PRZEGLĄD RYNKU
Okna to jedne z najwa¿niejszych elementów domu. Nie tylko nadaj¹ mu
odpowiedni wygl¹d, ale
zapewniaj¹ te¿
oœwietlenie pomieszczeñ.
Musz¹ spe³niaæ swoje
zadanie zwykle przez
kilkanaœcie, a nawet kilkadziesi¹t lat. Dlatego w³aœciwy ich dobór jest tak
bardzo istotny dla
ka¿dego inwestora.
Pawe³ Dominiak

fot. M&S Pomorska Fabryka Okien

OKNA Z PVC
iele osób kupuje okna z tworzywa
przede wszystkim dlatego, ¿e standardowe s¹ tañsze od drewnianych, czy
aluminiowych. Poza tym s¹ bardzo estetyczne, trwa³e, nie trzeba ich malowaæ
i praktycznie nie istnieje ryzyko ich wypaczenia. W³aœciwoœci termoizolacyjne
i akustyczne s¹ zwykle porównywalne
z oknami wykonanymi z innych materia³ów. Te zalety czêsto decyduj¹ o wyborze,
mimo ¿e PVC jest tworzywem stosunkowo miêkkim i ³atwo je zarysowaæ (i bardzo trudno takie zarysowanie usun¹æ),
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kwaœne deszcze zwykle powoduj¹ matowienie i odbarwianie profili, trzeba je czêœciej myæ (PVC ma w³aœciwoœci elektrostatyczne i przyci¹ga kurz oraz brud),
a w czasie po¿aru tworzywo to wydziela
bardzo toksyczny dym.

Okna tylko takie
jak w projekcie
To wbrew pozorom bardzo wa¿ne. Dlaczego? Poniewa¿ trzeba ufaæ, ¿e wiedza
i doœwiadczenie architekta dotycz¹ce projektowania domów s¹ wiêksze od tej, któr¹

posiada inwestor. Jeœli zmieniony zostanie
kszta³t lub wielkoœæ okien to przecie¿ zmieni siê nie tylko wygl¹d domu, ale równie¿
oœwietlenie pomieszczeñ oraz izolacyjnoœæ
termiczna i akustyczna przegród zewnêtrznych. Jedna nieprzemyœlana decyzja (czêsto podjêta na placu budowy) mo¿e spowodowaæ np. koniecznoœæ wykonania d³u¿szych nadpro¿y, wzmocnienia filarków
miêdzyokiennych, zmiany wielkoœci grzejników, a mo¿e nawet i kot³a c.o. Dlatego
ka¿dy inwestor, zanim cokolwiek zmieni
w projekcie, powinien siê skonsultowaæ
z architektem, bo to w³aœnie autor opracowania najlepiej przewidzi wszelkie konsekwencje wynikaj¹ce z ewentualnej zmiany.

Co oferuj¹ producenci?
Okna z PVC s¹ wytwarzane przez bardzo wielu producentów, ale to wcale nie
oznacza, ¿e s¹ oni wytwórcami wszystkich
wykorzystywanych w produkcji elementów.
Profile, szyby czy okucia produkowane s¹
zaledwie w kilkunastu wyspecjalizowanych
zak³adach. Natomiast producenci okien kupuj¹ gotowe elementy, tn¹ je, dopasowuj¹,
sk³adaj¹ i ju¿ jako okna sprzedaj¹ indywidualnym odbiorcom. Dziêki temu na rynku
jest tak ogromna ich ró¿norodnoœæ.
Profile
Ramy okien z PVC wykonywane s¹
z wielokomorowych profili. Zasada jest
taka – im wiêcej komór, tym lepsza izola-

