
PODR CZNIK
MONTA OWY

OKNA I DRZWI
Z TWORZYW 

SZTUCZNYCH
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5. Planowanie monta u

Po obmiarze mo na zacz  planowanie 
monta u. Przy tym nale y przestrzega
nast puj cych punktów: 

 w celu prawid owego przebiegu 
monta u nale y dok adnie podzieli
zakresy kompetencji i jasno okre li
(czy firma monta owa odpowiada za 
wszystkie uszczelnienia? Czy nale y
wykona  prace tynkarskie? Itd.)

 ogólnie podczas pomiarów nale y
zwróci  uwag  na us ugi dodatkowe 
zawarte w ofercie 

 szczególnie przy renowacji starych 
budynków stan o cie y okiennych pod 
wbudowywanym oknem jest wa ny dla 
wyboru w a ciwego rodka
mocuj cego.

 Nale y równie   wyja ni , czy 
demonta  starych okien jak i usuni cie 
ich przez producenta stanowi 
wiadczenie dodatkowe lub us ug

specjaln .

5.1. Projekt organizacyjny

Ustalanie zakresów 
odpowiedzialno ci

- zatarcie o cie y okiennych w 
nowych budowlach 

- uszczelnienie okien 
- zatynkowanie o cie y

wewn trznych

Kontrola dokumentacji roboczych 

- obmiar i plany pozycji 
- rysunki techniczne 
- instrukcje robocze 
- listy materia owe

Wymiana starych okien przy 
renowacjach 

- planowanie przebiegu 

- zapowiadanie prac 
- usuwanie lub recycling starych 

okien

Monta  nowych okien 

- planowanie czasu 
- czyszczenie, usuwanie folii ochronnej 
- dokonanie odbioru 

Wskazówki ogólne 

- szkolenie personelu monta owego
- stosowanie tylko dozwolonych 

rodków monta owych
- unikanie zabrudze  szczególnie w 

przypadku kolorowych profili 

5.2. Planowanie monta u

Wszystkie elementy nale y, nawet je li nie 
ma wyra nie okre lonych innych 
wymaga , zamontowa  pionowo, poziomo 
i stycznie. 
Dok adne po o enie okien i drzwi w 
budynku, je li nie ma innych ustale ,
nale y skonsultowa  ze zleceniodawc
wzgl dnie projektantem. 

5.2.1. Mocowanie w budynku

Mocowanie okien  i drzwi w budynku jest 
podstaw  monta u. Wszystkie si y
dzia aj ce na okno musz  by
przenoszone, z koniecznym 
bezpiecze stwem i przy uwzgl dnieniu 
ruchów wyst puj cych w obszarze 
po czenia, na budynek.  

5.2.2. Zasady ogólne 

Wed ug rozporz dzenia krajowego nale y
zamocowa  okna w taki sposób, aby nie 
zagra a y yciu ani zdrowiu ludzi, jak 
równie  nie narusza y bezpiecze stwa
publicznego.  
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Ta regu a podstawowa z rozporz dzenia
budowlanego obowi zuje zarówno dla 
transportu i sk adowania elementów 
okiennych.

W przypadku cian okiennych wg DIN 
18056 istnieje wymaganie, by dla 
konstrukcji i mocowania stworzy  mo liwe 
do sprawdzenia obliczenia statyczne. 
Mocowanie mo na dokona  tylko  przy 
pomocy dozwolonych przez nadzór 
budowlany rodków mocuj cych. 

Wg DIN 18056 o cianach okiennych jest 
mowa wówczas, kiedy: 

- Powierzchnia jest wi ksza lub równa  
9m2 i 
- mniejszy boczny wymiar jest wi kszy lub 
równy 2 m 

Regu y podstawowe 

Okna musz  by  zamocowane w sposób 
mechaniczny.   
Pianki, kleje lub podobne materia y nie s
dozwolone jako materia y mocuj ce.

Przy mocowaniu musi by
zagwarantowane mo liwo  ruchu 
wywo anego zmianami temperatury. 

Si y z ruchów budowli nie mog  by
przenoszone na okna.  

5.3. Ustalanie szczegó ów monta u

Wymagania statyczne 

- DIN 1055 
- Dopuszczalne ugi cie pod 

obci eniem wiatrem wynosi I/300 przy 
czym maks. 8 mm  

- DIN 18056 ciany okienne 
- Po czenia opracowa  zgodnie z 

wymaganiami statyki, uwzgl dni
mocowanie do o cie y

- Uwzgl dni  mocowanie ramy przy 
istniej cej rolecie 

Wymagania fizyczno - budowlane  

- izolacja cieplna z przedstawieniem 
przebiegu izoterm 

- ochrona akustyczna 
- ochrona przed wilgoci
- szczelno  powietrzna, wentylacja 

wg testu Blower-Door 
- rozszerzalno   termiczna, 

zachowanie wymiarów szczelin 

rodki mocuj ce

- mocowanie na ruby z i bez dybla 
- kotwy monta owe
- systemy monta owe

Uszczelnienie  

- natryskowe materia y
uszczelniaj ce

- impregnowane ta my z tworzywa 
sztucznego 

- pasma uszczelniaj ce
- ta my uszczelniaj ce

Uszczelnienie 

- izolacja z pianki PU 
- we na mineralna
- paski  filcowe z w óknem

mineralnym
- korek 

Ochrona antyw amaniowa 

- zabezpieczenie podstawowe 
- wytyczne AhS 
- norma DIN V ENV 1627 / DIN V 

ENV 1628/ DIN V ENV 1629 DIN V 
ENC 1630

Szczegó y przy cza

- skrzynka do rolet (element 
nak adany lub skrzynka 
zleceniodawcy) 

- parapety (przy cze i izolacja, 
zapewni  odwodnienie ramy, 
zagwarantowa  uszczelnienie itd.) 

- dodatkowe mocowanie dla okiennic 
lub markiz
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6. Wykonanie monta u

Prawid owe mocowanie i ukszta towanie
szczelin po czeniowych ma decyduj ce
znaczenie dla trwa o ci, szczelno ci i
prawid owego funkcjonowania okien. 

Nale y uwzgl dni  wszystkie si y
budowlano-fizyczne dzia aj ce na okno
(patrz rysunek 9). 

Rys 9: Dzia anie na okno

Temperatura zewn trzna
Deszcz, wiatr,
s o ce, ha as

Si y uwarunkowane
ruchami budowli

Rozszerzalno
termiczna okna Temperatura w 

pomieszczeniu
Wilgotno  powietrza

Ci ar okna 

Poza podanymi obci eniami
spowodowanymi dzia aniem wiatru,
obci eniami eksploatacyjnymi, na 
wyst puj ce si y maj  wp yw m.in.

 Sztywno  profili ramy 
 Po o enie i liczba punktów mocowania
 Ró nica temperatury wewn trz/

zewn trz
 Wspó czynniki rozszerzalno ci cieplnej 

materia u ram 
 Podatno  (spr ysto ) rodków

mocuj cych
W przypadku nie przestrzegania tych 
warunków mo e doj  do uszkodze  ramy 
(np. p kni cia naro y) lub do awarii 
elementów mocuj cych

6.1. Mocowanie

Aby zagwarantowa  zdatno  okien,
drzwi i fasad przez d u szy okres
wszystkie si y dzia aj ce na okno
musz  by  bezpiecznie odprowadzone 
do budowli.

