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Wytyczne monta u

Niejednokrotnie przy monta u okien zapomina si  o tym, e powinno ono stanowi  jednolity i trwa y system ze cian  budynku. Przy 
s abych, niedostatecznie trwa ych zespoleniach okna z murem, z cze ulega rozszczepieniu i nast puje przyspieszona jego degradacja; 
m.in. wnika w nie wilgo  od wewn trz, a od zewn trz woda opadowa i zimne powietrze. Sztywne pianki poliuretanowe lub pianki niedbale 
stosowane, brak zabezpieczenia przed penetracj  wilgoci wewn trznej i wody opadowej z zewn trz, niedostateczna liczba kotew (dybli) 

cz cych mechanicznie okno z murem lub nawet ich brak, zwyk e paski blachy lub nawet gwo dzie zamiast czników systemowych, 
zbyt du e (lub za ma e) luzy obwodowe czy niedro ne odwodnienia bardzo niekorzystnie wp ywaj  na jako  i trwa o  okna. je li
po czenie okno- ciana wykonane jest nieprawid owo to jego degradacja rozpoczyna si  ju  w momencie wbudowania okna. 

Mo na przyj , e w Polsce funkcjonuje kontrola jako ci wyrobów w zak adach produkuj cych stolark  i lusark . Jednak przyzna
trzeba, e brak jest uregulowanego nadzoru nad jako ci  monta u tych wyrobów. 

Podstaw  dla poprawnego wbudowania okien stanowi sporz dzenie szczegó owego opisu sytuacji na miejscu wykonania zlecenia. 
Poza pomiarem otworów okiennych i doborem odpowiedniego zestawu nowych wyrobów, przede wszystkim niezb dne jest zapoznanie 
si  z typem cian, w które maj  by  one wbudowane.

Wbudowanie okien musi by  poprzedzone sporz dzeniem dok adnej inwentaryzacji stanu obiektu, w którym maj  by
przeprowadzone prace.  

W celu wyeliminowania usterek w szczelinach po cze  o cie nicy konstrukcji z murem ciany, nale y dok adnie zaprojektowa  to 
rozwi zanie i zapewni  w a ciwe jego wykonanie. S  to miejsca bardzo wra liwe na wp yw ró nych zewn trznych i wewn trznych 
czynników, dlatego te  ewentualne improwizacje wykonawcze mog  prowadzi  jedynie do wyst pienia usterek. 

Projekt sposobu wbudowania okien musi uwzgl dnia  zjawiska i si y oddzia uj ce na cian  oraz okno w okresie u ytkowania
budynku, to jest: 

- wp yw zmian temperatur zewn trznych w ci gu roku, 
- odkszta ce  i ruchów poszczególnych elementów konstrukcji budynku, 
- wp yw gwa townych opadów atmosferycznych, 
- wp yw nag ych uderze  wiatru, 
- oddzia ywanie mrozów, upa ów,
- promieniowanie UV  
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Dla wyt umaczenia teoretycznej strony tego zagadnienia w strefie 
po czenia okna z budynkiem mo na wydzieli  nast puj ce obszary:
p aszczyzna pierwsza (1) - granica pomi dzy klimatem wewn trznym i 

zewn trznym; musi by  wyodr bniona wzd u  ca ej powierzchni ciany
zewn trznej i nie mo e by  przerwana; jej temperatura musi by  wy sza od 
temperatury punktu rosy pomieszczenia; konstrukcja musi by  szczelna od 
strony wn trza.

p aszczyzna druga (2) - p aszczyzna zabezpieczaj ca przed wp ywami 
atmosferycznymi musi w du ej mierze przeciwdzia a  wnikaniu wody opadowej 
do wn trza i w sposób kontrolowany odprowadza  na zewn trz t  jej ilo ,
która przedosta a si  do rodka; równocze nie musi umo liwia  odprowa-
dzenie wilgoci z obszaru funkcyjnego na zewn trz. 

