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Normy, badania i klasyfikacja 
 

Dokument odniesienia: PN-EN 14351-1 Okna i drzwi. Norma wyrobu. Właściwości eksploatacyjne. Część1: Okna i drzwi zewnętrzne 
bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. 
 
Metoda sprawdzania wg PN-EN 1027. Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania. 
PN-EN 12208. Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja. 
 
Kryteria klasyfikacyjne: 
-ciśnienie próbne (Pa) 
-czas natrysku (min) 
-kąt natrysku (metody A i B) 
 
Klasyfikacja wodoszczelności okien i drzwi zewnętrznych 

 
Klasa wodoszczelności 
Wyroby nieosłonięte (A) 

npd 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A Exxx 

Ciśnienie próbne (Pa)  0 
(15min) 

50 100 150 200 250 300 450 600 
(55min) 

>600 

 
Klasa wodoszczelności 
Wyroby osłonięte (B) 

npd 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 

Ciśnienie próbne (Pa)  0 
(15min) 

50 100 150 200 250 300 
(45min) 

 
npd – osiągi nieokreślone 
 

Producent przy rozpoczęciu produkcji nowego typu okna lub drzwi albo przy wprowadzaniu nowej metody produkcji powinien 
uzyskać wstępne badania typu (ITT – initial type testing) oraz mieć funkcjonującą zakładową kontrolę produkcji (ZKP lub FPC - 
factory production controle). Wstępne badanie typu służy do wykazania, że wyrób odpowiada wymaganiom normy, a jego 
deklarowane właściwości użytkowe odpowiadają stanowi rzeczywistemu w warunkach eksploatacji. Zakładowa kontrola produkcji 
oznacza stałą udokumentowaną wewnętrzną kontrolę prowadzoną przez producenta w celu zapewnienia, że deklarowane 
właściwości użytkowe wyrobu, określone na podstawie wstępnego badania typu, są utrzymane dla wszystkich kolejnych 
produkowanych wyrobów. 
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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. 
 
Dokument odniesienia: PN-EN 13830 Ściany osłonowe. Norma wyrobu. 
 
Metoda sprawdzania wg PN-EN 12155 Wodoszczelność. Badania laboratoryjne pod ciśnieniem statycznym. 
PN-EN 12154 Ściany osłonowe. Wodoszczelność. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 
 
Klasa wodoszczlności npd R4 R5 R6 R7 RE xxx 

Ciśnienie próbne (Pa) 
 
Poziomy ciśnienia w Pa i 
czas trwania badania w 
minutach 

 150 
 
0/15; 50/5-0/5; 
150/5 

300 
 
0/15;50/5-0/5; 
150/5-200/5-
300/5 

450 
 
0/15; 50/5-0/5; 
150/5-200/5-
300/5-450/5 

600 
 
0/15; 50/5-0/5; 
150/5-200/5-
300/5-450/5-
600/5 

>600 
 
0/15; 50/5-0/5; 150/5-200/5-300/5-
450/5-600/5-powyżej 600/5 
skokami co 150Pa i czas trwania 5 
minut 

Ciśnienie obliczeniowe 
(Pa)* 

 600 ≤1200 ≤1800 ≤2400 wg obliczeń 

*Ciśnienia próbne stanowią 0,25 wartości obliczeniowej ciśnienia wiatru, określonego według normy PN-77/B-02011 
Ilość natryskiwanej wody 2 l/min/m2 

 
Wymagania stawiane ścianie osłonowej pod względem przepuszczalności pary wodnej: 

• nie dopuszcza się kondensacji pary wodnej na powierzchni ściany od strony pomieszczenia,  a w ich wewnętrznych warstwach 
nie powinien nastąpić wzrost zawilgocenia w okresie rocznym; 

• w celu niedopuszczenia do kondensacji pary wodnej na powierzchni, należy stosować ściany o współczynnikach przenikania 
ciepła U zapewniających utrzymanie temperatury na tej powierzchni powyżej punktu rosy 

• w wewnętrznych warstwach ścian dopuszcza się kondensację pary wodnej tylko w takiej ilości, która nie spowoduje trwałej 
zmiany właściwości cieplnych i technicznych ścian osłonowych 

• nie dopuszcza się wzrostu zwilgocenia ścian w okresie rocznym; jeżeli ten warunek nie jest spełniony, należy zastosować 
paroizolację lub zwentylować ścianę, a w przypadkach koniecznych – zastosować oba zabezpieczenia jednocześnie 

• złącza od strony wewnętrznej powinny być uszczelnione w płaszczyźnie paroizolacji w sposób uniemożliwiający przenikanie 
pary wodnej, zawilgocenie konstrukcji i izolacji termicznej ściany osłonowej. 
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Przykład reprezentatywnej próbki do badań przepuszczalności powietrza, wodoszczelności, odporności na obciążenie wiatrem i 
odporności na uderzenia. 
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Błędy spotykane w ślusarce aluminiowej można podzielić na: 
 

 niewłaściwy dobór rozwiązań na etapie projektowania  
• systemy nieizolowane bądź niedostatecznie izolowane termicznie 
• niewłaściwie dobrane profile aluminiowe dla danych gabarytów konstrukcji oraz wymagań statycznych 
• źle dobrane okucie, rodzaj i ilość zawiasów 
 

