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ARTYKU  PROMOCYJNY SOUDAL

Mostki termiczne 
niezwykle trud-
no zlikwido-

wa , a generowane przez 
nie problemy mog  okaza
si  bardzo dokuczliwe i kosztowne. Aby za-
pobiec tym niepo danym zjawiskom, na-
le y zapewni  prawid ow  wentylacj  po-
mieszczenia oraz zabezpieczy  obszar 
wokó  okna przed ewentualnym wnikaniem 
wilgoci. Tylko szczelne po czenie stolar-
ki okiennej ze cian  uchroni nas przed za-
wilgoceniem warstwy izolacji termicznej 
i utrat  ciep a t  drog . Sprawdzon  meto-
d  ograniczania skutków dzia ania ewen-
tualnych mostków termicznych jest Soudal 
Window System – system monta u stolarki 
okiennej oparty na ogólnej zasadzie „szczel-
niej wewn trz ni  na zewn trz”, który gwa-

rantuje w a ciwe uszczelnienie styków 
okna ze cian  zewn trzn , a zatem miejsc 
szczególnie nara onych na utrat  ciep a. 
Polega on na zastosowaniu podczas prac 
monta owych trzech warstw o okre lonych 
w a ciwo ciach. 

Funkcj  izolatora termicznego i akustycz-
nego wokó  montowanego okna pe ni war-
stwa rodkowa, wykonana z pianki poliu-
retanowej Soudafoam. Pianka, rozpr aj c
si  w czasie aplikacji, zwi ksza wielokrot-
nie swoj  obj to  i idealnie wype nia 
szczelin  wokó  okna. Utwardzona pianka, 
która tworzy zwart , doskonale przylegaj -
c  do kraw dzi okna i muru struktur , jest 
wietnym materia em zabezpieczaj cym 

przed utrat  ciep a i przenikaniem ha asu. 
Poniewa  jedynie sucha warstwa piany wy-
kazuje bardzo dobre parametry izolacyjne 
– niezwykle istotne jest jej zabezpieczenie 
przed zawilgoceniem specjalnym ta mami 
okiennymi.

Przenikaniu wilgoci z wn trza budynku 
do warstwy izolacji termicznej przeciwdzia-
a uszczelnienie wewn trzne, wykonane 

przy pomocy paroszczelnej ta my okiennej 
SWS Inside. Z kolei do uszczelnienia ze-
wn trznego stosowana jest paroprzepusz-
czalna ta ma okienna SWS Outside, któ-
ra chroni piank  przed dzia aniem deszczu, 
a zarazem umo liwia migracj  pary wodnej 
na zewn trz budynku. Obydwie ta my s
elastyczne, dobrze uk adaj  si  w szczelinie 
wokó  okna, s  przyczepne do wi kszo ci 
materia ów budowlanych, a ponadto mo na 
je malowa  i tynkowa .

Soudal Window System to energooszcz d-
ne rozwi zanie, dzi ki któremu wyelimi-
nujemy negatywne zjawiska zwi zane z po-

wstawaniem mostków termicznych wokó
okien. W ten sposób zapobiegniemy nie tyl-
ko stratom ciep a w naszym domu, ale rów-
nie  osadzaniu si  wilgoci na wewn trznej 
powierzchni cian pomieszczenia. 

SOUDAL WINDOW SYSTEM – skuteczna ochrona 
przed wilgoci  w warstwie izolacji wokó  okna
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Niedostateczna wentylacja pomieszcze , w których przebywamy na co dzie , mo e prowadzi  do ich 
zawilgocenia. Nagromadzona w powietrzu para wodna, przy pewnym poziomie nasycenia, wyrasza 
si  w miejscach o najni szej temperaturze, np. na szybach, glifach okiennych, cianach wokó  okien, czy 
te  na styku cian i sufitów. Krople wody wnikaj  w tynk, osadzaj  si  równie  na piance zastosowanej 
do monta u i uszczelnienia stolarki okiennej. Wilgotna warstwa izolacji termicznej wokó  okna staje si
przyczyn  powstawania mostków termicznych i doskona  drog  ucieczki ciep a z wn trza budynku na 
zewn trz. Zawilgotnia e obszary s  tak e rodowiskiem sprzyjaj cym rozwojowi ple ni i grzybów. 
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