obszar funkcyjny (3) - w tym obszarze musz  by  zapewniona 
odpowiednia izolacyjno  cieplna i akustyczna, odporno  na przenikanie 
wody, odpowiednia szczelno  na przenikanie powietrza; obszar ten musi 
„pozosta  suchy” i odizolowany od mikroklimatu wn trza

Zatem prawid owe i skuteczne wbudowanie okna czy drzwi wymaga, by 
uszczelnienie przestrzeni mi dzy o cie nic  a otworem w cianie sk ada o si  z 
trzech warstw. 
Izolacja zewn trzna chroni przed opadami deszczu. Musi ona by  jednak 
przepuszczalna dla wilgoci. Warstw  t  stanowi  ta my (folie) dylatacyjne 
paroprzepuszczalne lub rozpr ne ta my poliuretanowe, które przepuszczaj
par  wodn . Materia y to elastyczne membrany wysoko paroprzepuszczalne, 
zazwyczaj po obu stronach pokryta w óknin  poliestrow . Na kraw dzi jest 
zazwyczaj zainstalowana ta ma samoprzylepna, s u ca do przyklejania ta my 
do okna lub drzwi. 

Izolacj  wewn trz budynku tworz  ta my dylatacyjne paroszczelne b d
silikon neutralny. Zadaniem tej izolacji jest nie przepuszczanie powietrza i pary 
wodnej. Zazwyczaj jedna strona pokryta w óknin  poliestrow . Druga strona 
jest na ca ej szeroko ci pokryta warstw  samoprzylepnej masy butylowej, 
s u cej do przyklejania ta my do muru. Do czenia ta m dylatacyjnych przy 
monta u s u y wst ga masy butylowej. 

Warstw rodkow  stanowi piana poliuretanowa, która po czeniu zapewnia 
wymagan  izolacyjno  ciepln  i akustyczn .

Podzia  strefy po czenia okna ze cian
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Przyk ady osadzania okien aluminiowych w ró nych typach cian

W cianie jednowarstwowej najlepiej umie ci  okno w 
po owie grubo ci. Wynika to z rozk adu temperatur w 
przegrodzie. ciany takie s  najcz ciej wykonane z 
pustaków ceramicznych lub bloczków gazobetonowych, 
które dzi ki swoim parametrom cieplnym umo liwiaj
wykonanie ciany bez dodatkowej izolacji cieplnej. 
Mocowanie takiego okna mo e si  odby  w dwojaki 
sposób: za pomoc  kotew lub ko ków. Pierwszy sposób 
polega na zastosowaniu specjalnych kotew, które 
przymocowuje si  do profilu okna, a nast pnie przykr ca
si  do o cie y. Ten rodzaj mocowania stosujemy, gdy 
mamy do czynienia z oknem sta ym, gdy okno znajduje si
blisko kraw dzi otworu lub gdy nie chcemy nawierca
o cie nicy okna. Drugi sposób mocowania polega na 
bezpo rednim przymocowaniu profilu okna za pomoc
ko ka rozporowego do o cie y. Rodzaj ko ków, jakich 
nale y u y  zale y od rodzaju muru. Natomiast liczb
punktów mocowa  na metr bie cy obwodu okna powinien 
okre li  producent (jest to zale ne od wielko ci okna oraz 
wytrzyma o ci jego profilu). Liczba ta nie jest znaczna, 
poniewa  g ówn  rol  mocuj c , a zarazem uszczelniaj c
okno pe ni pianka monta owa wtryskiwana pomi dzy profile 
a o cie e.
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ciana dwuwarstwowa sk ada si  z wewn trznej warstwy 
konstrukcyjnej i zewn trznej izolacji termicznej (wykonanej ze styropianu 
lub we ny mineralnej) pokrytej cienkowarstwowym tynkiem mineralnym. 