Przy tym wyst puj  nast puj ce
si y:

- obci enie wiatrem 
- obci enia eksploatacyjne (tak e

obci enia spowodowane przez 
u ytkownika)

- ci ar w asny
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6.1.1. Ogólne wskazówki odno nie 
mocowania okna

 prawid owe wiercenia, nie 
pracowa  z udarowem (poza 
pracami w betonie) 

 w przypadku muru wierci  je li to 
mo liwe w fudze z zapraw

 przestrzega  d ugo ci i no no ci
dybli z uwzgl dnieniem budowy 
ciany i wskazówek producenta 

 stosowa ruby, kotwy, czniki, 
systemy monta owe pasuj ce do 
systemu dyblowania

 przedmucha  otwory 
 nale y przestrzega  podanych 

przez producenta dybli odst pów
osi i kraw dzi, zale nych od 
materia u

 równomiernie dokr ca ruby, w 
odniesieniu do ramy bez napi
(stosowa rubokr tów   i m otki
udarowych z ogranicznikiem 
momentu obrotowego) 

 stosowa  odpowiedni  kombinacj
klocków no nych i elementu 
mocuj cego

 nie jest dozwolone wbijanie 
gwo dzi, tak e w wykonaniu 
specjalnym

 przy skr caniu dolnego poziomego 
profilu ramy nale y wybra  o
skr cania mo liwie daleko 
wewn trz (ewentualnie 

przedostaj ca si  woda mo e
wskutek tego bez przeszkód 
odp ywa  otworami 
odwodnieniowymi)

 aby do komór stalowych nie mog a
dosta  si  woda nale y uszczelni
w sposób trwa y by dybla. 

6.1.2. Znoszenie obci e

Mocowanie musi nast powa
mechanicznie, aby zagwarantowa
zdefiniowane wcze niej znoszenie 
obci e .

Obci enie wiatrem 

Prawid owy wybór rodków
mocuj cych opiera si  w pierwszym 
rz dzie na analizie wyst puj cym 
obci e . Jest ono zale ne od 
lokalizacji geograficznej, wysoko ci 
budynku, kategorii tereny, istniej cej 
sytuacji budowlanej i systemu 
przy czenia do cian (patrz 3.4.2.) 

Dzi ki zastosowanym rodkom
mocuj cym znoszone jest w 
pierwszym rz dzie obci enie wiatrem 
i eksploatacyjne. Pianki PUR, 
natryskowe materia y uszczelniaj ce 
lub pozosta e inne materia y izolacyjne 
nie s  wed ug obecnego stanu techniki 
rodkami mocuj cymi.  
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Rozmieszczenie rodków mocuj cych jest dla okien  z tworzyw sztucznych takie, jak 
na rys. 10

Rys. 10 Rozmieszczenie mocowa  dla okien z tworzyw sztucznych 

 = Punkty mocowania

A = Odst py mocowa
       ok. 700mm 

E = Odst py mocowa  od 
wewn trznego naro nika

       ramy
       ok. 150mm 

Wytyczne szczegó owe patrz ust. 6.2.2.

Ci ar w asny i obci enia eksploatacyjne

Mowa tutaj o si ach, które pochodz  od ci aru w asnego elementów okiennych lub drzwi i 
zmiennych obci e , np. wskutek dzia ania ludzi. 
Ramy musz  by  wsparte dla zniesienia obci enia o mur i zamocowane przy pomocy 
dost pnych na rynku rodków mocuj cych(patrz rys. 11)
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Okno uchylne
Klocki pod zawiasami

Okno rozwierno-
uchylne

Dwuskrzyd owe okno ze s upkiem
ruchomym

Szklenie
sta e, klocki
pod
podk adkami
szklenia

Drzwi unoszono - przesuwne Ok. 30 cm

 Klocki no ne

S upek cznik

Rys. 11. Kloski no ne

Nale y przestrzega  nast puj cych
wskazówek:

 klocki musz  by  wykonane z 
odpowiedniego materia u (np. PCV-U) 
rozmieszczenie klocków nie mo e
wp ywa w sposób negatywny na 
rozszerzalno  elementy

 klocki musz  pozosta  w szczelinie
monta owej, aby trwale przenosi
obci enie

w przypadku elementów osadzonych 
przed murem nale y zastosowa
odpowiednio stabilne k towniki stalowe
lub konsole
warunkiem jest zapewnienie w asciwej
sztywno ci profilu ramy, zgodnie z pkt
3.4.2.
Klocki nie mog  negatywnie wp ywa  na 
dalsze prace
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6.1.3. rodki mocuj ce

Do wyboru odpowiednich rodków
mocuj cych miarodajna jest dana sytuacja 
budowlana, rodzaj muru i wzajemne 
dopasowanie. Tutaj nale y zgodnie z rys.
4 przestrzega  koniecznie danych
producenta:

 obci enia poprzeczne
 maksymalna odleg o  mi dzy ram  a 
murem, maksymalna d ugo  u ytkowa
da

 minimalna g boko  zakotwienia hv

 odst p kraw dzi dybla 
rednica otworu d i g boko  otworu td

 d ugo  dybla L

Max d ugo  u ytkowa

Ø
 d

 o
tw

o
ru

Min. g boko
zakotwienia

D ugo  dybla

Min. g boko  otworu

G
b

o
k
o

o
s
a

d
z
e

n
ia

Rys 12: Mocowanie na dyble 
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Przyk ady rodków mocuj cych przedstawiono na rysunkach 13 i 14.
Nale y przestrzega  danych odpowiedniego producenta.

Dybel rurowy Dybel okienny BTI ruba samogwintuj ca

Kotwa

EJOT – Kotwa tulejowa

P askownik K townik

Rys. 13 rodki mocuj ce do okien. 
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Uszczelni

Kotwa K townik Dybel

Przerwana strefa
ci gu

Przerwana strefa
ci gu

Prawid owo dobra
elementy mocuj ce,
przenosz ce
obci enia.

P askownik K townik
Mocowanie w
starym
budownictwie

Uszczelni Uszczelni

Rys. 14. Sposób mocowania
dolnej cz ci ramy.

Dybel ruba samogwintuj ca

Przy mocowaniu o cie nicy w dolnej 
cz ci nale y dobra  takie rodki
mocuj ce, które nie powoduj  otwarcia 
komory wzmocnienia przy samej
podstawie przylgi.
Je li nie jest to mo liwe, nale y w sposób
trwa y uszczelni  komor  wzmocnienia. 

Wybór rodka mocuj cego jest 
uzale niony od budowy muru.
W przypadku muru z pustaków przestrze
w obszarze dybli musi by  wype niona (np. 
zastosowanie zaprawy wtryskowej Fischer
FIS VS 150 C). Mo liwe s  ró ne warianty 
po czenia zgodnie z rysunkiem 14. 
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6.2. Po czenia specjalne

6.2.1. Profile dodatkowe

Profile dodatkowe takie jak profile 
podokienne, poszerzenia itd. nale y
skr ci  z profilami g ównymi i w razie 

konieczno ci uszczelni  (np. ta mami z 
pianki)

6.2.2. Skrzynki rolet

Skrzynka rolety

W
a

rt
o

 o
b

c
i

e
n

ia

Szeroko  elementu

Rys. 15. Okno ze skrzynk  do rolet

Je li okna s  montowane w po czeniu ze
skrzynkami do rolet niezale nie od
konstrukcji skrzynki (skrzynka nasadzana 
lub skrzynka  w nadpro u) mocowanie od 
góry jest problematyczne. W tym wypadku
nale y przelicze  statycznych górnego 
poziomu o cie nicy (patrz statyka okna).

W tym celu o cie nic   traktuje si  jako 
rygiel z jednostronnym obci eniem (patrz 
rysunek 15). 

Wzmocnienie lub mocowanie jest mo liwe
zgodnie z  rys. 16. 
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Wzmocnienia statyczne przy nak adanych skrzynkach roletowych

Mocowanie skrzynek z cznikami wed ug danych producenta.

1. Wzmocnienie w ramie 2. Wzmocnienie w ramie i
w skrzynce

3. Wzmocnienie w ramie i
w skrzynce i dodatkowym
poszerzeniuWzmocnienia statyczne przy roletach montowanych w nadpro ach

Wg danych producenta

Mocowanie przy pomocy stabilizatora
okiennego

K townik mocuj cy z
mo liwo ci  demonta uWskutek skr cenia pokrywy rewizyjnej rolety

z profilem g ównym profil ramy jest 
wzmocniony dodatkowo.  Liczba pozosta ych
rodków mocuj cych jest uzale niona od 

wymaga , które nale y uwzgl dni  zgodnie z 
punktem 6.1. 

