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Trwa e i skuteczne uszczelnienie miejsc osa-

dzenia stolarki okiennej w o cie y, w my l

ogólnej zasady „szczelniej wewn trz ni  na 

zewn trz”, to za o enie gwarantuj ce, e

monta  okna zosta  wykonany prawid owo. 

Poprawny monta  trójwarstwowy zapew-

nia utrzymanie parametrów uszczelnienia 

okna oraz komfort domowników. Materia y

niezb dne do jego wykonania znale  mo -

na w ofercie firmy Soudal pod nazw  Soudal 

Window System. Jest to kompleksowy system 

trójwarstwowego monta u okien, w którym 

warstw  zewn trzn  stanowi ta ma paroprze-

puszczalna, natomiast warstw  wewn trz-

n  ta ma paroizolacyjna. Ta my te maj  za 

zadanie zabezpieczenie rodkowej warstwy 

– warstwy izolacji termicznej przed szkodli-

wym wp ywem warunków atmosferycznych. 

rodkowa warstwa systemu wykonana jest 

zwykle z pianki poliuretanowej, która zapew-

nia izolacj  termiczn  i akustyczn  szczeliny 

mi dzy oknem i cian  budynku. Soudal pro-

ponuje u ycie w tym celu piany Flexifoam. 

Produkt ten wyró nia niespotykana elastycz-

no  – mo liwo ci ciskania do 75% oraz roz-

ci gania do 45%. Dzi ki wysokim parame-

trom elastyczno ci ograniczone do minimum 

zostaje ryzyko uszkodzenia struktury piany 

ju  w trakcie eksploatacji okna i powstanie 

szczeliny w osowatej.  Firma wprowadzi-

a obecnie na polski rynek pian  Flexifoam 

w kolorze niebieskim. Dzi ki temu bez pro-

blemu mo na stwierdzi , czy w a nie ta pia-

na zosta a u yta na budowie.

Pozorne oszcz dno ci

By ograniczy  straty ciep a, wi kszo wia-

domych inwestorów wybiera obecnie energo-

oszcz dne okna o najwy szych parametrach 

izolacyjnych, inwestuj c w to znaczne rodki 

finansowe. Z kolei decyzja, jaki sposób mon-

ta u okna wybra , w wi kszo ci przypadków 

zapada g ównie na podstawie redukowania 

jego ceny. Warto pami ta , e oszcz dno  na 

materia ach i kosztach robocizny jest tu tak 

naprawd  strat  – przek ada si  bowiem m.in. 

na pó niejsze wysokie rachunki za ogrzewa-

nie. Je li okno energooszcz dne ma spe nia

swoj  rol , musi zosta  zamontowane we w a-

ciwy sposób. Co istotne – w przypadku wy-

boru sposobu monta u – raz podj tej decyzji 

nie da si  ju  zmieni . Dlatego warto j  sta-

rannie przemy le , bo jej skutki odczuwa

b dziemy przez wiele lat. Nale y zastanowi

si , czy nie warto zainwestowa  dodatkowej 

kwoty w kompleksowe i d ugotrwa e rozwi -

zanie. Tym bardziej, e jego koszt wobec na-

k adów poniesionych na zakup okien i drzwi 

jest wr cz znikomy. Wype nienie szczeliny 

mi dzy oknem a o cie em wykonane jedy-

nie przy u yciu piany lub we ny mineralnej 

to wynik przyzwyczajenia wielu fachowców 

do  rozwi za  z pocz tku lat 90-tych ubieg e-

go wieku. Jest to jednak jedynie 1/3 koniecz-

nych do uszczelnienia okna prac. 

Trójwarstwowe uszczelnienie i izolacja po -

czenia okna ze cian  zewn trzn  to rozwi za-

nie konieczne, które powinno sta  si  w Polsce 

standardem. Uszczelnienie okna na obwodzie 

sk ada si  z warstwy zewn trznej, rodkowej 

i wewn trznej. Warstw  zewn trzn  i wewn trz-

n  stanowi uszczelnienie wykonane z impregno-

wanych ta m paroizolacyjnych (paroprzepusz-

czalnych i paroszczelnych). Warstw rodkow

stanowi  pianka poliuretanowa lub mineralne 

materia y izolacyjne (np. we na mineralna), 

które zapewniaj  izolacj  termiczn  i akustycz-

n  szczeliny mi dzy oknem i cian  budynku. 

Prawid owe wykonanie po czenia okna ze cia-

n  to nie tylko jego zamocowanie mechanicz-

ne i wype nienie szczeliny na obwodzie piank

poliuretanow  lub we n  mineraln , ale tak e

uszczelnienie zewn trzne i wewn trzne przy za-

stosowaniu odpowiednich ta m paroszczelnych 

i paroprzepuszczalnych, co ma istotny wp yw 

na pó niejsze funkcjonowanie okna i warun-

ki panuj ce wewn trz pomieszcze –  mówi 

Krzysztof Mateja, autor „Instrukcji monta u

okien i drzwi balkonowych” wydanej przez 

Instytut Techniki Budowlanej.

„Ciep y monta ” okna 
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