Okna z PVC
oznaczenie
projektowe

wygl¹d
rzeczywisty

 Nowoczesny profil szeœciokomorowy o zaokr¹glonych krawêdziach u³atwiaj¹cych samooczyszczanie siê ramy (fot. Sokó³ka)

cyjnoœæ termiczna i zwykle akustyczna
profili . Z tego powodu wytwórcy ci¹gle
udoskonalaj¹ swoje wyroby i opracowuj¹
przekroje o coraz wiêkszej iloœci komór.
O ile do tej pory standardem by³y ramy
z profili 3-komorowych, to obecnie coraz
wiêcej firm, jako typowe oferuje ramy 4i 5-komorowe, a mo¿na ju¿ kupiæ okna
wykonane z profili 7-komorowych. Oczywiœcie, na parametry i ceny okien maj¹
wp³yw jeszcze takie czynniki, jak szerokoœæ profili, gruboœæ œcianek, kszta³t komór, czy wype³nienie ich piank¹ poliuretanow¹.
Usztywnienia
Nawet wielokomorowe, przestrzennie
ukszta³towane profile z PVC s¹ doœæ wiotkie i wymagaj¹ dodatkowych wzmocnieñ.
Dlatego wewn¹trz profili umieszcza siê
stalowe, a czasami aluminiowe kszta³towniki . Dziêki temu okna maj¹ odpoWewn¹trz profili znajduj¹ siê wzmocnienia
ze stali ocynkowanej (fot. Aldo)
uszczelki
przyszybowe
profile
stalowe

uszczelki
oporowe

wiedni¹ sztywnoœæ i wytrzyma³oœæ. W zale¿noœci od producenta kszta³towniki
mog¹ mieæ bardzo ró¿ne przekroje, gruboœci œcianek oraz sposób wykoñczenia
(ocynkowane, otulone w³óknem szklanym itp.). Oczywiœcie, im przekroje s¹
bardziej zamkniête (podobne do rury)
i wykonane z grubszej blachy, tym okno
bêdzie sztywniejsze, a wiêc bardziej trwa³e i ³atwiejsze do otwierania oraz zamykania.
Jednak równie du¿y wp³yw na sztywnoœæ okien maj¹ ich wymiary. Przyjmuje
siê, ¿e maksymalna szerokoœæ skrzyde³
uchylno-rozwieranych nie powinna byæ
wiêksza ni¿ 1,2 m, przesuwnych – 1,6 m,
a nieotwieranych – 3,5 m. Natomiast wysokoœæ skrzyde³ wszystkich rodzajów
okien nie powinna przekraczaæ 2,5 m.
Jednak s¹ to wytyczne bardzo ogólne, poniewa¿ sztywnoœæ okien w du¿ym stopniu
zale¿y tak¿e od podzia³u na mniejsze pola, zastosowania mocniejszych profili
wzmacniaj¹cych, czy u¿ycia ciê¿szych
szyb antyw³amaniowych.

okno nieotwierane

okno rozwieralne

okno uchylno-rozwieralne

Uszczelki
W oknach z PVC stosowane s¹ dwa rodzaje uszczelek – przyszybowe i oporowe.
Ich zadaniem jest dodatkowe zabezpieczenie domu przed wiatrem, kurzem i ha³asem, a wnêtrza profili przed wod¹, która
mog³aby spowodowaæ korozjê okuæ. Wykonane s¹ z bardzo elastycznych i wytrzyma³ych na zmienne warunki atmosferyczne
tworzyw – EPDM lub TPS. Uszczelki przyszybowe s¹ zawsze dwie (po obu stronach
szyby), natomiast oporowe mog¹ byæ dwie
lub trzy, co zale¿y od rodzaju zastosowanych profili okiennych. Uwaga. W oknach
o podwy¿szonej izolacyjnoœci akustycznej
powinny byæ stosowane uszczelki o szczególnym kszta³cie (patrz ).
Okucia
W oknach z PVC montowane s¹ okucia
obwodowe, czyli takie, które mocuj¹ skrzyd³o do oœcie¿nicy w kilku punktach rozmieszczonych na ca³ym obwodzie (maksymalnie co 60 cm). Mog¹ to byæ okucia rozwieralne, dziêki którym okno mo¿na otworzyæ, uchylne – pozwalaj¹ce tylko na odchylenie skrzyde³ od pionu, czy najbardziej popularne uchylno-rozwieralne, ³¹cz¹ce zalety
i mo¿liwoœci obu typów !. Poza tym
w ofercie rynkowej wystêpuj¹ jeszcze okna
z okuciami przesuwnymi, obrotowymi