 powstałe na etapie produkcji 
• błędy w tolerancji cięcia oraz obróbki profili 
• błędne wykonywanie połączeń narożnych, połączeń typu „T” (niewłaściwy kąt natarcia noży w prasach, nie używanie kleju w 

narożnikach i łącznikach) 
• brak lub źle wykonanie otworów odwadniających i odpowietrzających 
• złe klejenie, przyleganie lub zdeformowanie uszczelek przyszybowych, przymykowych i centralnych, oraz niewłaściwy ich dobór,  
• nieprawidłowy montaż okuć bądź ich złe wyregulowanie 
 

 powstałe podczas montażu 
• montaż okna na nie oczyszczonym podłożu i nie wyrównanej powierzchni (montaż okna na takim podłożu uniemożliwi prawidłowe 

jego uszczelnienie oraz właściwy montaż parapetu; pianka poliuretanowa na nie oczyszczonym podłożu nie jest zespolona z 
murem – powstają szczeliny, przez które może przechodzić wilgoć oraz powietrze; tworzy się w tym miejscu tzw. mostek 
termiczny; z biegiem czasu połączenie rozszczelnia się, powiększa się zawilgocenie muru oraz powstają warunki do rozwoju 
grzybów pleśniowych) 

• połączenie ramy okna z murem wyłącznie przy użyciu piany poliuretanowej 
(wykonywanie uszczelnienia jako jednowarstwowego jest błędem najczęściej popełnianym przez montażystów; piana wystawiona 
na działanie promieniowania UV ulega degradacji, wykrusza się i wchłania wodę; skutkiem tak wykonanego uszczelnienia jest 
zniszczenie wszystkich jego warstw, zawilgocenie muru oraz znaczne straty energii koniecznej do ogrzewania) 

• brak właściwego uszczelnienia okna od strony zewnętrznej 
(połączenie między ścianą budynku a ościeżnicą okna zostało wykonane przy użyciu zaprawy tynkarskiej; w wyniku 
rozszerzalności termicznej profilu, działania wilgoci oraz zamarzającej i rozmarzającej wody połączenie takie ulega stopniowemu 
zniszczeniu i traci szczelność) 

• osadzenie okna bez listwy progowej lub bez użycia klocków lub klinów 
(zamocowanie okna jest niestabilne, porusza się w pionie, nie jest wypoziomowane; brak profilu podokiennego uniemożliwia 
prawidłowe zamocowanie parapetu wewnętrznego; skutkiem takiego montażu będzie deformacja okna, pękanie uszczelnienia 
oraz wnikanie wilgoci w połączenie okna z murem, a tym samym powstanie mostka cieplnego) 

• użycie niewłaściwych materiałów 
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• złe wyparcie (blokowanie) szyb i wypełnień 
• nieprawidłowy wymiar okna w stosunku do otworu w murze 
• brak luzów dylatacyjnych 
• ościeżnica okna schowana całkowicie za węgarek 
• osadzenie okna poza strefą izolacji termicznej 
• montaż okna bez wewnętrznej izolacji paroszczelnej 
• montaż okna bez warstwy wodoszczelnej od zewnątrz 

 niewłaściwe warunki użytkowania, eksploatacji (brak wentylacji) 
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Wentylacja 
 

Współczesne budowle są bardzo szczelne. Brak dostępu powietrza uniemożliwia wentylację. Prowadzi to do wzrostu wilgotności a 
w efekcie do wykraplania się wody na najchłodniejszych elementach jakimi są okna. Mieszkania  także mogą być podatne na rozwój 
pleśni, grzybów, a użytkownicy narażeni na obcowanie z  wydzielinami z nowych mebli, wykładzin, materiałów wykończeniowych. 
Również kominki i piecyki gazowe potrzebują nawiewu świeżego tlenu.  
 
Dopływ świeżego powietrza w pomieszczeniach powinien być zapewniony poprzez : 

 rozszczelnianie okien w górnej części poprzez mijankowe wycinanie gum przymykowych i/lub 
 montowanie okuć z tzw. funkcją mikrowentylacji (rozwiązanie mało efektywne) 
 nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia, sytuowane: 

•  w oknach w górnej części ościeżnicy lub skrzydła 
• między nadprożem a zewnętrzną częścią ościeżnicy 
• w ścianie zewnętrznej nad oknem 
 
Odpływ powietrza jest realizowany w sposób grawitacyjny (kanały wentylacyjne) lub wymuszony mechanicznie (konieczny w 

przypadku budynków 9-o kondygnacyjnych ponad poziom gruntu). Systemy wentylacji mechanicznej wywiewnej dzielimy na centralne – 
obsługujące wiele pomieszczeń, ze jednym wentylatorem umieszczanym np. na dachu i indywidualne, obsługujące poszczególne 
pomieszczenia. Instalacja taka powinna być prawidłowo wyregulowana. Częstymi błędami są samowolne ingerencje użytkowników 
pomieszczeń w układ wentylacyjny (zdejmowanie kratek, przebudowa, zaklejanie otworów) a konsekwencją tego jest rozregulowanie 
całego układu co prowadzi do zbyt duża wydajności prowadzącej do wychładzania pomieszczeń, brak wentylacji w innych miejscach, a 
nawet problemy z otwieraniem  i zamykaniem drzwi i okien (poduszka powietrzna). 

