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Wytyczne montażu lekkiej ściany osłonowej MC-Wall 
 
Definicja ściany osłonowej MC-Wall 

Lekka ściany osłonowa aluminiowo-szklana o konstrukcji słupowo – ryglowej. 
Stosowana jako zewnętrzna osłona budynku przed czynnikami atmosferycznymi. 
Masa zawiera się zazwyczaj w przedziale 50 – 150 kg/m2. Nie przenosi obciążeń 
działających w płaszczyźnie ściany, za wyjątkiem ciężaru własnego - nie uczestniczy 
w przekazywaniu obciążeń przez elementy konstrukcyjne budynku, ale jest do nich 
mocowana. 

1. Ogólne zasady montażu: 
Montaż słupów i rygli wykonuje się nakładkowo - montując rygiel częściowo 

wysunięty przed profil słupa (rygiel jest podfrezowany). Takie mocowanie umożliwia 
odprowadzanie z rygla do słupa nagromadzonej wody, bez przerywania komory 
drenażowej profilu słupa. Uszczelnienie kanałów drenażowych jest realizowane za 
pomocą uszczelek EPDM, które zapewniają szczelność zarówno na słupie jak i ryglu 
bez użycia dodatkowo silikonu. Rygle są mocowane do słupa za pomocą wkrętów ze 
stali nierdzewnej i/lub łączników aluminiowych i/lub łączników ze stali nierdzewnej 
(tzw. szpilek). 

Różnica w poziomach rygiel - słup jest kompensowana przez użycie uszczelek  
o różnych grubościach. Uszczelki podszybowe słupa i rygla tworzą jedną 
płaszczyznę przylegania. 
 

2. Mocowanie do konstrukcji budynku 
Ustalenie schematu statycznego, rozplanowanie zakotwienia, położenie 

konstrukcji aluminiowej względem elementów konstrukcyjnych budynku, jest bardzo 
ważne mając na względzie zapewnienie odpowiedniej infiltracji powietrza, 
szczelności na wodę opadową, izolacyjności termicznej i akustycznej lekkiej ściany 
osłonowej MC-Wall 
 

Ściana osłonowa jest mocowana do konstrukcji budynku przy pomocy podpór. 
Ilość, rozmieszczenie i rodzaj podpór należy tak dobrać, aby siły działające na ścianę 
osłonową były przenoszone na konstrukcję nośną budynku. 

Siłami tymi mogą być: obciążenie wywołane działaniem wiatru (parcie i ssanie), 
obciążenie ciężarem własnym, obciążenie wypełnieniem, obciążenia dodatkowe od 
osłon przeciwsłonecznych, urządzeń klimatyzacyjnych, pomostów dla służb 
technicznych itp. 

Podpory nie mogą pod żadnym warunkiem przenosić na ścianę osłonową 
obciążeń z konstrukcji budynku. Podpory lub inne mocowania muszą być 
rozmieszczone w taki sposób, aby konstrukcja nie była obciążana dodatkowo 
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obciążeniami pochodzącymi z otaczających konstrukcji, lub żeby nie uległa 
deformacji. 

Należy uwzględnić zmiany długości profili będące rezultatem zmian temperatury  
i zapewnić ich kompensację. 

Dopuszczalne tolerancje pracy konstrukcji budynku muszą być kompensowane 
przez samą konstrukcję aluminiową i kompensację na podporach bez pogorszenia 
szczelności na wodę opadową i infiltrację powietrza. Mocowanie konstrukcji musi 
zapewnić możliwość regulacji dla właściwego ustawienia podczas montażu. 
Mocowania w żadnym wypadku nie mogą utrudniać działania ruchomych części  
i okuć. Ruchy wynikające z pracy konstrukcji ściany osłonowej nie mogą wywoływać 
dźwięków spowodowanych niewłaściwym mocowaniem. 

Wszystkie podpory, jeśli nie są z aluminium lub stali nierdzewnej powinny być 
odpowiednio zabezpieczone antykorozyjnie i nie mogą być agresywne dla aluminium. 

Wsporniki (okucia słupów) mocowane są do elementów konstrukcyjnych budynku 
(stropy, podciągi, fundamenty) za pomocą śrub rozporowych, wklejanych, bądź 
innych elementów odpowiednich dla danego rodzaju konstrukcji. 