okno uchylne

okno dzielone z czêœci¹ uchyln¹
(tzw. lufcik) i rozwieraln¹

okno przesuwne

! Sposoby otwierania okien i ich oznaczenia
techniczne wystêpuj¹ce w projekcie budowlanym
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i sk³adanymi, ale z racji wysokiej ceny s¹
doœæ rzadko stosowane. Wiêkszoœæ oferowanych okien dostêpna jest z okuciami
umo¿liwiaj¹cymi mikrowentylacjê. Oznacza to, ¿e odpowiednie ustawienie klamki
powoduje rozszczelnienie okna, ale nie jego otwarcie. Dziêki temu do wnêtrza domu mo¿e nap³ywaæ œwie¿e powietrze nawet, gdy okna s¹ zamkniête. Jednak trzeba pamiêtaæ, ¿e w przypadku wentylacji
grawitacyjnej i tak iloœæ dostaj¹cego siê
powietrza bêdzie zbyt ma³a. Wtedy zainstalowanie odpowiednio dobranych nawiewników staje siê niezbêdne. Mo¿na je
umieœciæ w œcianach, ale równie¿ w górnej
czêœci skrzyd³a lub ramy oœcie¿nicy.
Wszystkie rodzaje okuæ mog¹ byæ wyposa¿one w trzpienie antywywa¿eniowe,
które utrudniaj¹ sforsowanie okien od
strony zewnêtrznej. Jednak znacznie lepszym, choæ dro¿szym zabezpieczeniem s¹
okucia antyw³amaniowe.
Szyby
Do okien z PVC stosuje siê wy³¹cznie
szyby zespolone. Tworz¹ je dwie lub trzy
tafle szk³a oddzielone ramkami dystansowymi o standardowej szerokoœci 12 lub
16 mm. Taka konstrukcja pozwala na uzyskiwanie ró¿nych w³aœciwoœci szyb w zale¿noœci od zastosowanego rodzaju szk³a
oraz gazu wype³niaj¹cego przestrzeñ pomiêdzy taflami.
Je¿eli g³ówn¹ uwagê zwraca siê na izolacyjnoœæ termiczn¹, to powinno siê stosowaæ szyby float, z pow³ok¹ niskoemisyjn¹
oraz gazem szlachetnym np. argonem pomiêdzy nimi (4/16A/4T oznacza: szybê zewnêtrzn¹ gruboœci 4 mm, ramkê dystansow¹ szerokoœci 16 mm, argon pomiêdzy
szybami, szybê wewnêtrzn¹ gruboœci
4 mm z pow³ok¹ niskoemisyjn¹ – Termofloat). Taka szyba zespolona ma wspó³czynnik przenikania ciep³a U=1,1 W/(m2K)
i jest to wartoœæ o wiele lepsza od dopuszczalnej U=2,6 W/(m2K). Natomiast, gdy
zamówi siê szyby trójkomorowe z dodatkow¹ membran¹ Heat Mirror, to
U=0,7 W/(m2K). Jednak trzeba zdawaæ
sobie sprawê z faktu, ¿e tak dobre parametry termiczne odnosz¹ siê tylko do
stosunkowo niewielkiej powierzchni na
œrodku szyby, im bli¿ej krawêdzi tym s¹
to wartoœci gorsze. Poza tym w³aœciwoœci
cieplne ram zwykle nie dorównuj¹
wspó³czesnym szybom zespolonym. Dlatego nie powinno nikogo dziwiæ, ¿e
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wspó³czynnik U dla ca³ego okna mo¿e
byæ sporo gorszy (œrednio o 0,30,9 W/(m2K)).
Jeœli chce siê uzyskaæ szyby o zwiêkszonej izolacyjnoœci akustycznej, to powinno siê stosowaæ szyby o ró¿nej gruboœci
(np. klejone 10 i 6 mm), z maksymalnie
zwiêkszon¹ przestrzeni¹ pomiêdzy nimi
(np. 24 mm) wype³nion¹ gazem ciê¿kim
(np. SF6). Wtedy, dla szyby zespolonej
10L/16SF6/4 wskaŸnik oceny izolacyjnoœci
akustycznej w³aœciwej RA2=32 (dB) i jest
o wiele lepszy ni¿ dla standardowego zestawu 4/12/4 (RA2=24 dB) i tylko trochê lepszy ni¿ dla pojedynczej szyby gruboœci
8 mm (RA2=27 dB).
Jeœli jednak priorytetem jest bezpieczeñstwo to zewnêtrzna szyba powinna
byæ laminowana. Od tego, jakiej gruboœci
tafle bêd¹ sklejone oraz ile warstw laminatu zostanie u¿yte, zale¿y stopieñ odpornoœci szyby na przebicie. Mo¿e to byæ tylko szyba bezpieczna (rozbita pozostaje
w jednym kawa³ku podobnie jak szyby
samochodowe), b¹dŸ antyw³amaniowa
(co najmniej P4, bo szyby ni¿szej klasy
nie zapewniaj¹ odpowiedniego poziomu
bezpieczeñstwa), a nawet kuloodporna
lub pancerna.
Mo¿na zamówiæ szyby przeciws³oneczne ze szk³a absorpcyjnego lub refleksyjnego – na dodatek o ró¿nym kolorze i stopniu
przejrzystoœci. Pierwsze poch³aniaj¹ œwiat³o, a drugie je odbijaj¹; oba rodzaje chroni¹ pomieszczenia przed zbytnim nagrzaniem i nas³onecznieniem.