Stabilizator okienny
Np. HALESTA lub
konstrukcja w asna.Rys. 16. Wzmocnienie i mocowanie

skrzynek do rolet.
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W przypadku elementów o wi kszej
szeroko ci dla zapewnienie w a ciwej
sztywno ci i w a ciwego zamocowania

niezb dny jest podzia  elementu.
Ukszta towanie po czenia nast puje
zgodnie z rys. 17.

Rys. 17. Po czenia elementów ze skrzynkami do rolet 

Po czenie przesuwne Po .przesuwne

Roleta Roleta Roleta

Ci g e wzmocnienie
stalowe, po czone gór  i 
do em z budynkiem.

Po czenie przesuwne

6.2.3. Drzwi do domu

Drzwi domowe s  podlegaj  poza 
obci eniami statycznymi równie
obci eniami dynamicznymi (np. silne
zamykanie). W drzwiach wej ciowych
wyst puje mniejsza ilo  punktów 
ryglowania ni  w przypadku okna. Dlatego
poza opisanymi wcze niej punktami
mocowania nale y zastosowa  dodatkowe
mocowania (rys. 18). 

Rys. 18. Mocowanie drzwi wej ciowych

Dodatkowe
mocowanie

Zawias

Odst py
zamocowa
analogicznie jak przy
oknie.

Klocki no ne
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W przypadku wielocz ciowych drzwi 
wej ciowych ze s upkiem lub jako
po czone elementy jednostkowe nale y

zastosowa  dodatkowo czniki
wzmacniaj ce (rys. 19). 

Rys. 19. Mocowanie wielocz ciowych drzwi wej ciowych

Po czenie przesuwne
Po czenie przesuwne

Klocki no ne
Po czenie sta e Po czenie sta e

Dodatkowe
mocowanie

Odst py zamocowa
analogicznie jak przy oknie.

Klocki no ne
Zawias

Mocowanie w dolnym obszarze przeprowadza si  zgodnie z rys. 20. 

Rys. 20.  Mocowanie progu
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6.2.4. czniki

Aby zapewni  bezpieczne znoszenie
dzia aj cych w budowli si  wzmocnienie
statyczne zastosowane do usztywnienia 
po czenia musz  by  zamocowane do 
budowli.

Przy tym nale y pami ta , aby
wzmocnienia nigdy nie by y zamocowane
na sta e lecz swobodnie aby mog y
kompensowa  ruchy wyst puj ce w 
budowli zgodnie z rys. 21.

Rys. 21. Mocowanie czników statycznych

Po czenie przesuwne Po czenie
przesuwne

Po czenie sta e
Ci g e wzmocnienie
stalowe, po czone
gór  i do em z 
budynkiem.

K towniki skierowane
w kierunku
mocowanego elementu

K towniki skierowane
prostopadle do p aszczyzny
mocowanego elementu

Po czenie przesuwne

Rys. 22. Po czenie elastyczne

Podk adka do szklenia

Tabela 3: Wska niki dla termicznej zmiany 
d ugo ci profili PCV i okien.

Szeroko  okna
(cm)

Zmiana d ugo ci
przy

PVC-U 70 · 10
-6

/k

(mm)
przy ± 30

o
C

Okna 42 · 10
-6

/k

150 ±3,15 ±1,9

250 ±5,25 ±3,2

350 ±7,35 ±4,4

450 ±9,45 ±5,7

W przypadku du ych szeroko ci wzgl dnie
wysoko ci elementów nale y zastosowa
po czenie elastyczne, aby zapewni
zarówno w poziomie jak i w pionie
swobodny ruch wywo any
rozszerzalno ci   profili (Rys. 22). 
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6.2.5. Przenoszenie si y przez 
poszerzenia

Przy zastosowaniu poszerze  z 
wysoko ci  licow  ponad 60 mm nie jest

wystarczaj ce mocowanie do muru przy 
pomocy dybli  wzgl dnie kotew lub rub.
W tym wypadku nale y zamocowa  profile
poszerzaj ce przy pomocy k towników
(Rys. 23a i b). 

Poszerzenie

Wymiary
k townika wg
wymaga
statycznych

Rys. 23a Konstruowanie o cie nicy  z poszerze

Poprzeczka

Rys. 23b Konstruowanie o cie nicy z poprzeczk

Przyk ad do rys. 23a Przyk ad do rys. 23b

6.3. Izolacja / uszczelnienie

Rozporz dzenie o izolacji cieplnej 
wymaga:
Szczeliny musz  by  trwale hermetycznie
uszczelnione.

Opór dyfuzji pary musi by  wi kszy od 
strony pomieszczenia ni  od strony 
zewn trznej. Pozosta  cz  szczeliny
monta owej nale y ca kowicie wype ni
materia ami izolacyjnymi. 

Strefa 1: Hermetyczne oddzielenie strefy
zewn trznej i wewn trznej, szczelniej w stosunku
do dyfuzji pary ni  ochrony przed warunkami
atmosferycznymi.

Zewn trzna strefa
uszczelnienia Strefa 2: Osadzenie mocowania do budynku, strefa

izolacji, materia  izolacyji cieplnej i akustycznej.Wewn trzna strefa
uszczelnienia

Strefa 3: Zewn trzne uszczelnienie szczelne na 
przenikanie wody opadowej, otwarte na dyfuzj
pary, materia  odporny na dzia anie promieniowania
UV.

Rozdzia  strefy powietrznej z
zewn trz i z pomieszczenia

Rys. 24 Model stref uszczelnienia Strefa funkcyjna

Ochrona przed dzia aniem warunków atmosferycznych
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6.3.1. Izolacja szczelin monta owych

Do izolacji Mo na stosowa  nast puj ce
materia y:

pianka PUR jednosk adnikowa
pianka PUR dwusk adnikowa

 we na z w ókien szklanych 
 we na mineralna 
 korek 
 ta my izolacyjne 

UWAGA
W czasie monta u nale y zwróci
uwag  na to, e  zastosowane materia y
izolacyjne musz  pozosta  suche, aby
zachowa  swoj  funkcj  izolacyjn .

Pianki PUR wytwarzaj  przy
twardnieniu mniejszy lub wi kszy
nacisk, co musi zosta  przyj te przez 
konstrukcj  okna. 

Otwarte profile dodatkowe na poziomie
okna nale y zamkn  przy monta u w 
stron  pomieszczenia  a otworzy  na
stron  zewn trzn .

Szczególnie nale y pami ta  o nak adanych skrzynkach do rolek w obszarze  cz ci
wie cz cej, tutaj nie mog  wyst powa  deformacje spowodowane twardniej c  piank  PUR. 
Nale y przestrzega  danych producenta (rys. 25). 

Rys. 25. Izolacja w obszarze skrzynki do rolet (Rysunek przekrojowy) 

Przed

Pianka monta owa

Szczelina

Po

Szczelina
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6.3.2. Kszta towanie szczelin monta owych

Przy kszta towaniu szczelin monta owych nale y uwzgl dni  kart  nr 9 IVD.
Budowa jednostopniowa: deszcz i wiatr zostaj  równocze nie odparte przez odpowiedni
rodek uszczelniaj cy (Rys. 26). 

zewn trz zewn trzOchrona przed UV Ochrona przed UV

 Blokada przed deszczem  Blokada przed deszczem

 Blokada przed wiatrem  Blokada przed wiatrem 

wewn trz wewn trzSzczelnie Szczelnie

Rys. 26. Uszczelnie jednostopniowe       Rys. 27. Uszczelnie dwustopniowe

Dwustopniowo : pierwszy poziom 
uniemo liwia wdzieranie si  deszczu
(pokrycie gontowe), woda jest
odprowadzana w sposób kontrolowany w 
dó . Konstrukcja nie jest w adnym
wypadku systemem zamkni tym dooko a,
drugi poziom jest blokad  od wiatru (Rys. 
27).

