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ARTYKU  PROMOCYJNY G-U

Dzi ki  du ym przeszkleniom podnoszono-
-przesuwnym HS (Hebeschiebe z j zyka  nie-
mieckiego to sposób otwierania drzwi ta-
rasowych/balkonowych, który polega na 
podnoszeniu i przesuwaniu skrzyd a okien-
nego), bry a budynku wygl da nowocze nie, 
a wn trza s  intensywnie do wietlone i wyda-
j  si  bardziej przestronne. W przypadku nie-
odpowiednio wykonanego monta u wszystkie 
zalety produktu mog  okaza  si  bezu ytecz-
ne, dlatego tak wa ne jest stosowanie si  do 
instrukcji, dzi ki której uzyskamy niepowta-
rzalny i trwa y efekt.

Kluczowe przy monta u drzwi tarasowych 
jest w a ciwe podparcie: takie, aby my mie-
li pewno , e w przypadku du ego, powtarza-
j cego si  obci enia, nie dojdzie do wygi cia 
ramy. Je li o to nie zadbamy, okno mo e prze-
sta  p ynnie si  przesuwa , a z czasem dojdzie 
do ca kowitego zablokowania mechanizmów 
przesuwnych. Dlatego w a nie zaleca si , aby 
podparcie nie by o punktowe, lecz aby dol-
na rama podparta by a w sposób ci g y. S u
do tego specjalne poszerzenia, które gwaran-
tuj  nie tylko prawid owe podparcie, nie tyl-
ko stanowi  izolacj  ciepln , ale gwarantuj , e
po wylaniu posadzki HS b dzie na prawid o-
wej wysoko ci. Wszelkie podparcia typu ceg y, 
pustaki, deski itp. dyskwalifikuj  monta . Je li 
natomiast z jakiego  powodu decydujemy si
na podparcie punktowe, u ywajmy sprawdzo-
nych i przetestowanych rozwi za , np. regula-
torów wysoko ci, dost pnych w sklepie inter-
netowym GU www.monGUtage.pl.

Na zamontowane HS-y b d  oddzia y-
wa  te same si y, które zazwyczaj oddzia-
uj  na okna. Tyle, e o znacznie wi kszej 

skali – mo e by  to nawet 6 skrzyde , a ci -
ar jednego dochodzi do ponad pó  tony! 

Maksymalna d ugo  konstrukcji HS mo e
mie  do 20 m (!) d ugo ci. 

Kolejnym krokiem jest wypoziomowa-
nie – wk adamy o cie nic  w otwór okienny 
i wst pnie ustawiamy pion i poziom. Nale y
u ywa  jak najd u szej poziomicy – najlep-
sza b dzie 2-metrowa lub d u sza. W wypo-
ziomowaniu progu pomóc nam mog  podk ad-
ki. Wa ne, aby zamiast podk adek nie u ywa
klinów, które po pierwsze nie gwarantuj  sta-
bilnego podparcia, a po drugie – wskutek du-
ego nacisku powodowanego ci arem, mog

ulec przemieszczeniu po monta u. Odleg o ci 
mi dzy podk adkami nie powinny przekro-
czy  50 cm w przypadku HS-ów, w których 
skrzyd a nie wa  wi cej ni  300 kg i 30 cm 
w przypadku ci szych skrzyde , przy czym 
pierwszy i ostatni punkt podparcia na danej 
kraw dzi powinien znale  si  oko o 15 cm od 
naro a okna.

Nie zapominajmy równie  o klockach dy-
stansowych – musz  by  ustawione tak, aby 
po monta u nie wystawa y poza o cie ni-
c . Po mechanicznym zamocowaniu o cie -
nicy do muru mo emy przej  do uszczelnie-
nia fugi monta owej. Jedynym poprawnym 
sposobem jest zastosowanie trzech warstw 
uszczelnienia. Tutaj najlepiej sprawdzi si
piana monta owa G-U (warstwa rodkowa) 
oraz wysokiej klasy ta my G-U: wewn trzna 
(paroszczelna) i zewn trzna (paroprzepusz-
czalna). Ta ma wewn trzna jest kompletnie 
wodoszczelna (norma DIN EN 20811), a do-
datkowo mo e by  zatynkowana i zamalowa-
na. Ta ma jest jednostronnie samoprzylepna, 
dzi ki czemu nie ma konieczno ci stosowania 
dodatkowych klejów monta owych. Równie 
wygodna w u yciu jest ta ma zewn trzna, 
która oprócz w a ciwo ci wodoszczelnych 
jest otwarta na dyfuzj  pary wodnej, opady 
deszczu i promieniowanie UV.

Poniewa  przyklejenie ta my zewn trznej 
w przypadku HS-ów mo e by  bardzo trud-
ne, G-U proponuje zastosowanie specjalnych 

naro ników monta owych, zintegrowanych 
z ta m  zewn trzn , które czyni  monta a-
twym i profesjonalnym. Nale y równie  pa-
mi ta  o prawid owym uszczelnieniu progu 
o cie nicy, do którego najlepiej u ywa  far-
tucha EPDM o szeroko ci nie mniejszej ni
250 mm. Tylko takie uszczelnienie zagwaran-
tuje nam, e woda opadowa nie b dzie pod-
cieka a pod okno. Taka sytuacja mog aby 
doprowadzi  do zawilgocenia muru, a w kon-
sekwencji do przemarzania, rozwoju ple ni 
i grzybów.

Po uszczelnieniu fugi montujemy skrzy-
d a i sprawdzamy, czy otwieraj  si  prawid o-
wo i p ynnie przesuwaj  po rolkach – tylko 
poprawny i dok adny monta  HS-ów gwa-
rantuje ich bezawaryjne dzia anie przez d u-
gie lata.

Du e przeszklenia tarasowe
a ich prawid owy monta
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