
Artyku  promocyjny

Monta  okien to inwestycja przynajmniej na 

kilkana cie lat. Podejmuj c decyzj  o wybo-

rze konkretnej metody, warto postawi  na 

innowacyjne rozwi zania. Soudal Window 

System opracowany specjalnie na potrzeby 

nowoczesnego, energooszcz dnego budow-

nictwa ochroni dom przed utrat  ciep a

i wilgoci , a tak e pozwoli wyeliminowa

najcz stsze b dy wykonawcze.

Niedopatrzenia powsta e ju  na etapie pro-

jektowania czy wybór niesprawdzonych mate-

ria ów w trakcie prac monta owych to g ówni 

winowajcy strat energii w nowo powsta ych 

budynkach. Warto pami ta , e jako  zasto-

sowanych przez nas rozwi za  skutecznie 

zweryfikuje nadchodz cy sezon grzewczy. Na 

co wi c zwróci  najwi ksz  uwag ?

Okna precyzyjnie 
uszczelnione 
W zwi zku z rosn cymi wymaganiami w dzie-

dzinie izolacji cieplnej, rynek poszuku je sku-

tecznych i energooszcz dnych rozwi za .

Jednym z nich jest monta  trójwarstwo wy, 

gwarantuj cy w a ciwe uszczelnienie okna, 

komfort cieplny w domu oraz niskie koszty 

ogrzewania. Warto jednak pami ta , e spo-

sób monta u b dzie ci le uzale niony od 

miejsca osadzenia okna w o cie u. W cia-

nach trójwarstwowych okno powinno zna-

le  si  dok adnie w p aszczy nie ocieplenia, 

w przypadku dwuwarstwowej ciany opty-

malne b dzie po o enie przy zewn trznej 

kraw dzi, a w cianie jednowarstwowej 

– w po owie jej grubo ci. Za pomoc  komplek-

sowego rozwi zania Soudal Window System, 

opracowanego na potrzeby nowoczesnego 

budownictwa energooszcz dnego, skutecz-

nie wype nimy i uszczelnimy z cze o cie e-

o cie nica, bez wzgl du na typ ciany.

Monta  trójwarstwowy 
– podstawowe zasady 
Prawid owy monta  trójwarstwowy opiera si

na prostej zasadzie – „szczelniej wewn trz ni

na zewn trz”. W praktyce oznacza to zasto-

sowanie trzech warstw o ci le okre lonych 

w a ciwo ciach. Tylko taka metoda wykona-

nia prac spe ni wysokie wymagania dotycz ce 

szczelno ci, a tak e izolacji termicznej i aku-

stycznej budynku. 

Warstwa wewn trzna stanowi barier  od-

dzielaj c  warstw  izolacji termicznej od klima -

tu panuj cego wewn trz budynku. Aby zapo-

biec przenikaniu pary wodnej i wilgoci z wn -

trza do wewn trz izolacji, warstwa szczelna 

musi wykazywa  w a ciwo ci paroizolacyj-

ne i charakteryzowa  si  du  elastyczno ci .

W takim przypadku idealnie sprawdz  si  pa-

roszczelne ta my SWS, wchodz ce w sk ad 

profesjonalnego zestawu produktów do mon-

ta u stolarki okiennej Soudal Window System. 

Ta my mo emy stosowa  zarówno przed, jak 

i po monta u mechanicznym, a w za le no ci od 

preferencji mo emy wybra  mi dzy standardo-

w  ta m  SWS Universal Inside posiadaj c  bu-

tylowy pasek klej cy, a ta m  SWS Extra Inside, 

pokryt  butylem na ca ej powierzchni.

W a ciw  cz ci  bezpo rednio chroni -

c  przed utrat  ciep a jest warstwa rodko-

wa – strefa izolacji termicznej i akustycznej. 

Wymaga ona zastosowania rodków o du ej 

spr ysto ci i elastyczno ci, takich jak specja-

listyczne pianki poliuretanowe SWS. Gwa ran-

tuj  one odporno  spoiny na ruchy o cie ni-

cy, wynikaj ce ze zmian temperatury oraz 

wilgotno ci otoczenia. Szeroki asortyment 

produktów Soudal Window System pozwa-

la na wybór materia ów ci le dostosowa-

nych do naszych potrzeb. W standardowych 

pracach sprawdzi si  pianka Soudafoam 

Classic lub jej wysokowydajny odpowiednik 

– Soudafoam MAXI. Chc c uzyska  doskona-

 izolacyjno  akustyczn , warto u y  pian-

ki o niskiej rozpr alno ci Soudafoam Low 

Expansion. W przypadku miejsc nara onych 

na silne ruchy pod o a – idealnym rozwi -

zaniem b dzie natomiast wybór elastycznej 

pianki Flexifoam. Wszystkie pianki pistoleto-

we dost pne s  zarówno w wersji ze standar-

dowym gwintem, jak i opatentowanym z -

czem bagnetowym CLICK.   

Ostatnia, zewn trzna warstwa ma za zada-

nie zapobiec przenikaniu wody i wilgoci z ze-

wn trz do wn trza szczeliny, umo liwiaj c

jednocze nie migracj  pary wodnej w prze-

ciwnym kierunku. 

Funkcje te spe ni paroprzepuszczalna ta-

ma SWS Universal Outside. Ta ma chroni 

wn trze szczeliny przed wilgoci  z zewn trz, 

a jej paroprzepuszczalno  pozwala warstwie 

pianki izolacyjnej pozosta  such  bez wzgl -

du na to, jakie warunki klimatyczne panuj

w pomieszczeniu oraz na zewn trz budynku. 

Ta ma rozpr na Soudaband Acryl sprawdzi 

si  z kolei w przypadku cian z w garkiem 

– materia  ochroni warstw  pianki przed za-

wilgoceniem i stanowi dodatkow  izolacj .

Kalkulacja kosztów
Warto mie  na uwadze, e sposób wykonania 

uszczelnienia i izolacji termicznej prze o y

si  bezpo rednio na wysoko  rachunków za 

ogrzewanie. B dy wykonawcze w uszczel-

nieniu strefy okno- ciana os abiaj  struktu-

r  warstwy izolacyjnej, przyczyniaj c si  do 

powstania tzw. mostków termicznych, czy-

li miejsc powoduj cych znaczne straty ciep a

w budynku. Nieprawid owy monta  mo e

równie  spowodowa  trwa e uszkodzenia 

w strukturach materia ów budowlanych oraz 

zwi kszy  zapotrzebowanie domu na ciep o

nawet o 20%. Wybór nowoczesnych i ener-

gooszcz dnych metod monta u okien b dzie 

zatem nieoceniony, je li zale y nam na trwa-

ym i skutecznym rozwi zaniu.
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