Szczeliny konstrukcyjne
Szczelina konstrukcyjna uszczelniona przy 
u yciu odpowiednich systemów po cze ,
uszczelek, profili z tworzyw sztucznych nie
wymaga dalsze uszczelnienie. 

Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne: szczeliny, w 
przypadku których nale y w czasie
u ytkowania liczy  si  ze zmianami 
d ugo ci w wyniku waha  temperatury 
uwarunkowanych porami roku. 
W przypadku okien z tworzywa 
sztucznego konieczna jest tutaj 
szczególna uwaga i staranne 
zaprojektowanie.

Te szczeliny dylatacyjne mog  by
uszczelnione natryskiwanymi materia ami
uszczelniaj cymi, impregnowanymi 
ta mami izolacyjnymi z pianki lub 
systemami uszczelniaj cymi z folii. 

Rys. 28. Z lewej: Uszczelnienie
z materia em uszczelniaj cym
mi dzy profilem podtynkowym i
oknem.

Rys. 29. Z prawej: Uszczelnienie
ze spr on  wst pnie ta m
uszczelniaj c  i olistwowaniem
na tynku.



Strona 43 

W przypadku wr bowych powierzchni
przyczepnych (powierzchnia ramy od
strony muru) zalecane jest, aby materia
uszczelniaj cy wszed  w rowek co 
spowoduje powstanie dodatkowego
zakotwienia.

Rys. 30. Materia  uszczelniaj cy w 
szczelinie monta owej przy wr bowej
powierzchni przyczepnej 

zewn trz

T = g boko  materia u
uszczelniaj cego w
szczelinie monta owej
B = szeroko  szczeliny
monta owej

wewn trz

6.3.3. Systemy uszczelniaj ce

Szeroko ci szczelin dla materia ów uszczelniaj cych musz  wynosi t = 0,5  x b, przy
czym min. 6mm (Rysunek w tabeli 4). 
Szeroko szczeliny jest okre lana na podstawie zmian wymiaru profili wywo anego
wahaniami temperatury (Tabela 4). 

bSta dla materia ów uszczelniaj cych
o dozwolonej deformacji ca kowitej
25%

bAa dla materia ów uszczelniaj cych o 
dozwolonej deformacji ca kowitej 25% 

Rodzaj profili okiennych

bSti dla materia ów uszczelniaj cych o 
dozw lonej deformacji ca kowitejo
15 %

bSti dla materia ów uszczelniaj cych o 
dozwolonej deformacji ca kowitej
15 %

D ugo  elementu w m

do 1,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5

Minimalna szeroko  szczeliny monta owej
dla otworu p askiego bS w mm 

Minimalna szeroko  szczeliny monta owej
dla otworu z w garkiem bA w mm

PCV-U (bia e)

PCV-U (kolorowe)

bSti - minimalna szeroko  szczeliny  dla 
w garka p askiego, od strony wewn trznej
bSta - minimalna szeroko  szczeliny  dla 
w garka p askiego od strony zewn trznej
bAa - minimalna szeroko  szczeliny  dla 
w garków wewn trznych, od strony 
zewn trznej

Tabela 4: Minimalne szeroko ci szczelin
monta owych b z materia em
uszczelniaj cym.
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6.3.4. Uszczelnianie szczelin monta owych

Zadaniem uszczelnienia jest
powstrzymanie wilgoci z dala od fug 
budowlanych. Obowi zuje to zarówno dla 
wody opadowej od strony zewn trznej jak i 
dla wilgoci z powietrza w pomieszczeniu
od strony wewn trznej.

Musi ono by :
 wiatroszczelne, izoluj ce
akustycznie, izoluj ce
termicznie

 przyjmowa  ruchy budowli
lub okna wskutek zmian
d ugo ci
odporne na dzia anie
warunków atmosferycznych 

Obowi zuje zasada: 
Od wewn trz szczelniej

ni  na zewn trz.

Przy tym rozró nia si :
poziom funkcjonalny 1: 
wewn trzne uszczelnienie
powoduje rozdzia  powietrza
z pomieszczenia i
zewn trznego.
poziom funkcjonalny 2: 
mocowanie do budowli i 
izolacja jako ochrona
akustyczna i cieplna 
poziom funkcjonalny 3: 
zewn trzne uszczelnienie
dla ochrony przed
dzia aniem czynników 
atmosferycznych

Poziomy funkcjonalny 1 i 3
(patrz rysunek 9) s czone
wed ug zasady od wewn trz
szczelniej ni  na zewn trz.

Przy czym nale y przestrzega  danych
producenta systemów uszczelniaj cych.
Szczegó owe rysunki odno nie geometrii
szczelin oraz wykonania powierzchni 
przyczepnych s  zawarte w karcie IVD nr
9: „Materia y uszczelniaj ce w szczelinie
monta owej okien i drzwi zewn trznych-
podstawy projektowania i wykonania”. 

Folia uszczelniaj caTa ma z pianki impregnowanej wg DIN 18542

Natryskowy materia  uszczelniaj cyTa ma
butylowa

Listwy z ta m  uszczelniaj cNatryskowy materia  uszczelniaj cy

Rys. 31: Przyk ady uszczelnienia szczelin monta owych od strony
zewn trznej. Wybór izolacji wg pkt. 6.3.1. 
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Poziom funkcjonalny 3 musi by
zaprojektowany jako  szczelny na deszcz,
poziom funkcjonalny 1 s u y rozdzia owi
powietrza z pomieszczenia i z zewn trz.
Na poziomie funkcjonalnym 2 nale y tak
umie ci  materia y uszczelniaj ce, by by
on zamkni ty dooko a. W przypadku nie

g adkich powierzchni nale y zastosowa
kleje o konsystencji pasty.

Nie wolno stosowa   folii bitumicznych.

Przyk ady odpowiednich uszczelnie
szczelin przedstawione s  na rysunkach
31 do 33. 

Ta ma uszczelniaj ca Folia uszczelniaj ca

Ta ma butylowa Natryskowy materia
uszczelniaj cy

Natryskowy materia
uszczelniaj cy

Rys. 32: Przyk ady uszczelnienia szczelin od strony wewn trznej.
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Poziom uszczelnienia nale y kontynuowa
tak e w obszarze bocznego po czenia
parapetu (Rys. 33). 

Wybór stosowanego materia u
uszczelniaj cego jest okre lany rodzajem 
po czenia. Kryteriami wyboru s :
geometria szczeliny jak i materia cian

budynku. Nale y tutaj przestrzega
danych producenta.
Prawid owe zastosowanie natryskiwanych 
materia ów uszczelniaj cych. Uwzgl dni
wilgotno ci powierzchni, wytrzyma o ci na 
ciskanie, temperatur , oboj tno

materia u i przyczepno  do powierzchni. 
W szczególnych przypadkach nale y
nanie  wst pnie klej.

Izolacja Izolacja

Otwarte cz ci czo owe stare
budownictwo

Otwarte cz ci czo owe nowe
budownictwo

Zamkni ta
za lepka ko cowa

Rys. 33: Uszczelnienie w obszarze
bocznego po czenia parapetu.

Zamkni ta cz  czo owa
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6.3.4. Materia y uszczelniaj ce

Przyk ady odpowiednich materia ów uszczelniaj cych podano w tabeli 5.