" Okna z PVC mog¹ mieæ niemal dowolny
kszta³t (fot. Thermoplast)

#Szprosy dziel¹ szybê na mniejsze fragmenNietypowy kszta³t
Okna typowe maj¹ kszta³t prostok¹ta
i z góry okreœlone wymiary. Jednak profile z PVC stwarzaj¹ nieograniczone mo¿liwoœci kszta³towania okien ". Mo¿na
wiêc zamówiæ okna ³ukowe, okr¹g³e, trójk¹tne, trapezowe oraz inne, o niemal dowolnych wymiarach. Trzeba byæ tylko
przygotowanym na to, ¿e oryginalnoœæ
najczêœciej sporo kosztuje.
Kolor
Ramy okien nie musz¹ byæ bia³e.
Mo¿na je zamówiæ w wielu kolorach,
a nawet fakturach. Zale¿y to od tego, czy
profil bêdzie barwiony w masie w trakcie
procesu produkcyjnego, czy zostanie tylko oklejony. Okna barwione w masie s¹
zwykle dro¿sze – o 10-30%.

ty (fot. Thermoplast)

Szprosy
To cienkie listewki o ró¿nym kszta³cie i mniej lub bardziej ozdobnych przekrojach, które dziel¹ szyby na mniejsze
pola #. Mog¹ byæ konstrukcyjne, czyli
wbudowane w ramê skrzyd³a i wtedy ka¿de pole jest szklone osobno. Wewn¹trzszybowe, ale wtedy trzeba siê liczyæ z tym,
¿e w ich pobli¿u nastêpuje pogorszenie
izolacyjnoœci termicznej szyby. Mog¹ te¿
byæ naklejane lub nak³adane, które zdejmuje siê podczas mycia okien. Cena
szprosów zale¿y g³ównie od ich rodzaju
oraz od tego, na ile pól dziel¹ szybê.
Klamki
Cenê okien mog¹ równie¿ podnieœæ
klamki. Szczególnie wtedy, gdy bêd¹ zro-

Okna z PVC
oœcie¿nica

rama skrzyd³a
okiennego

Siatki przeciw owadom
Zatrzymuj¹ nie tylko insekty, ale
i znaczne iloœci kurzu oraz py³u. W niewielkim stopniu ograniczaj¹ dostêp œwiat³a i powietrza. Zamocowanie ich do
oœcie¿nicy nie stanowi problemu.

nawiewnik

Jakie okna wybraæ?

