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Wpierwszej kolejno ci nale y przy-
gotowa  mur, na którym b d
prowadzone prace. Je li jest on 

wykonany z materia ów nierównych, poro-
watych, takich jak pustak ceramiczny, nale-
y wyrówna  pod o e zapraw  cementow

zarówno w wietle otworu, jak i po jego ob-
wodzie, dla zapewnienia w a ciwego przyle-
gania ta my do muru. Nast pnie gruntujemy 
pod o e, na którym b d  stosowane ta my, 
a ramy okien dok adnie odt uszczamy.

Kolejnym krokiem jest przymierzenie okna 
do otworu okiennego. Nale y zwróci  uwa-
g  na szeroko  przerwy mi dzy ram  a mu-

rem, aby dobra  odpowiedni  szeroko  ta-
my. Zaczynamy od ta my wewn trznej 

Tytan Professional, gwarantuj cej nisk  pa-
roprzepuszczalno . Po zerwaniu folii za-
bezpieczaj cej pasek kleju akrylowego, ta-
m  mo na przyklei  do ramy okiennej, co, 

dzi ki zastosowanemu w produkcie Tytan 
Professional systemowi GRIP SOLUTION, 
mo na z atwo ci  przeprowadzi  nawet 
w r kawicach ochronnych.

Prace rozpoczynamy w po owie wysoko-
ci okna i kierujemy si  ku do owi, w na-

ro nikach robi c zak adki, które umo li-
wi  swobodne wyklejanie ta my na mur. 
W przypadku czenia ta m, trzeba wyko-
na  zak adki, które powinny i  od góry.

Nast pnie mo emy wstawi  okno, usta-
wi  piony i zamontowa  je zgodnie z in-
strukcj  producenta, zwracaj c szczególn
uwag  na prawid owe usytuowanie czni-
ków mechanicznych. Do zewn trznej ramy 
okna przyklejamy wtedy ta m  zewn trz-
n , rozpoczynaj c od strefy podokiennej, 
przechodz c do obu pionów i ko cz c na 
strefie nadokiennej, a nast pnie, korzysta-
j c z zaaplikowanego na niej paska kleju 
butylowego, mocujemy ta m  do zagrunto-
wanego muru. Miejsca czenia ta m w na-
ro nikach podklejamy klejem monta owym 
Tytan Professional Energy 2020. Mo na go 
równie  u y  w miejscach, gdzie koniecz-
ne jest przyklejenie wi kszej powierzchni 
ta my – w tym kroku kluczowe jest zapew-
nienie ca kowitej szczelno ci po czenia 
i maksymalne przyleganie ta my do muru.

Przedostatnim krokiem jest aplikacja pia-
ny monta owej Tytan Professional Energy 
2020, która nie tylko redukuje straty ciep a
o 60%, ale ma równie  ma y przyrost i jest 
niskopr na, dzi ki czemu zapobiega de-
formacji o cie nic. Przed jej u yciem nale-
y zwil y  pod o e, a pian  aplikowa  od 

wewn trz pomieszczenia wed ug instruk-
cji na opakowaniu. 

Wreszcie, po ca kowitym utwardzeniu pia-
ny poliuretanowej i ewentualnym odci ciu 
nadmiarów, mo emy przyklei  ta m  okien-
n  wewn trzn  Tytan Professional do muru 
za pomoc  paska kleju butylowego. Przed 
up ywem 3 miesi cy od monta u koniecz-
ne jest zabezpieczenie ta m przed promie-
niowaniem UV.

I gotowe – idealnie zamontowane okna, 
które zagwarantuj  nam lata u ytkowania 
bez martwienia si  o izolacj  wodn  i ter-
miczn !

Monta  stolarki okiennej 
to nie atwe zadanie – le
zamontowane okno mo-
e nas kosztowa  wi cej, 

ni  tylko koszty poprawek. 
Nieodpowiednia izolacja 
stworzy mostki termiczne, 
które mog  podnie  koszty 
ogrzewania, a nawet do-
prowadzi  do zawilgocenia 
pomieszczenia, przez które 
mo e pojawi  si  ple . Jak 
prawid owo wykona  izolacj
okien, eby s u y y przez d u-
gie lata?
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