ciana dwuwarstwowa sk ada si  z wewn trznej warstwy konstrukcyjnej i 
zewn trznej izolacji termicznej (wykonanej ze styropianu lub we ny
mineralnej) pokrytej cienkowarstwowym tynkiem mineralnym. W praktyce 
najcz ciej okno licuje si  z zewn trzn  kraw dzi  muru. W tym 
przypadku warstwa izolacji zachodzi na profile okienne wzd u  obwodu 
okna. Mocowanie okna powinno si  odbywa  za pomoc  kotew, poniewa
u ycie ko ków rozporowych za blisko kraw dzi ciany spowodowa oby jej 
od upanie. W tym rozwi zaniu parapet zewn trzny jest bardzo w ski 
(niewiele szerszy od warstwy izolacji termicznej, która z regu y nie 
przekracza 10 cm) i jest mocowany tylko do okna. Trzeba pami ta , e na 
styku profilu okna z tynkami powinno pojawi  si  wype nienie z 
elastycznego materia u uszczelniaj cego, np. silikonu.  

Je eli ze wzgl dów architektonicznych czy te  monta owych okno 
zostanie cofni te w g b otworu okiennego, to nale y wywin  izolacj
ciepln  tak, aby styka a si  z profilami okiennymi. Grubo  izolacji 
powinna by  taka sama, jak dla ca ej ciany, aby nie pogarsza
parametrów termicznych budynku. W przypadku stosowania okien 
wykonanych standardowo, izolacja mo e zas oni  znaczn  cz
o cie nicy, a nawet ramiaka. Prawid owe osadzenie okna wymaga 
zastosowania dodatkowych profili poszerzaj cych wokó  okna. U ycie 
takich profili zwi ksza koszt okna, dlatego te  w praktyce stosuje si
cie sz  warstw  izolacji (z regu y nie przekraczaj c  3 cm grubo ci), która 
zaw a wiat o otworu w mniej widoczny sposób. Przy takich 
rozwi zaniach najcz ciej zapomina si  o zachowaniu ci g o ci izolacji 
cieplnej pod parapetem. Najprostszym rozwi zaniem jest wype nienie 
przestrzeni pod parapetem piank  monta ow  w trakcie jego zak adania. 

Mocowanie okien w warstwie izolacji, a nawet wysuwanie okna poza 
lico ocieplania wyst puje w cianach wyko czonych panelami 
os onowymi (p yty kamienne, laminowane itp.). Okno, które nie ma wtedy 
bezpo redniego oparcia na murze, musi by  do niego mocowane za 
pomoc  kotew. Liczba kotew na metr bie cy wynika z no no ci profilu 
o cie nicowego. styk ciany i okna nale y zabezpieczy  przed wnikaniem 
wody, stosuj c fartuch uszczelniaj cy np. wykonuj c membran  z EPDM
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W cianie trójwarstwowej okno powinno zosta  zamontowane 
w p aszczy nie ocieplenia. Taka ciana najcz ciej sk ada si  z 
warstwy konstrukcyjnej (gr. 24-29 cm), izolacji termicznej (gr. 8-
12 cm), szczeliny wentylacyjnej oraz ciany licowej (gr. 6-12 cm), 
najcz ciej wykonanej z ceg y klinkierowej. Okno w takiej cianie 
powinno by  osadzone w linii izolacji termicznej. Najwi ksz
uci liwo ci  w osadzeniu okna jest to, e ciany licowe zosta y
wykonane wcze niej i uszczelnienie okna z zewn trz jest 
niemo liwe. Aby u atwi  osadzenie okna w takiej cianie, 
murarze najcz ciej cz  ze sob  warstwy wewn trzne oraz 
zewn trzne ciany w miejscu otworu okiennego. U atwia to 
osadzanie okna, ale pogarsza komfort cieplny budynku (wokó
otworu okiennego wyst puje mostek cieplny). Monta  okna 
wysuni tego poza kraw d  warstwy konstrukcyjnej i 
przylegaj cego do wewn trznej kraw dzi ciany licowej wygl da
podobnie jak w przypadku cian dwuwarstwowych. Fartuch 
uszczelniaj cy mocowany jest do o cie y ze wzgl du na 
wyko czon cian  licow  i mo liwo  dost pu do zak adanych 
elementów jedynie od wewn trz. Wprowadzamy dodatkowo 
obróbk  w górnej poziomej kraw dzi okna (mo e by  wykonana 
z takiego samego materia u jak fartuch). Nale y pami ta  o 
dok adnym uszczelnieniu styku okna ze cian  licow
uszczelniaczem silikonowym lub akrylowym (mo na go 
pomalowa ) na kraw dziach pionowych oraz dolnej poziomej 
otworu okiennego.
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Etapy monta u lusarki otworowej: 
1. Zamocowanie izolazji zewn trznej

