasuje do samego
okna pod wzglêdem wysoko�ci (strona
lewa, �rodek, strona prawa) oraz
szeroko�ci (góra, �rodek, dó³).

Najmniejszy wymiar jest miarodajny
dla wyprodukowania okna.

Przy pomocy podzia³ki teleskopowej
i poziomicy mo¿na ustaliæ, czy o�cie¿e
ma k¹ty proste. Inn¹ mo¿liwo�ci¹ jest
pomiar d³ugo�ci przek¹tnych. Przek¹tne
mierzy siê dok³adnie i porównuje ich
d³ugo�ci. Je�li s¹ one ró¿ne oznacza to,
¿e nie zosta³y zachowane k¹ty 90o.

(Zobacz Tabela 3.1. �Dopuszczalne
ró¿nice w wymiarach wg normy DIN 18
202�, s. 29).
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Wymiar elementu w stanie surowym

Przy produkcji drzwi wymiary elementu
w stanie surowym ustala siê na podsta-
wie norm DIN 18100 i DIN 4172.
Za zachowanie tych wymiarów oraz
wykonanie znaczników na wysoko�ci 1m
odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Znacznik metrowy jest oznakowa-
niem wysoko�ci równej dok³adnie
1 m nad powierzchni¹ gotowej
pod³ogi (OFF).

Znak ten naniesiony jest na �ciany we
wszystkich pomieszczeniach, w których
s¹ okna i drzwi. Przy pomocy poziomicy
wê¿owej, niwelatorów i aparatów
laserowych mo¿na znacznik metrowy
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przenie�æ na dowolnie wybrane miejsce.
Pojêcie tolerancji

Pojêcie tolerancji jest m.in. zdefiniowane w normie DIN 18 201.

Oto przyk³ad:
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Wybieraj¹c produkty GEALAN, decyduj¹
siê Pañstwo na takie okna i drzwi, które
swoj¹ jako�ci¹ i w³a�ciwo�ciami u¿ytko-
wymi odpowiadaj¹ najnowszym osi¹-
gniêciom techniki. Jak ka¿da czê�æ
budynku, równie¿ okna GEALAN
poddawane s¹ normalnemu, nieuniknio-
nemu oddzia³ywaniu czynników
zewnêtrznych.
Niewiele jednak trzeba, aby zachowaæ
ich piêkno i warto�æ.  Poni¿ej znajd¹
Pañstwo kilka wskazówek.

Profile okienne GEALAN wykonane
z tworzyw sztucznych mo¿na czy�ciæ
�rodkami bazuj¹cymi na tensydach.
W przypadku bardzo silnych zabrudzeñ
mo¿na u¿ywac ich w stanie  nierozcieñ-
czonym. Oto kilka przyk³adów:

Ajax, czysta benzyna, Calgonit, Dor,
Fewa, General, Mr. Proper, Persil,
Plexiklar, Plexipol, Pril, Rei, wodny
roztwór amoniaku, woda mydlana,
woda sodowa ...

Profile okleinowane oraz acrylcolor
s¹ odporne na dzia³anie gipsu, wapna
chlorowanego i cementu. Do ich czysz-
czenia nie wolno u¿ywaæ alkoholi,
rozpuszczalnika nitro, rozpuszczalników
do lakieru i rozpuszczalników organicz-
nych, takich jak:

Aceton, oktan etylowy, benzol,
wêglowodór chlorowy, ftalat dwubuty-
lowy, toluen, ksylol, metanol, chlorek
metylenu, fenol, spirytus, tetrahudro-
furan, �rodki zmiêkczaj¹ce.

Tych �rodków nie powinien zawieraæ
równie¿ p³yn do czyszczenia szyb.
Nale¿y tak¿e unikaæ kontaktu profili ze
�rodkami zmiêkczaj¹cymi tworzywa
sztuczne. Czyszczenie powierzchni
profila �rodkami szoruj¹cymi takimi jak
Ata, Vim, Tip - top jest niedopuszczalne!

Czarne uszczelki z syntetycznego
kauczuku APTK nie mog¹ byæ poddane
dzia³aniu skoncentrowanych �rodków
czyszcz¹cych oraz substancji oleistych.

Mleczko do czyszczenia firmy GE-
ALAN zosta³o opracowane specjalnie
do kompletnej pielêgnacji Pañstwa
okien. Wiele konwencjonalnych �rodków
czyszcz¹cych nie ma wystarczaj¹cej si³y
czyszcz¹cej ani nie zapewnia odpowied-
niej pielêgnacji. Mleczko do czyszczenia
art. 3525 99 szybko usuwa lekkie
zabrudzenia i jednocze�nie pozostawia
warstwê ochronn¹ na powierzchni
profila. Po rozprowadzeniu �rodka
nale¿y przetrzeæ powierzchniê wilgotn¹
szmatk¹. Zalecamy Pañstwu przeprowa-
dzenie takich czynno�ci przynajmniej
dwa razy do roku.
Dla trudnych do usuniêcia zabrudzeñ
proponujemy specjalny, intensywnie
czyszcz¹cy �rodek. Szczególnie nadaje
siê do usuwania zatarcia po uszczel-
kach, zabrudzeñ wynikaj¹cych z zanie-
czyszczenia �rodowiska i klej¹cego py³u,
zapewniaj¹c czysto�æ powierzchni profili
okiennych przy równoczesnej jej
pielêgnacji. Po zastosowaniu �rodka
intensywnie czyszcz¹cego, zalecamy
wypolerowanie powierzchni such¹,
czyst¹ szmatk¹.