 
Należy zwracać uwagę użytkownikom na konieczność zapewnienia cyrkulacji powietrza – nie wolno zaklejać nawietrzaków, zasłaniać 

ich. Otwory wentylacyjne powinny być drożne. Również drzwi do łazienki, kuchni nie powinny uniemożliwiać przepływu powietrza -  
powinny być wyposażone w otwory lub kratki. Przy projektowaniu warto też zwrócić uwagę na kierunek cyrkulacji – powinien być od 
pomieszczeń najmniej zawilgoconych i narażonych na  zanieczyszczenia do tych w których są dopuszczalne takie zjawiska. Z tego 
względu w łazienkach, wc, kuchniach  i pomieszczeniach pomocniczych sytuowane są otwory wentylacyjne odprowadzające zużyte 
powietrze a w pokojach dziennych, salonach montuje się nawietrzaki. Obecność nawietrzaka narażonego na bardzo dużą wilgotność, 
niskie temperatury podczas zimy powoduje wykraplanie wody i obniżenie komfortu. 
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Skraplanie pary wodnej 
Dosyć częstą sytuacją występującą w trakcie użytkowania okien jest zjawisko pojawiania się rosy na szybie wewnętrznej. Jest to 

konsekwencja skraplania się pary wodnej zawartej w powietrzu na powierzchniach, które posiadają temperaturę równą lub niższą od tzw. 
punktu rosy, a więc punktu maksymalnego nasycenia powietrza parą wodną. Nasycenie to zależy głównie od temperatury. 

Powietrze ma zdolność wchłaniania pary wodnej w ilościach zależnych od jego temperatury. Jej ilość jest mierzona w % wilgotności. 
Jeden metr sześcienny powietrza o temperaturze 20°C może „pomieścić” maksymalnie 17,3 g wody w postaci pary wodnej. To samo 
powietrze w temperaturze 0°C - tylko 5 g. Jak widać z tej prostej zależności, kiedy temperatura wilgotnego powietrza się obniża, para się 
z niego wykrapla. Jeżeli takie ochłodzenie następuje przy powierzchniach, których temperatura jest niższa od temperatury powietrza, 
wykroplona woda osiada na nich. 

Elementem powodującym wymienione zjawisko może być niedostateczna izolacyjność termiczna profili z których wykonano 
konstrukcje aluminiowe. W profilach aluminiowych funkcję izolatorów pełnią tzw. przekładki termiczne, oddzielające profil zewnętrzny od 
wewnętrznego. Zazwyczaj wykonane są z poliamidu wzbogacanego dodatkiem włókien szklanych. W krańcowym przypadku na ramach 
takich okien może pojawiać się nawet oblodzenie na wewnętrznych powierzchniach szyb i ram okiennych. 

Innym elementem, który tworzy mostki cieplne może być niewłaściwe szklenie, czyli zbyt płytki wrąb, zbyt płytkie osadzenie pakietu 
szybowego w profilu nie pokrywające dostatecznie strefy mostka cieplnego, nieszczelność szklenia lub nieszczelność okna, które 
powodują przepływ zimnego powietrza, chłodząc wewnętrzną szybę – głównie w okolicach występowania tych nieszczelności. 

W oknach elementami, których temperatura jest niższa lub równa punktowi rosy, są brzegi szyb zespolonych z zastosowaniem ramki 
dystansowej, wykonanej z aluminium. W nich izolacyjność cieplna tych stref jest znacznie niższa niż tych samych szyb w ich strefach 
środkowych.. W efekcie to właśnie w tych strefach najczęściej występuje skraplanie się pary wodnej. 

Zjawisko roszenia  może być spowodowane złym doborem okien do warunków wilgotnościowych panujących w danym lokalu, gdzie 
są użytkowane. Generalną zasadą prawidłowego doboru okien, powinna być zasada, że w lokalach o podwyższonej wilgotności 
powietrza, np. w kuchni czy łazience, powinny być stosowane okna z szybami o podwyższonej izolacyjności termicznej – większej od 
standardowej. Zasada ta powinna również dotyczyć pomieszczeń o złej wentylacji. 

W oknach, oprócz roszenia szyb, może nawet wystąpić zjawisko oblodzenia ram okiennych. Występuje ono dość powszechnie, jeśli 
okna są niezbyt szczelne na przymykach. Wówczas to, przy niskich temperaturach na zewnątrz (rzędu –15°C, –20°C), następuje 
znaczne wychłodzenie ścianek profilu wewnętrznego. Na nim w pierwszej kolejności występuje skraplanie się pary wodnej, a następnie 
jej zamarzanie. Takie samo zjawisko może wystąpić w miejscach złego osadzenia okien w murze, gdzie nie ma dobrej izolacyjności 
cieplnej. Innym negatywnym skutkiem złego osadzenia okna w ścianie, może być tworzenie się na ościeżach zawilgoceń powodujących 
plamy, a przy ich dłuższym trwaniu – zagrzybień.  