Tabela 5.: Przegl d odpowiednich systemów uszczelniaj cych

Materia
uszczelniaj cy

Przyk ad Przestrzega  przy projektowaniu i
wykonawstwie

Natryskowe materia y uszczelniaj ce

Silikon
Wielosiarczek
Poliuretan
Polieter (CMP) 
Dyspersja akrylu

 przyczepno  i oboj tno
dozwolona deformacja ca kowita

 kolejno  prac
 ukszta towanie przekroju
 obci enia powierzchni

przyczepnych

Impregnowane ta my uszczelniaj ce z pianki

Pianka poliuretanowa
z impregnatem

 stopie  kompresji
 powierzchnie ciskaj ce
 styki, ukszta towanie naro y
 oboj tno
 przekrój 

Pasma uszczelniaj ce

Poliizobutylen
EPDM, PCV mi kkie

 mechaniczne zabezpieczenie przy
niewielkiej szeroko ci klejenia 

 wystarczaj ca przyczepno
 klejenie zachodz cych na siebie 

powierzchni
 obróbka wst pna powierzchni

przyczepnych
 oboj tno  kleju

Ta my uszczelniaj ce

Butyl
poliizobutylen

 wystarczaj ca przyczepno
 klejenie zachodz cych na siebie 

powierzchni
 obróbka wst pna powierzchni

przyczepnych
nacisk przy klejeniu

 p tla ruchowa

Ta my do fug z elastomeru

Polisulfid
Silikon
Poliuretan

 oboj tno
 obróbka wst pna powie5rzchni

przyczepnych
 ukszta towanie naro y, styki
 przykrycie
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6.4. Ochrona widocznych powierzchni 
ramy

Odno nie ochrony wykonanych us ug
obowi zuje DIN 18 355 - Prace stolarskie. 
Zaleca si  uzgodnienie poszczególnych 
rodków ze zleceniodawc . Dla ochrony 

powierzchni ramy przeciw zabrudzeniu, 
szkodom transportowym i monta owym, 
piankom monta owym itd. zaleca si
przykrycie powierzchni widocznych foli
ochronn , je li nie jest ona na o ona 
fabrycznie. Folie ochronne, tak e
na o one fabrycznie, nale y usun  po 
monta u.

6.5. Czyszczenie okien

Czyszczenie okien obejmuje usuni cie 
zabrudze , które zosta y spowodowane 
przez zleceniobiorc  do momenty 
bezpo rednio po monta u okien (do tego 
nie nale  np. zanieczyszczenia z 
atmosfery).

Wolno stosowa  tylko rodki czyszcz ce 
zalecane przez producenta systemu. 

Resztki pianki monta owej przyczepione 
do okien nale y usun  natychmiast, po 
stwardnieniem tego faktu. 

6.6. Kontrola ko cowa

Po zako czeniu prac monta owych nale y
sprawdzi funkcjonowanie wszystkich 
cz ci otwieranych oraz sporz dzi
odno ny protokó .
6.7. Utrzymanie w dobrym stanie i 
piel gnacja

Konieczna jest bie ca konserwacja i 
piel gnacja w celu utrzymania zdatno ci
do u ytkowania. Ten aspekt obj  równie
ustawodawca i wymaga w 
rozporz dzeniach budowlanych lub te  w 
rozporz dzeniu budowlanym wzorcowym 
(§ 3(2)): „ Wyroby budowlane mog  by
zastosowane tylko wówczas, je li przy 
prawid owym utrzymaniu w dobrym stanie 

wype niaj  wymagania niniejszej ustawy w 
czasie odpowiednim do celu oraz s
zdatne do u ytku.” 

Dalsze rodki  utrzymania w dobrym stanie 
s  zawarte tak e w wytycznych 
dotycz cych wyrobów budowlanych jak i w 
ustawie o wyrobach budowlanych. W DIN 
31051 s  zdefiniowane konieczne do tego 
poj cia i rodki.

Po zako czeniu monta u nale y z tego 
powodu pouczy  u ytkownika odno nie 
tych okoliczno ci oraz uwzgl dniaj c karty 
„Konserwacja i piel gnacja” WP01 do 
WP04 Zwi zku producentów okien i fasad, 
wskaza  na mo liwo  zawarcia umów 
konserwacyjnych.

6.8. Wentylacja

Wentylacja winna by  realizowana 
niezale nie od okna przez regulowane 
urz dzenia wentylacyjne wg DIN 1946-2 i 
6, które nale  do podstawowego 
wyposa enia budynków. 

Jest to zadanie projektowe. 
Zabezpieczenie wentylacji podstawowej 
(0,5/h) nie jest zadaniem okien. 

Uwzgl dniaj c szkody budowlane wskutek 
dzia ania wilgoci z pomieszczenia nale y
szczególnie w przypadku odnawiania w 
starym budownictwie, w których z regu y
brak systemów wentylacyjnych, nale y
pouczy  u ytkownika o konieczno ci
wietrzenia poprzez regularne otwieranie 
okien.

6.9. Odbiór

Po zako czeniu monta u i oczyszczeniu 
zamontowanych okien i drzwi nale y
wykona  ze zleceniodawc  odbiór 
wykonanej us ugi (VOB-B § 12) i 
potwierdzi  go pisemnie.  
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6.10. Recycling zdemontowanych okien

Przy wymianach w starym budownictwie 
nale y z regu y usun  stare okna. 

Je li chodzi przy tym o okna z tworzyw 
sztucznych, nale y podda  je 
recyclingowi.
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7. Podstawy fizyczno - budowlane

Okna i drzwi zamykaj  otwory w cianach 
budynku i musz  w cznie ze szczelin
monta ow  by  ich integraln  cz ci
sk adow .

Szczególnie w cianach zewn trznych 
musz  spe nia  podane obok zadania: 

 rozdzia  powietrza z zewn trz i z 
pomieszczenia 

 na wietlenie pomieszcze wiat em
dziennym

 sprawne funkcjonowanie przy otwieraniu 
i zamykaniu 

 napowietrzanie pomieszcze  przez 
otwarte okna i drzwi 

Oznacza to, e okna i drzwi w cznie ze szczelinami monta owymi w czasie ich 
zastosowania musz  w sposób trwa y sprosta  podanym w tabeli 6 dzia aniom

Tabela 6. Oddzia ywanie na okna, drzwi i szczeliny monta owe. 

Oddzia ywanie Norma

 Od strony zewn trznej

Zmiana temperatury, deszcz, 
wiatr, promieniowanie UV, 
ha as, obci enia
dynamiczne itd. 

DIN 18 055      DIN EN 1026 
DIN EN 1027   DIN 4109 
DIN EN 12211 DIN EN 513 

 Od strony pomieszczenia 
Wilgotne powietrze 
Temperatura powietrza w 
pomieszczeniu 

DIN 4108 

 Z budowli Zmiany d ugo ci, zmiany 
formy, ci ar w asny

DIN EN 107      DIN EN 514 

 Od u ytkowania
Si y ci gni cia, gi cia  

DIN EN 107       EN 12046-1,  
EN 12400 

 Z budowli 
Ruchy budowli 

DIN EN 18201   DIN 18202 
DIN 18203-1      DIN 18203-3 

Sytuacja fizyczno - budowlana wymaga 
przy monta u okien i wykonaniu szczelin 
monta owych przestrzegania podanych 
dalej zasad. 

7.1. Dzia anie wody i wilgoci

Woda jest obecna wsz dzie i  istnieje w 
normalnym zakresie temperatur – jako 
jedyna substancja -  we wszystkich trzech 
stanach skupienia (gazowym jako para 
wodna, p ynnym jako woda, sta ym jako 
nieg i lód) , co jest powodem wielu szkód 

w budynkach. Je li woda przedostanie si ,
czy to bezpo rednio np. wskutek opadów 

deszczu lub dyfuzji pary wodnej z wn trza
do ciany lub innych cz ci budynku i 
dojdzie tam do kondensacji, prowadzi to 
do szkód budowlanych. Uzewn trzniaj
si  one jako zawilgocenie, sp cznienie i 
skurcz, szkody mrozowe i/lub w wy szych 
stratach ciep a i  os abieniu wytrzyma o ci
mechanicznej. W po czeniu z tlenem 
atmosferycznym wyst puj  tak e szkody 
korozyjne. 