ramka
dystansowa
szyba
zespolona
szpros

uszczelki
przyszybowe

uszczelki
oporowe

profile
wzmacniaj¹ce

$Nawiewnik umieszczony w skrzydle okna
nad szyb¹; w œrodkowej czêœci rysunku widoczny szpros

bione z metalu, wyposa¿one w zamek
z kluczykiem, hamulcem umo¿liwiaj¹cym blokowanie otwartego okna lub po
prostu w niestandardowym kolorze.
Nawiewniki
Mocowane w górnej czêœci okna
(w skrzydle lub oœcie¿nicy) $. Mog¹ byæ
ze sta³ym lub automatycznie regulowanym przep³ywem powietrza. Niektóre reaguj¹ na zmiany wilgotnoœci powietrza,
inne na zmianê ciœnienia pomiêdzy wnêtrzem domu, a jego otoczeniem. We
wspó³czesnych domach s¹ w³aœciwie nieodzowne, szczególnie gdy nie przewiduje
siê zainstalowania wentylacji mechanicznej.

To doœæ trudne pytanie, na które architekci staraj¹ siê odpowiedzieæ zamieszczaj¹c odpowiednie informacje w projekcie. Najczêœciej mo¿na je znaleŸæ na rysunku zestawieniowym stolarki, gdzie s¹
narysowane i oznaczone okna oraz ich
podstawowe wymiary. Natomiast opis
techniczny bêdzie zawiera³ informacje na
temat rodzaju i koloru ram, parametrów
technicznych zastosowanych szyb, przewidywanych okuæ i akcesoriów dodatkowych (nawiewniki, szprosy). Zdarza siê,
¿e do projektu do³¹czony jest folder lub
katalog konkretnej firmy. Jednak czasami
informacje s¹ bardzo ograniczone, a to
zmusza inwestorów do samodzielnego
szukania odpowiedzi na wy¿ej postawione pytanie.
Typowe
S¹ zdecydowanie najtañsze, a poza tym czêsto znajduj¹ siê w magazynie i na ich dostawê
nie trzeba czekaæ
kilka tygodni. Ka¿dy producent ma
w swojej ofercie tak
zwany typoszereg
stolarki, czyli okna
i drzwi balkonowe o kszta³cie prostok¹ta i standardowych wymiarach
stopniowanych
zwykle co 30 cm.
Typowoœæ najczêœciej oznacza bia³y
kolor, jeden, najbardziej popularny
profil, z którego
wykonywane
s¹
okna oraz jeden rodzaj zastosowanych
szyb zespolonych
i okuæ.
Pomimo
tych
ograniczeñ
w wielu przypad-