Zjawisko nadmiernego roszenia się szyb czy ram okiennych ma również przyczynę w zwiększonej wilgotności powietrza w danym 
pomieszczeniu, co najczęściej spowodowane jest złą wentylacją – czyli taką, która nie zapewnia odpowiedniej wymiany powietrza, przez 
co rośnie jego wilgotność. 
To z kolei powoduje zwiększone wykraplanie się pary wodnej na chłodniejszych powierzchniach, którymi są często elementy okien 
(szyby, ramy, okucia) lub fragmenty ścian o niedostatecznej (szczególnie przy znacznych spadkach temperatury) izolacji cieplnej. 
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Materiały stosowane do montażu i uszczelniania konstrukcji aluminiowych oraz ich charakterystyka 
 

 Silikony (uniwersalne, odporne na wilgoć, pleśń, grzyby, wahania temperatur: od –30oC do +60oC,  zmienne warunki atmosfe-
ryczne  oraz promieniowanie UV, łatwe w nakładaniu, bardzo dobra przyczepność); rodzaje silikonów: 

• kwaśne (szyby i ceramika, wyroby emaliowane) 
• neutralne (budownictwo) 
• akrylowe (można kłaść na wilgotne powierzchnie i można go malować) 

 
Przy nakładaniu silikonu łączone powierzchnie powinny być suche, czyste, odtłuszczone i nie nagrzane. Ułożony środek można 

obrabiać przez około dziesięć minut za pomocą gładkiej szpatułki, moczonej w roztworze z detergentów. Minimalna szerokość styku fugi 
silikonowej z łączonym materiałem powinna wynosić 4 mm a głębokość i szerokość złącza silikonowego musi być nie mniejsza niż 6mm. 
 

 Uszczelniacz poliuretanowy (może być używany do klejenia elementów zanurzonych w wodzie oraz podatnych na ciągłe wibracje 
i drgania; nadaje się do malowania farbami nie zawierającymi ciężkich rozpuszczalników) 

 
 Uszczelniacz akrylowy (ma podobne cechy jak silikon akrylowy - można kłaść go na wilgotne powierzchnie oraz malować - 

chociaż charakteryzuje się mniejszą odpornością na skrajne temperatury) 
 

 Pianki poliuretanowe 
 
Funkcje pianki poliuretanowej: 
• materiał zapewniający izolacyjność cieplną 
• materiał zapewniający izolacyjność akustyczną 
• uzupełnienie mocowania okna w otworze okiennym 
• materiał uszczelniający, ochrona przed deszczem, ssaniem i parciem wiatru 

 
Producenci oferują pianki o różnych właściwościach i parametrach. Do montażu okien używa się przeważnie pianek słabo rozpręż-

nych o gęstości około 20-30 kg na m3. Przeważnie zakres temperatury podłoża, w jakich należy nakładać piankę wynosi od 0 do 30°C 
(temperatura optymalna wynosi 20°C wilgotność na poziomie 65%). Oczywiście występują także rodzaje pianki, które można nakładać 
przy temperaturze do -10°C. Pianki mają klasę palności B3 (typowa) i B2 (specjalna). Powierzchnie, na które będzie nanoszona pianka 
powinny być oczyszczone z kurzu i brudu oraz zwilżone wodą. Pianka nadaje się do wstępnej obróbki po około 45-60 minutach, a czas 
pełnego utwardzenia wynosi 24 godziny.  

Gdy temperatura powietrza spadnie poniżej 5°C, do uszczelnień w stolarce okiennej trzeba użyć pianki przeznaczonej do pracy w 
niskich temperaturach. Dobrej jakości „pianka zimowa” może być z powodzeniem stosowana w temperaturze nie przekraczającej -10°C. 
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Dzięki specjalnej formule pianka inaczej reaguje na niską wilgotność i temperaturę otoczenia. Zarówno struktura komórkowa utwardzonej 
pianki, jak i parametry montażowe będą prawidłowe nawet w temperaturach bliskich -10°C. Natomiast uszczelnianie okien w zimie 
pianką standardową, nieprzystosowaną do użycia w niskich temperaturach, naraża użytkownika na kilka niemiłych niespodzianek. Im 
bardziej warunki zewnętrzne odbiegają od optymalnych, tym gorszą strukturę komórkową i słabsze parametry izolacyjne osiągnie pianka 
po rozprężeniu. Pianka niskiej jakości, utwardzona w warunkach niskich temperatur, którym towarzyszy znaczny spadek wilgotności 
powietrza, ma zbyt dużo otwartych komórek. Przy niewielkim nawet nacisku kruszy się i pęka, traci swą elastyczność. To powoduje, że 
nie zniweluje zmian wymiarów spoiny, wynikających z rozszerzalności cieplnej profilu okiennego. Zła struktura komórkowa jest również 
powodem większego chłonięcia wilgoci przez piankę, a w rezultacie pojawienia się pleśni na ościeżnicy. Standardowa pianka użyta w 
zbyt niskich temperaturach nie ma właściwości tiksotropowych. Spływa z powierzchni pionowych przed rozprężeniem, nie wypełniając od 
powiednio szczeliny, w którą jest zaaplikowana. Uszczelnione złącze ma więc bardzo słabe właściwości mechaniczne i izolacyjne. 
Wszystkich tych problemów można uniknąć stosując wyłącznie sprawdzone produkty, przeznaczone do pracy w niskich temperaturach. 

 
Ważnym elementem jest zabezpieczenie warstwy pianki przed wilgocią, ponieważ tylko sucha warstwa pianki poliuretanowej 

zachowuje odpowiednie właściwości izolacyjne. Ościeża okienne wymagają wykonania izolacji paroszczelnej od wewnątrz (gotowanie, 
oddychanie, kąpiele) oraz ze strony zewnętrznej (nie może blokować ujścia pary wodnej i zamykać wilgoci w warstwie pianki).  