Na okna i szczeliny monta owe dzia aj  – 
deszcz oraz stosunkowo wysoka 
wilgotno  powietrza we wn trzu.
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7.1.1. Woda deszczowa

Ochrona od wody deszczowej musi
nast powa  po zewn trznej stronie
budynku. Musi zapobiega
przedostawaniu si  wody deszczowej  do 
pomieszcze  i szczelin monta owych.
Woda, która dostanie si  do ciany
budynku oraz szczelin monta owych musi 
by  odprowadzona na zewn trz a woda,
która dostanie si  do obszaru funkcyjnego 
musi by  odprowadzona w sposób
kontrolowany na zewn trz.

Uwaga: Beton licowy nie jest najcz ciej
przepuszczalny.

Po dany efekt osi ga si  najlepiej przy 
pomocy wielostopniowego uszczelnienia
(patrz rys. 27). 

7.1.2. Wilgotno  w pomieszczeniu

Budynki zbudowane w sposób tradycyjny
zawieraj  dosy  otworów lub 
nieszczelno ci, przez które wilgo  mo e
uj  z wn trza budynku na zewn trz.
Wspó czesne budynki natychmiast 
wskutek nowych wymaga  ustawowych
dotycz cych ochrony cieplnej i 
akustycznej s   „szczelne”.

Z powy szego wynika dla zastosowanego
wewn trz rozdzia u powietrza z 
pomieszczenia i z zewn trz:

musi on tworzy  pozbawiony luk 
szczelny system ca kowity przez okno -
szczeliny monta owe - cian  budynku
temperatura w pomieszczeniu musi
le e  powy ej temperatury punktu rosy

 musi by  wewn trz hermetyczny

Rozpatruj c zagadnienie wilgoci w 
pomieszczeniu nale y nie tylko uwzgl dni
uwalnian  w czasie gotowania i k pieli
par  wodn , ale tak e ilo  wilgoci 

wydychanej przez mieszka ców. W 
normalnych warunkach mieszkalnych
czteroosobowa rodzina odparowuje 
dziennie oko o 12 do 14 litrów wody. Ta
wilgo  musi zosta  odprowadzona przez 
kontrolowane wietrzenie.

Za wysoka wilgotno  powietrza we
wn trzu budynku nie jest jednak tylko 
ród em uszkodze  budynku, je li

kondensuje si  na zbyt zimnych cianach
lub w nich. Wp ywa ona tak e negatywnie
na klimat w pomieszczeniu. Zale no  t
przedstawia wykres pola komfortu 
Leusdena i Feymarka (Rys. 34). Oprócz 
temperatury powietrza w pomieszczeniu
oraz wzgl dnej wilgotno ci powietrza dla
komfortu miarodajne s  tak e temperatura 
powierzchni  otaczaj cych, która powinna 
le e  w zakresie 20-25ºC i doprowadzenie 
zimnego, wie ego  powietrza. 

Nieprzyjemnie wilgotno

Przyjemnie

Jeszcze przyjemnie

Nieprzyjemnie sucho

Temperatura w pomieszczeniu (
o
C)

Rys. 34. Pole komfortu wed ug Leusdena i 
Freymarka
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7.1.2.1. Wilgotno  powietrza

Zdolno przyjmowania wody przez 
powietrze jest ograniczona i zale na od 
temperatury. Je li  zostanie przekroczona
maksymalna mo liwa ilo  pary wodnej, 
stan nasycenia,  nadmierna ilo  pary 
wodnej wytr ci si  jako kondensat wodny. 

Ciep e powietrze mo e przyj  wi cej
wody ni  zimne. Przy 100%  wzgl dnej
wilgotno ci powietrza zostaje osi gni ty
punkt rosy. Je li ciep e powietrze och odzi
si  i wskutek tego wzro nie wzgl dna
wilgotno  powietrza, przy osi gni ciu
punktu rosy  nadmiar para wodnej ulegnie
kondensacji i osi dzie jako woda.

C
i

n
ie

n
ie

 (
P

a
) 

Temperatura (
o
C)

Rys. 35: Krzywa punktu rosy 

Klimat pomieszczenia Ri = 20ºC, wzgl dna wilgotno  powietrza 50% 
Istniej ce ci nienie pary 1169 Pa 
Ci nienie pary nasyconej 2338 Pa 
Temperatura punktu rosy z diagramu = 9,25 ºC 
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Tabela 7: Temperatura punktu rosy w zale no ci od temperatury i wilgotno ci wzgl dnej

Temperatura punktu rosy w ºC przy wzgl dnej wilgotno ci powietrza
Temp.

pow.
o
C

Nasycenie, przy wzgl dnej wilgotno ci
powietrza 100% wynosi np.: 

Tabela 8: Para wodna –nasycenie 

Jest ono przedstawiona na krzywych 
punktu rosy (rys. 35) lub w tabelach
(tabela 7) 

7.1.2.2. Przebieg izoterm

Izotermy s  to linie lub powierzchnie, na 
których panuje równa temperatura. Ruch
ciep a nast puje od wy szej temperatury 
do ni szej, tzn. od ciep ych obszarów w 

kierunku zimnych obszarów. Pr d
dyfuzyjny pary wodnej skierowany od 
wewn trz do zewn trz sch adza si
odpowiednio do spadku temperatury. W
wyniku tego sch odzeniem spada
nasycenie. Po osi gni ciu punkty rosy 
wytr ca si  nadmierna ilo  pary wodnej
jako woda. Idealna sytuacja jest wówczas,
kiedy punkt rosy jest osi gany najpierw na
powierzchni zewn trznej budynku. 

Temperatura (
o
C) Nasycenie (g/m

3
)

Aby unikn  szkód spowodowanych wod
kondensacyjn   norma DIN 4108-3 podaje
dla nie klimatyzowanych budynków
mieszkalnych i biurowych, na zimowy
okres roszenia nast puj ce uproszczone
za o enia dla oblicze :

Klimat zewn trzny: -10ºC, 80% wzgl dnej
wilgotno ci powietrza 
Klimat wewn trzny:  20ºC, 50% wzgl dnej
wilgotno ci powietrza 
Czas trwania: 60 dni 
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W tych warunkach osi gana jest
temperatura punktu rosy przy 9,3ºC. W 
praktyce oblicza si  przebieg izotermy
10ºC w pow oce zewn trznej. Zgodnie z 
tym ustala si  poziom monta u okna 
tak, by izoterma 10ºC nie przebiega a na 
powierzchni wewn trznej lub w 
pomieszczeniu.

Je li punkt rosy le y jednak w obr bie
pow oki zewn trznej lub na powierzchni
wewn trznej:

woda kondensacyjna musi mie
mo liwo  przenikania na zewn trz

 wzgl dnie musi by  odprowadzona w 
taki sposób, aby nie dosz o do
uszkodzenia budowli 

Pierwotnie jest to osi gane, je li poziom 
monta u le y:

 w przypadku ciany monolitycznej po
rodku ciany

w przypadku warstwowej budowy ciany
w obszarze ocieplenia.

Przyk adowe przebiegi izoterm dla
typowych sytuacji monta owych zawieraj
rysunki 36 do 39. 

Aby zmniejszy  ryzyko tworzenia si
ple ni, które istnieje ju  od wzgl dnej
wilgotno ci powietrza wynosz cej 80%,
nale y przestrzega  wg DIN 4108-2
temperatury powierzchni od strony

pomieszczenia si  12,6ºC (same okna 

s  wy czone z powy szego).