Wsporniki posiadają otwory podłużne umożliwiające dokładne ustawienie słupów 
względem siebie i konstrukcji nośnej. 
 

Tolerancje muszą być ograniczone do absolutnego minimum (maks. różnica to  
1 lub 2 mm w porównaniu z wymiarem nominalnym). 

Konstrukcja nośna ściany osłonowej nie może wywierać dynamicznych ani 
statycznych obciążeń na szyby. Maksymalne ugięcie od obciążeń wiatrowych nie 
może przekroczyć 1/300 rozstawu pomiędzy podporami profilu i nie może być 
większe niż 15mm. 

Maksymalne ugięcie poprzeczki od ciężaru wypełnienia wynosi 3mm. 
 

Dachy i ściany pochyle 
Na dachach i pochyłych ścianach kurtynowych zawsze należy stosować 

aluminiowe taśmy butylowe jako dodatkowe uszczelnienie. Taśmy należy montować 
w temperaturze +5°C do +40°C. Powierzchnia, do której klejona jest taśma musi być 
sucha i czysta. W przypadku pochylonych ścian kurtynowych obowiązkowo należy 
stosować szkło bezpieczne (wg zaleceń dostawcy szkła). Minimalny kąt spadku 
powierzchni dachowej powinien być większy od 5°. 
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3. Uszczelki 
Wszystkie uszczelki produkowane są z odpornego na starzenie i na działanie 

czynników atmosferycznych kauczuku syntetycznego EPDM. Uszczelki powinny być 
mocowane w konstrukcji bardzo starannie, ponieważ ich poprawna praca zapewnia 
szczelność konstrukcji. 

Uszczelki montuje się we właściwych rowkach profili. Uszczelki powinny być cięte 
z małym naddatkiem (ok. 10 mm na 1 metr) tak, aby można było skompensować ich 
wydłużanie i kurczenie. 

Klejenie (uszczelnienie): miejsce łączenia należy kleić za pomocą kleju 
wulkanizacyjnego (Unionzement, symbol ACMX09830). Klej po zwulkanizowaniu 
pozostaje elastyczny i dzięki temu uszczelka jest właściwie połączona w narożach. 

 
Zasadnicze wymagania dla szklenia w tym systemie: 

- wewnętrzna uszczelka musi zapewniać szczelność na infiltrację powietrza; 
- zewnętrzna uszczelka musi zminimalizować przedostawanie się wody opadowej do 
komory szklenia zaś uszczelki powinny zachodzić na siebie w narożach w celu 
uniknięcia nieszczelności; 
- zachodzenie szyby za profile aluminiowe w ścianie osłonowej powinno wynosić  
15 mm. 
 

4. Odprowadzenie wody i dekompresja  
W przypadku wykonywania drenaży lub dekompresji należy zwracać szczególna 

uwagę na ewentualną wodę, która przedostanie się do wnętrza konstrukcji – musi 
ona być w sposób kontrolowany wyprowadzana na zewnątrz, czego zasadniczym 
warunkiem jest to, aby ciśnienie w komorach profili było takie same jak zewnętrzne 
ciśnienie atmosferyczne. 
Każdy rygiel musi posiadać otwory drenażowe: 
- 1 na środku rygla w przypadku długość rygla jest mniejsza niż 1000mm. 
- 2 otwory w przypadku, gdy długość rygla przekracza 1000mm maks. odległość 
pomiędzy otworami nie może być większa niż 500mm, odległość od naroży 100mm. 
- Minimalna powierzchnia otworu drenażowego wynosi 50 mm2,  
- Otwory drenażowe zawsze muszą być usytuowane w najniższym punkcie komory 
 
- Dla okien otwory drenażowe powinny być rozmieszczone maksimum 250 mm od 
naroży. 
- Dla okien o szerokości poniżej 1000 mm konieczne jest wykonanie minimum  
2 otworów drenażowych 
- Dla okien o szerokości do 1500 mm konieczne jest wykonanie 3 otworów 
drenażowych. 
- Dodatkowy otwór drenażowy powinien być wykonywany co każde 500 mm. 
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- W górnej części skrzydła, po jego obu stronach należy wykonać po 1 otworze 
dekompresyjnym o średnicy min. 5mm. Wykonanie otworów dekompresyjnych 
zapewnia równomierny rozkład ciśnienia w komorze mocowania szkła 
 

System MC-Wall został zaprojektowany tak, aby możliwe było szklenie za 
pomocą uszczelek z EPDM. Zastosowany tu system szklenia jest tzw. systemem 
wyrównanego ciśnienia. 