 
Trzeba pamiętać, że z biegiem czasu pianka traci swoje właściwości, na skutek tego, że wmontowane okna pracują w bardzo 

niekorzystnych warunkach. Podlegają stałym obciążeniom klimatycznym - deszcz, śnieg, nagrzewanie słoneczne i ochładzanie, 
promieniowanie UV oraz obciążeniom mechanicznym - ruchy okna od obciążenia wiatrem, obciążenia od użytkowania, obciążenie 
drganiami i hałasem, zmiany kształtu od nagrzewania. Należy ją z zewnątrz zabezpieczyć warstwą silikonu, akrylu, farby bądź tynku. 
Pianka poliuretanowa w praktyce efektywnie wypełnia szczeliny szerokości od 5 do 7 cm. Przy niewiele większych szczelinach można ją 
nakładać warstwowo, pamiętając o spryskaniu każdej warstwy wodą. W tym wypadku jednak nie będzie ona pełniła roli mocującej dla 
okna w ościeżach 

 
 

 Membrany EPDM 
Wykorzystywana do wykonywania uszczelnień po obwodzie konstrukcji aluminiowych, tzw. fartuchów. Dostępne w rolkach długości 

10-50 m i szerokości wynikającej z podzielności jednego metra. Przeważnie stosuje się membrany o grubości 0,7-1,5 mm, zbrojone 
włóknem szklanym. Mocowanie odbywa się za pomocą specjalnego kleju, dostarczanego przez producenta membran. Przy mocowaniu 
do podłoża absorpcyjnego, takiego jak beton czy mur, należy je zagruntować odpowiednim środkiem gruntującym lub rozcieńczonym 
rozpuszczalnikiem klejem. Możliwe jest także dostarczanie membran, które zakończone są specjalnie wyprofilowanym kształtem, który 
mocowany jest w systemowych gniazdach profili aluminiowych lub dystansowych profili z PVC. 
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 Taśmy rozprężne poliuretanowe 
Są one niezastąpione przy uszczelnianiu elementów, które nie mogą być ze sobą trwale związane. Wyroby te po użyciu pięciokrotnie 

zwiększają swoją grubość. Dostępne są w szerokościach od 10 do 65 mm i grubościach od 2 do 12 mm. Gęstość tych taśm to 
przeważnie 70 i 100 kg/m3 dla produktu przed rozprężeniem.  
 

 Taśmy butylowe 
Jako materiał uszczelniający można też używać taśm butylowych. Występują one w dwóch rodzajach: taśma z samego butylu lub 

taśma butylowa pokryta folią aluminiową lub plastikową z napylanym aluminium. Pierwszy rodzaj można stosować jako taśmę 
„obustronnie klejącą" do sklejania ze sobą albo przyklejania do profili lub ościeży paraizolacji czy izolacji przeciwwodnej. Taśmy drugiego 
rodzaju używa się przy uszczelnianiu szklenia w ścianach osłonowych w połaciach dachowych oraz świetlikach. Nakleja się ją na fugę 
powstałą na profilu fasady pomiędzy dwiema szybami lub innym wypełnieniem. Dopiero na tak zabezpieczone miejsce nakłada się listwę 
dociskową.  
 
 

 Sznury i taśmy ze spienionego polietylenu 
Stosuje się je do uszczelniania obróbek blacharskich, szczelin dylatacyjnych oraz do zmniejszania głębokości spoiny przy układaniu 

silikonu. Sznury są dostępne w średnicach od 6 do 70 mm. Grubość taśm wynosi od 1 do 30 mm, a szerokość od 10 do 200 mm. Taśmy, 
podobnie jak sznury, mogą być białe lub antracytowe i są pokryte z jednej strony klejem. Ich gęstość waha się w granicach od 30 do 70 
kg/m3 
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Obróbka okien aluminiowych podczas produkcji 
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Wytyczne montażu 
 

Niejednokrotnie przy montażu okien zapomina się o tym, że powinno ono stanowić jednolity i trwały system ze ścianą budynku. Przy 
słabych, niedostatecznie trwałych zespoleniach okna z murem, złącze ulega rozszczepieniu i następuje przyspieszona jego degradacja; 
m.in. wnika w nie wilgoć od wewnątrz, a od zewnątrz woda opadowa i zimne powietrze. Sztywne pianki poliuretanowe lub pianki niedbale 
stosowane, brak zabezpieczenia przed penetracją wilgoci wewnętrznej i wody opadowej z zewnątrz, niedostateczna liczba kotew (dybli) 
łączących mechanicznie okno z murem lub nawet ich brak, zwykłe paski blachy lub nawet gwoździe zamiast łączników systemowych, 
zbyt duże (lub za małe) luzy obwodowe czy niedrożne odwodnienia bardzo niekorzystnie wpływają na jakość i trwałość okna. jeśli 
połączenie okno-ściana wykonane jest nieprawidłowo to jego degradacja rozpoczyna się już w momencie wbudowania okna. 

Można przyjąć, że w Polsce funkcjonuje kontrola jakości wyrobów w zakładach produkujących stolarkę i ślusarkę. Jednak przyznać 
trzeba, że brak jest uregulowanego nadzoru nad jakością montażu tych wyrobów. 

Podstawę dla poprawnego wbudowania okien stanowi sporządzenie szczegółowego opisu sytuacji na miejscu wykonania zlecenia. 
Poza pomiarem otworów okiennych i doborem odpowiedniego zestawu nowych wyrobów, przede wszystkim niezbędne jest zapoznanie 
się z typem ścian, w które mają być one wbudowane.  