9. Konserwacja i pielêgnacja

Wskazówki dotycz¹ce konserwacji okien



77

M
on

ta
¿

9

W przypadku, gdy zaproponowane metody czyszczenia nie odnios¹ skutku, prosimy
o skontaktowanie siê z naszymi pracownikami.
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Naprawa okien

Do naprawy profili okiennych firmy
GEALAN mo¿na stosowaæ ni¿ej wymie-
nione �rodki:

[a]... ¯ywica naprawcza
Sk³ada siê z dwóch komponentów, które
nale¿y zmieszaæ ze sob¹ przed u¿yciem.
T¹ mas¹ mo¿na wype³niaæ du¿e uszko-
dzenia i g³êbokie rysy. Po stwardnieniu
nale¿y ¿ywicê oszlifowaæ i wypolerowaæ.

[b]... Prêt zgrzewczy
W ofercie znajduj¹ siê prêty zgrzewcze
o ró¿nych �rednicach. Za pomoc¹
typowej, dostêpnej w handlu, rêcznej
dmuchawy gor¹cego powietrza nale¿y
roztopiæ prêt zgrzewczy i wype³niæ
miejsce uszkodzenia roztopionym
materia³em.

[c]... Mazaki z lakierem
Mazaki z lakierem w odpowiednich
kolorach mo¿na otrzymaæ w firmie
GEALAN. Mo¿na ich u¿ywaæ do popra-
wiania wypolerowanych zgrzewów
i ma³ych zadrapañ w profilach okleino-
wanych i acrylcolor.

Usuwanie uszkodzeñ i zadrapañ
powierzchni...

 ... profili z bia³ego PVC
Ma³e zadrapania mo¿na wypolerowaæ
przy pomocy �rodka intensywnie
czyszcz¹cego GEALAN i wilgotnej
szmatki. Nie powinno siê stosowaæ
szlifierek, gdy¿ powierzchnia mo¿e
zostaæ nadmiernie zadrapana. W takim
przypadku nale¿y miejsce dodatkowo
przetrzeæ past¹ z sizalem.

G³êbokie zadrapania i rysy usuwa siê

przy pomocy ¿ywicy naprawczej lub
prêta zgrzewczego i szlifierki mimo�ro-
dowej. Miejsca uszkodzone oczyszcza
siê ostrym ostrzem i usuwa zadziory.
W przypadku rys w profilach nale¿y
obrobiæ ich koñce. Po fachowym
wype³nieniu miejsca uszkodzenia warto
je oszlifowaæ. Szlifowanie wykonuje siê
coraz drobniejszym papierem �ciernym
(np. kolejno 240, 400, 600). Podczas
szlifowania profil mo¿e silnie siê na-
grzaæ. Aby profil nie uleg³ zdeformowa-
niu nale¿y kontrolowaæ temperaturê,
aby nie by³a za wysoka. Ca³y czas
trzeba zwracaæ uwagê na grubo�æ
�cianki profila. Zbyt cienka �cianka
powa¿nie narusza stabilno�æ elementów.
Po oszlifowaniu powierzchni zaleca siê
wypolerowanie jej past¹ z sizalem.

... profili acrylcolor i okleinowanych
Ma³e zadrapania na powierzchniach
akrylcolor mo¿na usun¹æ bez problemu
za pomoc¹ drobnoziarnistej w³ókniny.
Poza tym mo¿na stosowaæ dostêpne na
rynku �rodki czyszcz¹ce w postaci g¹bki
nas¹czonej piank¹ + w³óknina szlifuj¹ca.
Szlifuje siê, z dodatkiem czystej wody,
w³óknin¹ wzd³u¿ profila. Nie stosowaæ
waty stalowej, gdy¿ za bardzo naruszy
powierzchniê profila.

Do naprawy g³êbokich zadrapañ i rys na
powierzchni profili acrylcolor i okleinowa-
nych nadaj¹ siê jedynie dwa komponen-
ty ¿ywic polimeryzacyjnych na bazie
akrylu.
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Wykonywane czynno�ci s¹ takie same
jak przy naprawie uszkodzeñ powierzch-
ni z bia³ego PVC. Po wypolerowaniu
naprawionych miejsc istnieje dodatkowa
mo¿liwo�æ zastosowania w naprawia-
nym miejscu mazaka z lakierem.

W przypadku szczególnych problemów
z uszkodzonymi powierzchniami,
prosimy o kontakt z naszymi przedstawi-
cielami.

1. Sprawdziæ funkcjonowanie ruchomych
czê�ci okna i nasmarowaæ olejem
maszynowym wszystkie ruchome
elementy okuæ.

2. Sprawdziæ szczelno�æ pomiêdzy
skrzyd³em a o�cie¿nic¹. Ewentualnie
wymieniæ uszkodzone uszczelki.

3. Sprawdziæ stan odwodnieñ, oczy�ciæ
otwory odwadniaj¹ce z zabrudzeñ.

4. Sprawdziæ �ruby mocuj¹ce okucia.

Konserwacja okien

Aby okno przez d³ugi czas zachowa³o
swoja warto�æ u¿ytkow¹, niezbêdna jest
regularna konserwacja. Dlatego GE-
ALAN zaleca przeprowadzanie regular-
nie - raz do roku - nastêpuj¹cych prac
konserwacyjnych:
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10. Normy DIN i rozporz¹dzenia

W poni¿ej zamieszczonej tabeli znajd¹ Pañstwo najwa¿niejsze normy dla okien
obowi¹zuj¹ce w Niemczech. Normy dotycz¹ce okien s¹ zgodne z europejskimi,
a ich tre�æ wkrótce zostanie ujednolicona. Stosuj¹c normy, powinni Pañstwo pamiê-
taæ, a¿eby sprawdziæ ich wa¿no�æ.
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NOTATKI