kach typowe okna s¹ wyborem zadowalaj¹cym. Najczêœciej uzyskuje siê bardzo
korzystny stosunek parametrów technicznych do ceny.
Okna nietypowe np. w kolorze innym
ni¿ bia³y, o innym kszta³cie (³ukowe, trójk¹tne, okr¹g³e), z szybami i okuciami antyw³amaniowymi, ze szprosami konstrukcyjnymi, czy dodatkowymi nawiewnikami
s¹ zwykle o kilkanaœcie, a nawet kilkadziesi¹t procent dro¿sze. Poza tym okna o niestandardowym kszta³cie wymagaj¹ zaprojektowania oraz wykonania odmiennych
nadpro¿y i otworów w œcianach. A to przecie¿ kosztuje. Jednak jeœli styl domu wymaga zastosowania takich nietypowych
okien, to w ¿adnym wypadku nie nale¿y
w tym miejscu szukaæ oszczêdnoœci.
Ciep³e
Czyli o jak najni¿szym wspó³czynniku przenikania ciep³a U. Trzeba bowiem
pamiêtaæ, ¿e izolacyjnoœæ termiczna
obecnie budowanych przegród zewnêtrznych, czyli œcian, stropów, dachów jest
kilka razy lepsza ni¿ okien (U=0,20,35 W/m2K). Na szczêœcie, w ostatnich
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latach firmy produkuj¹ce okna, przyjmuj¹ za standardowe szyby o wspó³czynniku U=1,1 W/(m2K), co po uwzglêdnieniu ró¿nych profili ram daje okna
o wspó³czynniku U=1,3-1,8 W/(m2K).
I te wartoœci trzeba przyj¹æ za bardzo racjonalne, poniewa¿ zastosowanie szyb
o wspó³czynniku U=0,7 W/(m2K) lub
ni¿szym, zapewne jeszcze przez jakiœ czas
bêd¹ powodowaæ drastyczny wzrost ceny
ka¿dego rodzaju stolarki okiennej.
Ciche
Ze spe³nieniem tego warunku wielu
inwestorów nie bêdzie mia³o problemów,
poniewa¿ domy jednorodzinne najczêœciej s¹ budowane w cichych okolicach
o ma³ym natê¿eniu ruchu. Wtedy zaœ wymagania izolacyjnoœci akustycznej stawiane przegrodom zewnêtrznym (œciany,
okna, dachy itp.) s¹ stosunkowo niskie.
Na tyle, ¿e okna oferowane jako typowe
zwykle je spe³niaj¹ – oczywiœcie wtedy,
gdy s¹ nierozszczelnione (wskaŸnik oceny
przybli¿onej izolacyjnoœci akustycznej
w³aœciwej R’A2=24-27 dB).
Co w takim razie zrobiæ, gdy dom jest
budowany przy ruchliwej ulicy lub szosie?
Mo¿na zamówiæ znacznie dro¿sze okna
z potrójnymi szybami. Lub zwyk³e zespolone, ale przynajmniej z jedn¹ szyb¹ grubsz¹ o 50-100% od drugiej, ze zwiêkszon¹
odleg³oœci¹ pomiêdzy taflami – co najmniej 16 mm i wype³nieniem pustki pomiêdzy nimi gazem ciê¿kim, np. SF6. Izolacyjnoœæ akustyczna okien wzroœnie wtedy o oko³o 4-6 dB. Jednak nale¿y pamiêtaæ,
¿e skutecznoœæ tych rozwi¹zañ znacznie siê
zmniejszy, gdy okna zostan¹ rozszczelnione lub w ramach zastosuje siê nawiewniki
(spadek izolacyjnoœci zwykle o 3-5 dB).
Dlatego, w takim przypadku, warto siê zastanowiæ nad zainstalowaniem w domu
(przynajmniej czêœciowo) okien nieotwieranych i wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Izolacyjnoœæ akustyczna
bêdzie zapewniona, a koszty pozostan¹ na
rozs¹dnym poziomie.
Antyw³amaniowe
Co prawda, wiêkszoœæ firm wyposa¿a
ju¿ typowe okna w blokady antywywa¿eniowe, ale zwykle jest to rozwi¹zanie akceptowane przez inwestorów w oknach na
piêtrze, ewentualnie w parze z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci krat, ¿aluzji lub rolet. Jeœli dom ma byæ wolny od
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% Okna musz¹ pasowaæ do stylu domu (fot. Eska)
tych elementów, to szczególnie okna piwniczne, balkonowe i na parterze powinno
siê wyposa¿yæ w okucia i szyby antyw³amaniowe. Cena stolarki wtedy wzroœnie,
ale czego siê nie robi, ¿eby dom ³adnie
wygl¹da³. Swoj¹ drog¹, taka krata, czy inny rodzaj zabezpieczenia te¿ kosztuje.
Estetyczne
Czyli takie, ¿eby pasowa³y do stylu
domu %. Na szczêœcie, wiêkszoœæ okien
typowych bardzo dobrze wygl¹da w po³¹czeniu ze wspó³czesn¹, niezbyt awangardow¹ architektur¹, któr¹ wybiera wielu
inwestorów. Jednak, jeœli dom bêdzie stylizowany na wiejsk¹ chatê, klasycystyczny
dworek, modernistyczn¹ czy ultranowoczesn¹ willê, to wtedy wrêcz konieczne
stanie siê dostosowanie okien do wymogów konkretnego stylu. Niestety, zawsze
wi¹¿e siê to ze wzrostem kosztów stolarki.
Trzeba bowiem zap³aciæ za ka¿dy dodatkowy szpros, dekoracyjny profil ramy, jej
kolor inny ni¿ bia³y, lub nietypowy
kszta³t okna. I warto to zrobiæ, ¿eby przez
nastêpne lata z przyjemnoœci¹ spogl¹daæ
na swój wymarzony dom.