Wbudowanie okien musi być poprzedzone sporządzeniem dokładnej inwentaryzacji stanu obiektu, w którym mają być 
przeprowadzone prace.  

W celu wyeliminowania usterek w szczelinach połączeń ościeżnicy konstrukcji z murem ściany, należy dokładnie zaprojektować to 
rozwiązanie i zapewnić właściwe jego wykonanie. Są to miejsca bardzo wrażliwe na wpływ różnych zewnętrznych i wewnętrznych 
czynników, dlatego też ewentualne improwizacje wykonawcze mogą prowadzić jedynie do wystąpienia usterek. 

 
Projekt sposobu wbudowania okien musi uwzględniać zjawiska i siły oddziałujące na ścianę oraz okno w okresie użytkowania 

budynku, to jest: 
- wpływ zmian temperatur zewnętrznych w ciągu roku, 
- odkształceń i ruchów poszczególnych elementów konstrukcji budynku, 
- wpływ gwałtownych opadów atmosferycznych, 
- wpływ nagłych uderzeń wiatru, 
- oddziaływanie mrozów, upałów, 
- promieniowanie UV  
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Dla wytłumaczenia teoretycznej strony tego zagadnienia w strefie 
połączenia okna z budynkiem można wydzielić następujące obszary: 
płaszczyzna pierwsza (1) - granica pomiędzy klimatem wewnętrznym i 

zewnętrznym; musi być wyodrębniona wzdłuż całej powierzchni ściany 
zewnętrznej i nie może być przerwana; jej temperatura musi być wyższa od 
temperatury punktu rosy pomieszczenia; konstrukcja musi być szczelna od 
strony wnętrza. 

płaszczyzna druga (2) - płaszczyzna zabezpieczająca przed wpływami 
atmosferycznymi musi w dużej mierze przeciwdziałać wnikaniu wody opadowej 
do wnętrza i w sposób kontrolowany odprowadzać na zewnątrz tą jej ilość, 
która przedostała się do środka; równocześnie musi umożliwiać odprowa-
dzenie wilgoci z obszaru funkcyjnego na zewnątrz. 

obszar funkcyjny (3) - w tym obszarze muszą być zapewniona 
odpowiednia izolacyjność cieplna i akustyczna, odporność na przenikanie 
wody, odpowiednia szczelność na przenikanie powietrza; obszar ten musi 
„pozostać suchy” i odizolowany od mikroklimatu wnętrza 

Zatem prawidłowe i skuteczne wbudowanie okna czy drzwi wymaga, by 
uszczelnienie przestrzeni między ościeżnicą a otworem w ścianie składało się z 
trzech warstw. 
Izolacja zewnętrzna chroni przed opadami deszczu. Musi ona być jednak 
przepuszczalna dla wilgoci. Warstwę tę stanowią taśmy (folie) dylatacyjne 
paroprzepuszczalne lub rozprężne taśmy poliuretanowe, które przepuszczają 
parę wodną. Materiały to elastyczne membrany wysoko paroprzepuszczalne, 
zazwyczaj po obu stronach pokryta włókniną poliestrową. Na krawędzi jest 
zazwyczaj zainstalowana taśma samoprzylepna, służąca do przyklejania taśmy 
do okna lub drzwi. 
Izolację wewnątrz budynku tworzą taśmy dylatacyjne paroszczelne bądź 
silikon neutralny. Zadaniem tej izolacji jest nie przepuszczanie powietrza i pary 
wodnej. Zazwyczaj jedna strona pokryta włókniną poliestrową. Druga strona 
jest na całej szerokości pokryta warstwą samoprzylepnej masy butylowej, 
służącej do przyklejania taśmy do muru. Do łączenia taśm dylatacyjnych przy 
montażu służy wstęga masy butylowej. 
Warstwę środkową stanowi piana poliuretanowa, która połączeniu zapewnia 
wymaganą izolacyjność cieplną i akustyczną. 
 

Podział strefy połączenia okna ze ścianą 
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Przykłady osadzania okien aluminiowych w różnych typach ścian 
 

W ścianie jednowarstwowej najlepiej umieścić okno w 
połowie grubości. Wynika to z rozkładu temperatur w 
przegrodzie. Ściany takie są najczęściej wykonane z 
pustaków ceramicznych lub bloczków gazobetonowych, 
które dzięki swoim parametrom cieplnym umożliwiają 
wykonanie ściany bez dodatkowej izolacji cieplnej. 
Mocowanie takiego okna może się odbyć w dwojaki 
sposób: za pomocą kotew lub kołków. Pierwszy sposób 
polega na zastosowaniu specjalnych kotew, które 
przymocowuje się do profilu okna, a następnie przykręca 
się do ościeży. Ten rodzaj mocowania stosujemy, gdy 
mamy do czynienia z oknem stałym, gdy okno znajduje się 
blisko krawędzi otworu lub gdy nie chcemy nawiercać 
ościeżnicy okna. Drugi sposób mocowania polega na 
bezpośrednim przymocowaniu profilu okna za pomocą 
kołka rozporowego do ościeży. Rodzaj kołków, jakich 
należy użyć zależy od rodzaju muru. Natomiast liczbę 
punktów mocowań na metr bieżący obwodu okna powinien 
określić producent (jest to zależne od wielkości okna oraz 
wytrzymałości jego profilu). Liczba ta nie jest znaczna, 
ponieważ główną rolę mocującą, a zarazem uszczelniającą 
okno pełni pianka montażowa wtryskiwana pomiędzy profile 
a ościeże. 
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Ściana dwuwarstwowa składa się z wewnętrznej warstwy 

