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ARTYKU  PROMOCYJNY SOUDAL

Prawid owy mon-
ta  okien ma klu-
czowe znaczenie dla 

komfortu cieplnego w bu-
dynku. Nieszczelno  na 
po czeniu okna ze cian  oznacza brak 
ochrony przed wiatrem, ha asem i wod .
Profesjonali ci ostrzegaj , e zawilgocenie 
materia ów izolacyjnych prowadzi do ich 
uszkodzenia, powstawania mostków ter-
micznych wokó  okien i niekontrolowanej 
ucieczki ciep a, a tak e zagrzybienia cian 
pomieszczenia. Proponowane przez Soudal 
rozwi zanie zmniejsza do minimum ryzyko 
kondensacji pary wodnej w warstwie izola-
cji termicznej wykonywanego uszczelnie-
nia, co przek ada si  na znaczne obni enie 
kosztów ogrzewania budynku.

Soudal Window System opiera si  na za-
sadzie „szczelniej wewn trz ni  na ze-
wn trz” i polega na zastosowaniu podczas 
prac monta owych trzech warstw o ci le
okre lonych funkcjach. Warstwa rodko-
wa wykonana jest z pianki poliuretanowej 
Soudafoam, która gwarantuje izolacj  ter-
miczn  oraz akustyczn  w pomieszczeniu. 

Nale y pami ta , e jedynie sucha warstwa 
pianki poliuretanowej wykazuje bardzo 
dobre parametry izolacyjne. Je eli pian-
ka nie zostanie odpowiednio zabezpieczo-
na – szybko ulegnie degradacji pod wp y-
wem dzia ania czynników atmosferycznych 
i utraci swoje w a ciwo ci. Dlatego tak istot-
ne podczas monta u stolarki okiennej jest 
trwa e i skuteczne uszczelnienie wewn trz-
ne i zewn trzne. Warstwa wewn trzna, 
wykonana z paroszczelnej ta my okien-
nej SWS Inside, zabezpiecza piank  poliu-
retanow  przed wnikaniem do niej wilgoci 
z wn trza budynku. 

Natomiast warstwa zewn trzna, wykona-
na z paroizolacyjnej ta my okiennej SWS 
Outside, chroni warstw  izolacji przed 
wod  opadow  i promieniowaniem UV, 
umo liwiaj c zarazem migracj  pary wod-
nej na zewn trz budynku. 

Prawid owy monta  stolarki otworowej 
z wykorzystaniem Soudal Window System 
to niezawodna metoda uszczelnienia po -
cze  stolarki okiennej ze cian . Decyduj c
si  na technologi  SWS, unikniemy cz -
stych problemów, jakimi s  zawilgocenia 

warstwy izolacyjnej i przemarzanie cian, 
a przede wszystkim – diametralnie ogra-
niczymy straty energii cieplnej i wydat-
ki przeznaczone na ogrzewanie budynku. 
W ten sposób inwestycja zwi zana z zaku-
pem i monta em nowych okien z pewno ci
nie pójdzie na marne, a w naszym domu po-
czujemy si  bezpiecznie i komfortowo.  

Ciep y monta  okien z SOUDAL WINDOW SYSTEM
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SOUDAL Sp. z o.o.
ul. Gda ska 7, Cz stków Mazowiecki

05-152 Czosnów
tel./fax: 22 785 90 40

www.soudal.pl
www.cieplymontaz.com.pl

Soudal Window System to kompleksowe rozwi zanie, które umo liwia prawid owy monta
trójwarstwowy stolarki otworowej (tzw. ciep y monta ). System zapewnia w a ciwe uszczelnienie 
miejsc osadzenia okien w o cie u, a co za tym idzie – pozwala uzyska  najwy sze parametry 
izolacyjno ci termicznej i akustycznej z cza okiennego. Ciep y monta  zosta  opracowany na potrzeby 
energooszcz dnego budownictwa i rekomendowany jest przez Instytut Techniki Budowlanej.
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