Jak zamontowaæ okna?
Okna s¹ elementami œcian (czasami
dachów) i trzeba pamiêtaæ, ¿e tak jak one
musz¹ sprostaæ oddzia³ywaniu czynników zewnêtrznych. W szczególnoœci
oznacza to, ¿e razem z nimi musz¹ tworzyæ przegrodê zabezpieczaj¹c¹ dom
przed opadami atmosferycznymi, wiatrem, zró¿nicowan¹ temperatur¹ zewnêtrzn¹, czy oddzia³ywaniem mechanicznym &. Dlatego te¿ nawet najlepiej
dobrane okna na nic siê zdadz¹, jeœli zostan¹ nieprawid³owo zamontowane.

Wówczas i tak bêd¹ przyczyn¹ sporych
k³opotów eksploatacyjnych.
Ustawienie w otworze okiennym
Zim¹, ró¿nica temperatury pomiêdzy
zewnêtrzn¹, a wewnêtrzn¹ powierzchni¹
œcian mo¿e przekroczyæ nawet 50°C. To
oznacza, ¿e temperatura jest inna w ka¿dym punkcie ich przekroju i na dodatek jej
rozk³ad zale¿y od konstrukcji œcian. Oczywiœcie, podstawow¹ ide¹ jest nie dopuszczenie do kondensacji pary wodnej w œcianach. Dlatego okna musz¹ byæ zamontowane w takim miejscu, ¿eby temperatura
na wewnêtrznych krawêdziach oœcie¿nic
nie spad³a poni¿ej +10°C. Mo¿na to osi¹gn¹æ wtedy, gdy okna bêd¹ ustawione
w po³owie gruboœci œcian jednowarstwowych, gdy zewnêtrzne krawêdzie oœcie¿nic
i œcian noœnych znajd¹ siê w jednej p³aszczyŸnie (na styku z warstw¹ termoizolacyjn¹) – w œcianach dwuwarstwowych oraz,
gdy okna znajd¹ siê dok³adnie w gruboœci
ocieplenia œcian trójwarstwowych. Nale¿y
przy tym zaznaczyæ, ¿e w ka¿dym przypadku wykonanie wêgarka wp³ynie bardzo
korzystnie zarówno na rozk³ad temperatury w œcianie, jak i na izolacyjnoœæ termiczn¹ oraz akustyczn¹ okien.
Dopasowywanie i mocowanie
Podstawowy warunek w³aœciwego
funkcjonowania okien to ustawienie ich
w otworach idealnie pionowo i poziomo.
Od tego bowiem zale¿y, czy bêd¹ siê póŸniej ³atwo otwieraæ i zamykaæ, czy nie zostan¹ zwichrowane, wreszcie czy ramy nie
ulegn¹ odkszta³ceniu. Nie bez znaczenia
jest równie¿ fakt, ¿e niew³aœciwy monta¿
zwykle spowoduje utratê gwarancji producenta. Dlatego nale¿y zadbaæ, ¿eby luzy po
bokach i na górze oœcie¿nic wynosi³y po
1-1,5 cm, a na dole nieco wiêcej 3-4,5 cm,
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tak aby mo¿na by³o zamontowaæ parapety
(przy wêgarkach tylko 0,5-1 cm). Szczeliny
te nie tylko pozwalaj¹ na prawid³owe
uszczelnienie okien, ale jednoczeœnie
umo¿liwiaj¹ ich swobodne odkszta³canie
pod wp³ywem temperatury, co jest szczególnie istotne w oknach z ramami w ciemnych kolorach. Zarówno kliny (usuwa siê
je po stwardnieniu pianki) jak i w³aœciwe
kotwy nale¿y umieœciæ w odleg³oœci
10-15 cm od ka¿dego naro¿a, s³upka czy œlemienia. Jednoczeœnie trzeba dopilnowaæ,
¿eby maksymalne odleg³oœci pomiêdzy
punktami mocowania nie by³y wiêksze ni¿
70 cm. Powinno siê te¿ zwróciæ uwagê, aby
okna nie by³y montowane jedynie na piankê poliuretanow¹, bo jest to materia³