konstrukcyjnej i zewnętrznej izolacji termicznej (wykonanej ze styropianu 
lub wełny mineralnej) pokrytej cienkowarstwowym tynkiem mineralnym. 
Ściana dwuwarstwowa składa się z wewnętrznej warstwy konstrukcyjnej i 
zewnętrznej izolacji termicznej (wykonanej ze styropianu lub wełny 
mineralnej) pokrytej cienkowarstwowym tynkiem mineralnym. W praktyce 
najczęściej okno licuje się z zewnętrzną krawędzią muru. W tym 
przypadku warstwa izolacji zachodzi na profile okienne wzdłuż obwodu 
okna. Mocowanie okna powinno się odbywać za pomocą kotew, ponieważ 
użycie kołków rozporowych za blisko krawędzi ściany spowodowałoby jej 
odłupanie. W tym rozwiązaniu parapet zewnętrzny jest bardzo wąski 
(niewiele szerszy od warstwy izolacji termicznej, która z reguły nie 
przekracza 10 cm) i jest mocowany tylko do okna. Trzeba pamiętać, że na 
styku profilu okna z tynkami powinno pojawić się wypełnienie z 
elastycznego materiału uszczelniającego, np. silikonu.  

Jeżeli ze względów architektonicznych czy też montażowych okno 
zostanie cofnięte w głąb otworu okiennego, to należy wywinąć izolację 
cieplną tak, aby stykała się z profilami okiennymi. Grubość izolacji 
powinna być taka sama, jak dla całej ściany, aby nie pogarszać 
parametrów termicznych budynku. W przypadku stosowania okien 
wykonanych standardowo, izolacja może zasłonić znaczną część 
ościeżnicy, a nawet ramiaka. Prawidłowe osadzenie okna wymaga 
zastosowania dodatkowych profili poszerzających wokół okna. Użycie 
takich profili zwiększa koszt okna, dlatego też w praktyce stosuje się 
cieńszą warstwę izolacji (z reguły nie przekraczającą 3 cm grubości), która 
zawęża światło otworu w mniej widoczny sposób. Przy takich 
rozwiązaniach najczęściej zapomina się o zachowaniu ciągłości izolacji 
cieplnej pod parapetem. Najprostszym rozwiązaniem jest wypełnienie 
przestrzeni pod parapetem pianką montażową w trakcie jego zakładania. 

Mocowanie okien w warstwie izolacji, a nawet wysuwanie okna poza 
lico ocieplania występuje w ścianach wykończonych panelami 
osłonowymi (płyty kamienne, laminowane itp.). Okno, które nie ma wtedy 
bezpośredniego oparcia na murze, musi być do niego mocowane za 
pomocą kotew. Liczba kotew na metr bieżący wynika z nośności profilu 
ościeżnicowego. styk ściany i okna należy zabezpieczyć przed wnikaniem 
wody, stosując fartuch uszczelniający np. wykonując membranę z EPDM 
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W ścianie trójwarstwowej okno powinno zostać zamontowane 
w płaszczyźnie ocieplenia. Taka ściana najczęściej składa się z 
warstwy konstrukcyjnej (gr. 24-29 cm), izolacji termicznej (gr. 8-
12 cm), szczeliny wentylacyjnej oraz ściany licowej (gr. 6-12 cm), 
najczęściej wykonanej z cegły klinkierowej. Okno w takiej ścianie 
powinno być osadzone w linii izolacji termicznej. Największą 
uciążliwością w osadzeniu okna jest to, że ściany licowe zostały 
wykonane wcześniej i uszczelnienie okna z zewnątrz jest 
niemożliwe. Aby ułatwić osadzenie okna w takiej ścianie, 
murarze najczęściej łączą ze sobą warstwy wewnętrzne oraz 
zewnętrzne ściany w miejscu otworu okiennego. Ułatwia to 
osadzanie okna, ale pogarsza komfort cieplny budynku (wokół 
otworu okiennego występuje mostek cieplny). Montaż okna 
wysuniętego poza krawędź warstwy konstrukcyjnej i 
przylegającego do wewnętrznej krawędzi ściany licowej wygląda 
podobnie jak w przypadku ścian dwuwarstwowych. Fartuch 
uszczelniający mocowany jest do ościeży ze względu na 
wykończoną ścianę licową i możliwość dostępu do zakładanych 
elementów jedynie od wewnątrz. Wprowadzamy dodatkowo 
obróbkę w górnej poziomej krawędzi okna (może być wykonana 
z takiego samego materiału jak fartuch). Należy pamiętać o 
dokładnym uszczelnieniu styku okna ze ścianą licową 
uszczelniaczem silikonowym lub akrylowym (można go 
pomalować) na krawędziach pionowych oraz dolnej poziomej 
otworu okiennego.  
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Etapy montażu ślusarki otworowej: 
1. Zamocowanie izolazji zewnętrznej 

a) glif prosty – w tym przypadku (beton, mur z tynkiem) izolację zewnętrzną stanowi paroprzepuszczalna taśma lub folia elastyczna, 
zwykle wykonana w wersji samoprzylepnej. Najdogodniej jest przykleić ją obwodowo do licowej powierzchni ościeżnicy.  

b) węgarek - w ościeżu z węgarkiem funkcję tej izolacji paroprzepuszczalnej spełni poliuretanowa taśma rozprężna, wsunięta między 
ościeżnicę a przylgową powierzchnię węgarka.  