a) glif prosty – w tym przypadku (beton, mur z tynkiem) izolacj  zewn trzn  stanowi paroprzepuszczalna ta ma lub folia elastyczna, 
zwykle wykonana w wersji samoprzylepnej. Najdogodniej jest przyklei  j  obwodowo do licowej powierzchni o cie nicy.

b) w garek - w o cie u z w garkiem funkcj  tej izolacji paroprzepuszczalnej spe ni poliuretanowa ta ma rozpr na, wsuni ta mi dzy 
o cie nic  a przylgow  powierzchni  w garka.

2. Umieszczenie w otworze
Po umieszczeniu w otworze okiennym, ustala si  po o enie konstrukcji (poziomnica, kliny drewniane) i mocuje kotwami .

3. Przyklejenie ta my do powierzchni otworu, najlepiej – dociskaj c wa kiem. Nale y to zrobi  tak, eby mi dzy o cie nic  a glifem 
utworzy a si  lu na fa da.

4. Przyklejenie ta my paroizolacyjnej do wewn trznej obwodowej powierzchni o cie nicy. Dobre przyleganie zapewnimy dociskaj c j
szpachl  wsuni t  w szczelin  mi dzy o cie nic  a glifem. To jednak wymaga si gni cia ta m  do powierzchni trudno na tym etapie 
dost pnej. Warto wi c tak e t  ta m  przyklei  przed umieszczeniem o cie nicy w o cie u, cho  to niew tpliwie utrudnia jej 
przemieszczanie.

5. Wprowadzenie w woln  przestrze  jadnosk adnikowej, niskopr nej piany poliuretanowej. U ycie niew a ciwej pianki - to jeden z 
cz stych b dów pope nianych przy monta u okien. 

6. Odci cie nadmiaru piany po ustaniu spieniania, si gaj c nieco w g b - tak, eby paroizolacja wg bi a si  w piank .
Ta sz  alternatyw  i wystarczaj co skutecznym sposobem na wyko czenie uk adu uszczelniaj cego od wewn trz jest przykrycie z cza
silikonem, pod którym uk ada si  sznur ze spienionego polietylenu - zgodnie z ogólnymi zasadami formowania spoin silikonowych. 

7. Tynkowanie glifu po uformowaniu uk adu warstw. 

Opisany trójwarstwowy uk ad spe nia zasad  szczelno ci, zalecan  przy monta u drzwi i okien: 
wewn trz szczelniej ni  na zewn trz.

System taki ma wiele zalet: trwa o , odporno  na sp kania, spore oszcz dno ci na ogrzewaniu, zmniejszenie zagro enia
grzybami. Na zachodzie Europy jest bardzo rozpowszechniony. W Polsce przyjmuje si  z oporami. Podstawowym powodem jest koszt, 
wyra nie wy szy ni  przy zastosowaniu samej pianki. tu si  jednak nasuwa klasyczne pytanie: Czy biednego sta  na tanie rozwi zania? 
Trzeba my le  kategori  lat, a nie miesi cy. Kolejna bariera: system wymaga dok adnego wyko czenia o cie a. Nadal o to nie atwo, 
cho  niew tpliwie kultura wykonawstwa si  u nas podnosi.