& Aby okno spe³nia³o swe funkcje, musi byæ
prawid³owo zamocowane
termoizolacja
uszczelka
paroizolacyjna

uszczelka
butylowo-kauczukowa

podokiennik

pianka

kotwy

uszczelniaj¹cy, a nie konstrukcyjny, o czym
zdaje siê zapominaæ wielu „fachowców”.
Uszczelnianie
Przez szczeliny dooko³a okien nie
mo¿e przedostawaæ siê woda, wiatr, ani
ha³as zewnêtrzny, a jednoczeœnie nie powinno uciekaæ ciep³o z wnêtrza domu.
Dlatego konieczne jest zastosowanie odpowiedniego uszczelnienia. Jednak nie da
siê go zrobiæ za pomoc¹ jakiegoœ jednego,
idealnego materia³u, poniewa¿ taki nie
istnieje. W tym przypadku obowi¹zuje
podobna zasada, jak przy konstruowaniu
drewnianych œcian szkieletowych: od wewn¹trz paroizolacja, w œrodku izolacja
termiczna i akustyczna, na zewn¹trz izolacja paroprzepuszczalna odporna na promieniowanie UV (lub dodatkowa os³ona).
Do wype³nienia luzów dooko³a okien
najczêœciej u¿ywa siê natryskiwanej pianki poliuretanowej, ale trzeba wtedy pamiêtaæ o zabezpieczeniu oœcie¿nic przed
zdeformowaniem. Najlepiej rozeprzeæ ramê kilkoma drewnianymi listwami, albo
przynajmniej za³o¿yæ i zamkn¹æ skrzyd³a
okna. Ryzyko odkszta³cenia ram nie istnieje, gdy do wype³nienia szczelin zastosuje siê we³nê mineraln¹ lub elastyczn¹
g¹bkê z pianki poliuretanowej w postaci
rozprê¿nej, samoprzylepnej taœmy.
Tak ocieplone okno trzeba zabezpieczyæ przed przenikaniem pary wodnej
z wnêtrza pomieszczenia. Rozwi¹zaniem
najwygodniejszym i bardzo skutecznym
jest u³o¿enie samoprzylepnej taœmy butylokauczukowej lub folii paroszczelnej jednostronnie pokrytej aluminium. Po prostu
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jedn¹ ich krawêdŸ przykleja siê do ram
okiennych, a drug¹ do oœcie¿y œcian. Jako
paroizolacji mo¿na równie¿ u¿yæ silikonów
neutralnych lub uszczelniaczy akrylowych,
ale trzeba uwa¿aæ, ¿eby spoina nie by³a zbyt
gruba (stosunek szerokoœci do g³êbokoœci –
2:1), bo inaczej doœæ szybko mo¿e popêkaæ.
Na koniec uszczelnienie z pianki lub
we³ny mineralnej trzeba zabezpieczyæ
przed wp³ywem czynników atmosferycznych. Najlepiej zrobiæ to za pomoc¹ samoprzylepnej, paroprzepuszczalnej taœmy poliuretanowej lub odpowiedniej folii. Ale
mo¿na te¿ zastosowaæ listwy maskuj¹ce
i tynk, bo te materia³y równie¿ ochroni¹
wnêtrze przed opadami atmosferycznymi
i szkodliwym promieniowaniem UV.
Podokienniki
Szczególn¹ uwagê powinno siê zwróciæ
na dobór i w³aœciwe zamontowanie parapetów zewnêtrznych. Od tego bowiem zale¿y,
czy œciana domu nie bêdzie zamakaæ,
a w konsekwencji przemarzaæ. Podokienniki z PVC bardzo czêsto mo¿na kupiæ razem
z oknami, a to wielka wygoda, bo s¹ wtedy
odpowiednio do nich dopasowane. Dziêki
temu wzrasta prawdopodobieñstwo szczelnoœci uk³adu okno – parapet. Jednak w ka¿dym przypadku trzeba dopilnowaæ, ¿eby
parapet zosta³ zamontowany przynajmniej
z 5-procentowym spadkiem, podsuniêty
pod oœcie¿nicê na odpowiedni¹ g³êbokoœæ,
a boczne krawêdzie by³y schowane w specjalnych wnêkach.
I
Dane teleadresowe wiod¹cych producentów oraz ceny wybranych produktów przedstawiamy w rubryce Info rynek na str. 232.