 
2. Umieszczenie w otworze 
Po umieszczeniu w otworze okiennym, ustala się położenie konstrukcji (poziomnica, kliny drewniane) i mocuje kotwami .  
 
3. Przyklejenie taśmy do powierzchni otworu, najlepiej – dociskając wałkiem. Należy to zrobić tak, żeby między ościeżnicą a glifem 
utworzyła się luźna fałda. 
 
4. Przyklejenie taśmy paroizolacyjnej do wewnętrznej obwodowej powierzchni ościeżnicy. Dobre przyleganie zapewnimy dociskając ją 
szpachlą wsuniętą w szczelinę między ościeżnicą a glifem. To jednak wymaga sięgnięcia taśmą do powierzchni trudno na tym etapie 
dostępnej. Warto więc także tę taśmę przykleić przed umieszczeniem ościeżnicy w ościeżu, choć to niewątpliwie utrudnia jej 
przemieszczanie.  
 
5. Wprowadzenie w wolną przestrzeń jadnoskładnikowej, niskoprężnej piany poliuretanowej. Użycie niewłaściwej pianki - to jeden z 
częstych błędów popełnianych przy montażu okien. 
 
6. Odcięcie nadmiaru piany po ustaniu spieniania, sięgając nieco w głąb - tak, żeby paroizolacja wgłębiła się w piankę. 
Tańszą alternatywą i wystarczająco skutecznym sposobem na wykończenie układu uszczelniającego od wewnątrz jest przykrycie złącza 
silikonem, pod którym układa się sznur ze spienionego polietylenu - zgodnie z ogólnymi zasadami formowania spoin silikonowych. 
 
7. Tynkowanie glifu po uformowaniu układu warstw. 
 

Opisany trójwarstwowy układ spełnia zasadę szczelności, zalecaną przy montażu drzwi i okien: 
 wewnątrz szczelniej niż na zewnątrz. 

 
System taki ma wiele zalet: trwałość, odporność na spękania, spore oszczędności na ogrzewaniu, zmniejszenie zagrożenia 

grzybami. Na zachodzie Europy jest bardzo rozpowszechniony. W Polsce przyjmuje się z oporami. Podstawowym powodem jest koszt, 
wyraźnie wyższy niż przy zastosowaniu samej pianki. tu się jednak nasuwa klasyczne pytanie: Czy biednego stać na tanie rozwiązania? 
Trzeba myśleć kategorią lat, a nie miesięcy. Kolejna bariera: system wymaga dokładnego wykończenia ościeża. Nadal o to niełatwo, 
choć niewątpliwie kultura wykonawstwa się u nas podnosi.  
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 Zalecenia podczas produkcji okien i drzwi aluminiowych: 
 

1. Przed zagnieceniem naroża obficie smarować klejem do aluminium (komory i łączniki narożne), po wyschnięciu połączenie 
silikonować 

2. W narożach stosować elementy pozycjonujące, osadzać je na silikonie 
3. Łączniki typu „T” kleić klejem do aluminium a potem powstały styk profili silikonować 
4. Stosować okapnik w dolnej części skrzydła oraz na górnej części ościeżnicy 
5. Starannie osadzić uszczelki przymykowe, zwrócić uwagę na połączenia w narożach – niedopuszczalne jest pojawienie się  

zafałdowań uszczelek 
6. Starannie osadzić uszczelki przyszybowe, dbając o szczelne połączenie w narożach 
7. Ryglowanie skrzydła biernego powinno wyeliminować luz, skrzydło powinno być w płaszczyźnie ościeżnicy (równe przyleganie 

uszczelki przymykowej na obwodzie) 
8. Należy tak wyregulować skrzydła na zawiasach, aby szczelina między skrzydłem a ościeżnicą w każdym miejscu była jednakowa 
9. Stosować odwodnienia w szprosach, oraz odwodnienia w dolnych częściach skrzydeł; otwory odwadniające nie powinny 

pozostawiać progu, który utrudnia odpływ wody. Rozmieszczenie otworów: 
• 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. 
• 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 
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Zalecenia podczas produkcji lekkich ścian osłonowych słupowo-ryglowych: 
1. Schemat statyczny i nośność profili 
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Uszczelki 
Wszystkie uszczelki produkowane są z odpornego na starzenie i na działanie 

czynników atmosferycznych kauczuku syntetycznego EPDM lub termoplastycznych 
elastomerów TPE. 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. Klej po zwulkanizowaniu pozostaje elastyczny i dzięki temu 
uszczelka jest właściwie połączona w narożach. 

 
Wymagania dla szklenia: 

- 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 być zgodne 
z zaleceniami systemodawcy 
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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. Możliwe jest odprowadzanie wody polami (każda 
kwatera i rygiel pod nią jest drenowany i wentylowany odrębnie) oraz odprowadzanie wody i kondensatu poprzez kanały drenażowe w 
słupach. 
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 
 

Konstrukcja lekkiej ściany osłonowej musi umożliwiać  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. Możliwa też jest specjalna obróbka dolna słupa – podcięcie tylnej ściany i 
wprowadzenie obróbki blacharskiej wraz z fartuchem EPDM. 
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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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2. 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  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 zazwyczaj z PVC 
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