Oznacza to, e wspó czynnik temperatury

t Rsi  0,70 . Obowi zuje zasada: 

ei

esi
t
Rsi

Gdzie:

si = temperatura powierzchni od strony

pomieszczenia

i  = temperatura powietrza wewn trz = 

20ºC

e  = temperatura powietrza na zewn trz

Rys. 36: Wp yw pozycji monta u na przebieg izotermy 10ºC

Wewn trz Po rodku Na zewn trz

Woda kondensacyjna

Strona zewn trzna -5
o
C

Rys. 37: ciana betonowa z murem oraz 
wentylowan  stref  izolacyjn , okno z 
tworzywa sztucznego z obokniem w
obszarze strefy izolacji.

Strona wewn trzna +20
o
C
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Strona zewn trzna -5
o
C

Rys. 38: ciana betonowa
z systemem zespolonym
izolacji cieplnej, okno z 
tworzywa sztucznego 
monta  z przodu, styczne.

Strona wewn trzna +20
o
C

Strona zewn trzna -5
o
C

Rys. 39: ciana betonowa
z systemem zespolonym
izolacji cieplnej, okno z 
tworzywa sztucznego, 
monta  centralnie, izolacja 
o cie a.

Strona wewn trzna +20
o
C

7.1.2.3. Dyfuzja pary wodnej

W gazach, cieczach, nawet w cia ach
sta ych nast puje wyrównanie
koncentracji, które m.in. jest zale ne od 
temperatury, ró nicy ci nienia i 
koncentracji i jest nazywane dyfuzj .

Wy sze ci nienie cz ciowe pary wodnej 
jak i wy sza temperatura w pomieszczeniu
powoduj  dyfuzj  pary wodnej od strony 

pomieszczenia przez pow ok  budynku na 
zewn trz.

Ka dy materia   stawia specyficzny opór 
powstaj cemu przy tym strumieniowi pary 
wodnej, który jest oznaczany przez liczb
oporu dyfuzji pary wodnej µ. Im mniejsza
warto  µ, tym wi ksza ilo  pary wodnej 
mo e przenika  przez materia  (patrz tab.
9).
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Materia Opór dyfuzji pary 
wodnej µ 

Powietrze 1

Tynk cienny i sufitowy 6 – 10 

Tynk gipsowy i wapienny 4 – 10 

Beton normalny 60 – 100 

Beton  ceramiczny 2 – 10 

P yty gipsowo- kartonowe 4 – 10 

Mur z klinkieru 100

Mur z cegie  pe nych lub pustaków 10 – 16 

Obudowa cienna z klinkieru cienkowarstwowego 200

P yty korkowe 5 – 10 

Drewno 50

P yta wiórowa 10 – 50 

We na mineralna, zwi zana 1

Pianka poliestrowa 60 – 100 

Pianka  poliuretanowa (g sto  0,030 – 0,040 g/cm3) 60

Pianka z ywicy fenolowej (g sto  0,020 – 0,100 g/cm3) 50

Pasma bitumiczne dachowe i uszczelniaj ce, grubo  3,0 mm 10.000 – 80.000 

Pasmo bitumiczne z wk adk  z folii metalowej, grubo  2,2 mm paroszczelne 

Folia PCV 50.000

Folia polietylenowa 100.000

Folia aluminiowa (125 g/m2) paroszczelne 

Szk o paroszczelne 

Tabela 9:  Opór dyfuzyji pary wodnej µ materia ów budowlanych. Obszerne dane patrz DIN 
4108-4.

Warto  oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ 
jest liczb  porównawcz , która podaje o ile 
razy opór w warstwie materia u jest 
wi kszy ni  w warstwie powietrza o tej 
samej grubo ci. Warto  µ nale y
pomno y  przez grubo  warstwy d (m) i 
wówczas otrzymuje si  odpowiedni
grubo  warstwy powietrza   sd = µ x d (m) 

Z powy szego wynika: 

 od strony pomieszczenia nale y
stosowa  materia y o wysokiej warto ci 
oporu dyfuzyjnego pary wodnej 

 od strony zewn trznej materia y  o 
ni szej warto ci µ 
Aby para wodna, która wnikn a do 
wewn trz mog a przenikn  na 
zewn trz ca a pow oka budynku 
w cznie ze szczelinami 
monta owymi musi by  wewn trz
bardziej szczelna ni  na zewn trz. 

 woda, która przenikn a z zewn trz musi 
mie  mo liwo  odp ywu ponownie na 
zewn trz

 w przypadku wielowarstwowych 
zewn trznych elementów: 
- opór dyfuzyjny warstw cz ci 

budynku powinien zmniejsza  si
do zewn trz

- warto  izolacji cieplnej warstw 
budynku powinna wzrasta  na 
zewn trz

 nale y uwzgl dni  ca y system w cznie 
z drogami pobocznymi

7.2. Wp yw temperatury

Wszystkie materia y rozszerzaj  si  wraz z 
wzrostem temperatury lub skracaj  si
wraz z jej obni aniem. Oznacza to, e
okna stale zmieniaj  szeroko  i wysoko
zgodnie z ci gle zmieniaj c  si
temperatur .
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Zmiany d ugo  musz  by  przejmowane 
przez szczeliny i nale y je uwzgl dnia
przy szeroko ci doborze ich wielko ci.
Ponadto nale y tak e pami ta  o 
spowodowanych przez temperatur
ruchach innych materia ów i elementów. 

7.2.1. Wspó czynnik rozszerzalno ci
liniowej

Ruch termiczny jest cech  specyficzn
materia u i charakteryzuje go wspó czynnik
rozszerzalno ci liniowej t.

Materia Wspó czynnik rozszerzalno ci
liniowej t (10-6/K)

Zmiana d ugo ci
l (mm/mK)

Aluminium 24 0,024

Mied 16 0,016

elazo 12 0,012

Stal 12 0,012

Beton 12 0,012

Szk o 3 – 9 0,003 – 0,008

Drewno 3 – 6 0,003 – 0,009

PCV-U 70 0,07

Polietylen 200 0,20

Polipropylen 160 0,16

Tabela 10: Wspó czynnik rozszerzalno ci liniowej t wybranych materia ów w zakresie 
temperatur od 0ºC  - 100ºC. 

Z ró nicy temperatur T, d ugo ci
wyj ciowej l1 oraz wspó czynnika
rozszerzalno ci liniowej t mo na obliczy

oczekiwan  zmian  d ugo ci l:

Tll
t 1

Przy czym nale y uwzgl dni  kolor okien. 
W Niemczech bia e okna osi gaj
temperatur  powierzchni oko o 45ºC. Na
powierzchniach okien kolorowych
osi gane s  temperatury do 75ºC. 

W zamontowanych oknach rzeczywiste
zmiany d ugo ci s jednak mniejsze ni
wyra one przez specyficzny dla materia u

wspó czynnik rozszerzalno ci liniowej PVC-

U = 70 x 10-6/K. Pomiary mi dzy –20ºC 
oraz + 80ºC  na bia ym oknie o wielko ci
130 cm x 150 cm wykaza y  tylko
wspó czynnik rozszerzalno ci liniowej 

OKNA = 25 x 10-6/K) (patrz tabela 11).

Je li z przyczyn bezpiecze stwa  przy 
obliczeniu przyjmie si  60% wspó czynnika

PVC, tzn. nie 70 x 10-6/K lecz OKNA = 42 x 
10-6/K przy temperaturze 15 ºC  z ró nic

temperatur  30 ºC, dla zamontowanych
okien w tabeli 11 wynikaj  obok warto ci
teoretycznych podane rzeczywiste zmiany 
d ugo ci.

Tabela 11 

Szeroko  okna 
(cm)

Zmiana d ugo ci  l (mm) przy  30ºC 

PVC-U = 70 x 10-6/K OKNA = 42 x 10-6/K

150 ±3,15 ±1,9

250 ±5,25 ±3,2

350 ±7,35 ±4,4

450 ±9,45 ±5,7
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Przedstawiaj c powy sze w sposób 
uproszczony nale y przy projektowaniu 
szczelin monta owych, dla bia ych oknien 
z PCV uwzgl dni  na 1 m szeroko ci okna 

zmian  d ugo ci  wynosz c   1,25 mm. 
W przypadku okien o kolorowych 
powierzchniach ta warto  ulega 
podwojeniu, poniewa  latem ró nica

temperatur powierzchni osi ga T = 60ºC 
zamiast 30ºC. 

