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Wi kszo wiadomych inwestorów przezna-

cza znaczne rodki finansowe na energoosz-

cz dne okna o najwy szych parametrach 

izo lacyjnych – po to by pó niej oszcz dza

ograniczaj c straty ciep a. Jednak decyzja 

dotycz ca sposobu monta u dobrych okien, 

w wi kszo ci przypadków opiera si  na atrak-

cyjno ci jego ceny. Inwestorzy nie chc  wy-

dawa  dodatkowych rodków, zapominaj c, 

e oszcz dno  na materia ach i kosztach ro-

bocizny podczas monta u jest tak naprawd

strat  – przek ada si  bowiem m.in. na pó -

niejsze wysokie rachunki za ogrzewanie. Je li 

okno energooszcz dne ma spe nia  swoj  rol ,

nie wystarczy by trzyma o pion i poziom, 

aby uzna  je za w a ciwie zamontowane. 

Warstwowy monta  okna, niekiedy potocznie 

okre lany jako „ciep y”, to trwa e i skuteczne 

uszczelnienie miejsc osadzenia okien w o cie-

u w my l ogólnej zasady: „szczelniej od we-

wn trz ni  na zewn trz”. Dlatego podejmuj c

decyzj  o sposobie monta u nale y zastano-

wi  si , czy nie warto zainwestowa  dodatko-

wej kwoty w innowacyjne, bezpieczne i d u-

gotrwa e rozwi zanie. 

– Prawid owe wykonanie po czenia okna ze 

cian  to nie tylko jego zamocowanie mecha-

niczne i wype nienie szczeliny na obwodzie 

piank  poliuretanow  lub we n  mineraln , ale 

tak e uszczelnienie zewn trzne i wewn trzne 

przy zastosowaniu odpowiednich folii parosz-

czelnych i paroprzepuszczalnych, co ma istot-

ny wp yw na pó niejsze funkcjonowanie okna 

i warunki panuj ce wewn trz pomieszcze

–  mówi Krzysztof Mateja, autor „Instrukcji 

monta u okien i drzwi balkonowych” wy-

danej przez Instytut Techniki Budowlanej. 

– Kompleksowym rozwi zaniem spe niaj -

cym wszystkie powy sze warunki jest Soudal 

Window System – odpowiedni do ka dego typu 

konstrukcji ciany, w tym równie  do budownic-

twa pasywnego.

Soudal Window System
Poprawnie wykonany monta  trójwarstwowy 

zapewnia utrzymanie parametrów okna oraz 

komfort domowników. By spe nia  swoje za-

danie musi sk ada  si  z paroszczelnej war-

stwy wewn trznej, rodkowej warstwy termo-

izolacyjnej oraz paroprzepuszczalnej warstwy 

zewn trznej. Materia y niezb dne do wyko-

nania monta u trójwarstwowego znale  mo -

na w ofercie firmy Soudal pod nazw  Soudal 

Window System. Jest to innowacyjny i kom-

pleksowy systemu trójwarstwowego mon-

ta u okien, w którym warstw  zewn trzn

stanowi uszczelnienie wykonane z impre-

gnowanych  ta m  rozpr nych lub ta m war-

stwowych paroprzepuszczalnych, a funkcj

warstwy wewn trznej pe ni ta ma paroizola-

cyjna. Warstwa rodkowa systemu to izolacyj-

na pianka poliuretanowa, która zapewnia izo-

lacj  termiczn  i akustyczn  szczeliny mi dzy

oknem i cian  budynku. Soudal proponuje 

u ycie w tym celu piany Flexifoam. Do tej pory 

produkt ten wyró nia a niespotykana elastycz-

no  – mo liwo ci ciskania o 75% oraz rozci -

gania do 45%. Teraz Piana Flexifoam wyró nia 

si  tak e kolorem. Firma wprowadzi a na pol-

ski rynek produkt w kolorze niebieskim, dzi ki 

czemu bez problemu mo na b dzie stwierdzi ,

czy w a nie on zosta  u yty na budowie.
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