Umożliwia to odprowadzenie wody opadowej, która dostała się do wnętrza 
konstrukcji. Woda, która dostaje się komory profili musi być w sposób kontrolowany 
odprowadzana poprzez komory słupów lub otwory drenażowe wykonane w listwach 
dociskowych i maskujących rygli. Woda, która znajdzie się w kanałach drenażowych 
słupów odprowadzana jest na zewnątrz poprzez specjalne elementy odprowadzające 
wodę (ACMC640). Możliwa też jest specjalna obróbka dolna słupa – podcięcie tylnej 
ściany i wprowadzenie obróbki blacharskiej wraz z fartuchem EPDM. 
 

5. Mocowanie szyb 
Szyby nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z aluminium tylko poprzez 

uszczelki i podpórki pod szkło. W przypadku szyb zespolonych obie tafle szkła 
muszą być równo podparte. Podkładki pod szyby ułożone na podpórkach powinny 
przenosić ciężar szkła na profile a ich odległość od naroży powinna wynosić 0.25 do 
0.1 szerokości szyby (co najmniej 100mm), gdzie punktem odniesienia jest środek 
podkładki aluminiowej. 

Listwy dociskowe są montowane po zainstalowaniu szyb. W celu zapewnienia 
właściwej szczelności są one przykręcane wkrętami ze stali nierdzewnej (φ 6.3mm) 
do specjalnie ukształtowanych rowków na profilach słupów i rygli. Pomiędzy listwą 
dociskową a profilem nośnym (słupem i ryglem) w fasadach izolowanych termicznie 
niezbędny jest systemowy profil izolatora wykonywany z PVC 
 

Niezbędne jest wykonanie obliczeń wytrzymałościowych dla każdej 
konstrukcji. Dla ułatwienia, w rozdziale E katalogu znajdują się tabele i wykresy 
graficzne dotyczące schematów statycznych oraz wymaganych momentów 
bezwładności. 

Każda konstrukcja aluminiowa o wysokości powyżej 25m musi być uziemiona. 
W przypadku podziału profili fasadowych w poziomie słupy należy łączyć za pomocą 
profili dylatacyjnych (profili łączników słupów). W celu zapewniania ciągłości kanału 
drenażowego stosowane są specjalne wkładki ACMC014 (wklejane do słupa na 
silikon) 
 

Rozwiązanie połączenia lekkiej ściany osłonowej z konstrukcją budynku 
zależy od wielu czynników. Przykładowe przekroje pokazują rysunki ze stron 155-157 
katalogu MC-Wall. 
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Podczas obróbki profili aluminiowych należy zwrócić uwagę na: 
- prawidłowe ustawienie i zamocowanie profila podczas obróbki 
-  prawidłowe cięcie, wykrawanie lub wiercenie. 
-  zabezpieczenie obrobionych powierzchni poprzez usunięcie zadziorów  
- oczyszczenie powierzchni cięcia i komory profilu z opiłków powstałych podczas 
cięcia; 
- odtłuszczenie 
- w razie potrzeby zabezpieczenie antykorozyjne 
 
 
Wytyczne montażu: 
Montaż słupów należy rozpocząć od elementu najniżej położonego. Zakotwienie jako 
pierwszej podpory przesuwnej umożliwia nam korektę położenia słupa w płaszczyźnie 
pionowej (góra, dół) względem poziomu stropów. Po „wypionowaniu” słupa w dwóch 
kierunkach (prostopadle i równolegle do fasady) możemy przystąpić do zakotwienia 
na pozostałych dwóch podporach. Stabilizację słupa w kierunku poziomym na 
podporze stałej można wykonać stosując dodatkową śrubę M10 w pionowej 
„fasolce”. Mocując rygle do ustawionego słupa określamy z dużą dokładnością 
położenie kolejnego pionu na tym samym poziomie (w obrębie jednego segmentu). 
Przystępując do montażu wyżej położonego elementu należy pamiętać o zachowaniu 
5mm dylatacji pomiędzy słupami. Zastosowanie podkładki tworzywowej o gr. 5mm 
na czas ustawienia kolejnego elementu pomoże nam zachować tą wartość, która jest 
niezbędna do prawidłowej pracy konstrukcji.  
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