Z powodu niewielkiej przewodno ci 
cieplnej profili PCV-U nale y w przypadku 
okien o kolorowych powierzchniach oprócz 
zmiany d ugo ci poziomu okna uwzgl dni
tak e ugi cia w kierunku pionowym.

7.3. Ochrona termiczna 

Ochronie termicznej w wysokim 
budownictwie (patrz DIN 4108 i 
rozporz dzenie o oszcz dno ci energii)  
ustawodawca w Niemczech nadaje 
najwy szy priorytet obok oszcz dno ci
energii i stawia w tych punktach stale 
wzrastaj ce wymagania w stosunku do 
budowli. Przy ca ej orientacji na 
oszcz dno  energii nie nale y jednak 
zapomina  o komforcie klimatycznym w 
pomieszczeniu. 

rodki ochrony termicznej powinny: 

 zmniejszy  straty cieplne 
 zapobiec przegrzaniu letniemu 
 unika  wych odzenia w zimie 
 zapobiega  kondensacji ale tak e, o 
czym si  najcz ciej zapomina: 

 zapewni  odpowiedni komfort 

Obie ustawy reguluj ce wymagaj :

„Szczeliny w zewn trznej pow oce
budynku nale y uszczelni
hermetycznie w sposób trwa y zgodnie 
ze stanem techniki.” 

DIN 4108 zawiera wszystkie wska niki
cieplne i dotycz ce wilgoci, techniki 
obliczeniowe jak i wymagania i wskazówki 
dotycz ce planowania i wykonawstwa. 

7.3.1. Przewodno  cieplna

Aby sprosta  tym wymaganiom 
miarodajn  cech  jest przewodno
cieplna materia ów budowlanych. Wskutek 
przewodzenia ciep a przez materia y
ciep o jest transportowane od cz stki do 
cz stki. Jest ono scharakteryzowane przez 

przewodno  ciepln . Podaje ona, jaka 
ilo  ciep a w czasie jednej sekundy jest 
transportowana mi dzy dwoma 
równoleg ymi równymi powierzchniami  
1m2  przez warstw  materia u o grubo ci
1m przy ró nicy temperatury 1K 

Przewodno  cieplna nie jest jednak 
wielko ci  sta a, zale y od: 
 temperatury 
 zawarto ci wilgoci 
 g sto
 wielko , rodzaj i rozmieszczenie porów 
 ci nienie gazowe w porach 
 rodzaj gazu w porach 

Mimo tego przewodno  cieplna ,
najcz ciej obliczona przy 20ºC podaje 
wa ne wskazówki do wyboru materia ów
budowlanych odpowiednich w danym 
przypadku (Tabela 12). 
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Materia G sto  (g/cm3) Przewodno  cieplna 
(W/mK)

Aluminium 2,7 220

elazo 7,86 50

Stal 7,84 50

Mied 8,9 380

Beton normalny 2,4 2,1

Gazobeton 0,5 0,22

Pe na ceg a 1,5-1,8 0,5-0,83

elbet 2,4 2,3

Karton-gips 0,42

Granit 2,8 2,9

Pustaki 30 cm 0,53-1,28 0,42-0,58

Drewno wierkowe 0,6 0,13

Szk o 2,5 0,8

P ytki 2,0 0,58

PCV-U 1,4 0,14

Polietylen 0,96 0,33-0,50

Polipropylen 0,81 0,24

Korek 0,25 0,036-0,045

Wata  z w óknem szklanym 0,015-0,10 0,04-0,037

Pianka polistyrolowa 0,012-0,035 0,037-0,044

Pianka poliuretonowa 0,03-0,035 0,029-0,035

Woda 1 0,60

Powietrze 0,0012 0,025

Para wodna 0,0025 0,031

Dwutlenek w gla (CO2) 0,0019 0,014

Tabela 12: Przewodno  cieplna niektórych materia ów budowlanych w zakresie temperatur 
mi dzy 0ºC a 100ºC (dalsze obszerne dane patrz DIN 4108-4). 

7.3.2. Mostki cieplne

Mostki cieplne powstaj  przez materia y
budowlane, których przewodno  cieplna 

 jest wi ksza ni  materia ów otaczaj cych 
je. Prowadz  one do przeniesienia  
przebiegu izoterm i tym samym do 
przeniesienia punktu rosy. Oznacza to np.: 
nie stosowa  metalowych klocków 
no nych!

Powstanie mostków cieplnych ma wp yw
na przebieg temperatury na pow oce
zewn trznej i tworzenie wody 
kondensacyjnej na wewn trznej
powierzchni cz ci budowlanych. 
Oczekiwane temperatury powierzchni i 

straty ciep a w czasie transmisji mo na 
obliczy  przy pomocy równania 
przewodzenia ciep a oraz metody 
elementów  sko czonych. Je li
wspó czynnik temperatury tRSi  opadnie do 
warto ci poni ej 0,7 i temperatura 
powierzchni od strony pomieszczenia 
poni ej 12,6 ºC konieczne s  budowlane 
rodki do zneutralizowania mostków 

cieplnych.

Dzisiaj mo na  obliczy  przy pomocy 
odpowiednich programów rachunkowych 
izotermy dla najró niejszych sytuacji 

monta owych (patrz 7.1.2.2.).
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7.4. Ochrona akustyczna

Wymagania wobec „Ochrony akustycznej 
w budownictwie” s  okre lane przez DIN 
4109 oraz „Izolacja akustyczna okien i ich 
dodatkowych urz dze ” przez wytyczn
VDI 2719. Oba  rozporz dzenie nie s
identyczne. 

W zale no ci od wykorzystania i po o enia 
budynku nale y uwzgl dni  specjalne 
wymagania odno nie ochrony akustycznej 
przy produkcji i monta u okien. 

W przypadku okien miarodajna jest 
izolacja akustyczna powietrzna podczas 
gdy pobudzenie przez d wi k materia owy
okna z pewno ci  rzadziej odgrywa rol

7.4.1. D wi k  szczelinowy

Oba rozporz dzenia wskazuj  tak e na 
znaczenie uszczelniania szczelin w celu 
ochrony akustycznej, które jest 
realizowany przez wprowadzenie 
wyt umienia d wi ku.

Poprzez ca kowite wype nienie szczelin 
odpowiednimi materia ami izolacyjnymi 
(patrz punkt 5.3. izolacja) poprawia si
oprócz izolacji akustycznej tak e izolacja 
cieplna.

Wa ne jest hermetyczne zamkni cie
szczelin, poniewa  ju  niewielka rysa w 
znacznie pogarsza ochron  akustyczn .

7.5. Obci enia mechaniczne

Okna podlegaj  w czasie u ytkowania
obci eniom mechanicznym wynikaj cym 
z:

 obci enia wiatrem 
 wagi w asnej
 u ytkowania
 komunikacji 
 warunków budowlanych 

Wszystkie si y dzia aj ce na okno musz
by  przenoszone bezpiecznie do budowli. 
Aby to osi gn , nale y przestrzega
nast puj cych punktów: 

 musz  by  zamocowane mechanicznie  
 po czenie z budynkiem nie mo e by
sztywne 

 nale y przestrzega  minimalnych 
odst pów mocowania 

 ci ar w asny nale y odprowadzi  przez 
klocki no ne 

Szczególnie nale y uwzgl dni :

 nie jest dozwolone mocowanie 
wy cznie przy pomocy pianek 
monta owych 

 ruchy budowli nie mog  prowadzi  do 
obci e  i zakleszczenia okien, 
poniewa

 okna nie s  no nymi cz ciami budowli. 


